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 عاشقتم به پات میمونم وتنهات منیگذارم       
بدون اگه کسی روبه خاطر زیباییش دوست داری عشق نیست بلکه تحسینه ...اگه کسی روبه 

خاطرادبش دوست داری بدون عشق نیست بلکه احرتامه...واگه کسی روهمین جوری یک دفعه 
 دوسش داری بدون این حس حس زیبا عشق است 

 
دخرتداستان سال پیش  10 ...ماجرابرمیگرده بهوزیباخالصه}دخرتی به زیبایی شب وپرسی شیطون 

سالش بودولی بیشرتاز سنش میفهمید اتفاق 11یا 10ما لیدا زیبا بود ودل هرپرسی رومیربد ..لیدا
های خیلی بدی میفته که لیدا ورسوش عشق های هم ازهمدیگه جدامیشن ورسوش مجبور میشه 

تنها مبونه همه  باپدرومادرش به امریکا بره وحتی پدرش اسم وفامیلیشو هم عوض میکنه ولیدا
ی حتی پاشا وپارسا برادرهای عزیزش هم ترکش     فامیل ها طردش میکنند جز پدرومادرش ول

میکنند به جز پرهام عزیزش برادرش عزیزش ولیدا تنها میمونه ..لیدا توکل دنیا چندنفراز عزیزانشو 
....بعداز  ازدست میده ارزو دوست عزیزش وخواهرش بنفشه وهمینطور عشق بچگی هایش رسوش

 ......به برمیخورن وسال رسوش وولیدا 11
 پایان خوشششششش

                                                              
 

م دمل میخواست کمی گل .بااحتیاط جلورفتهم.سخت بود من موندم این چه ماموریتیزکوه باالرفتا

به کارم مشغول  ساعت 5تا سنگین بود خیلی ای شقایق های رسخ چیدم .کوله بارم دستهبچینم .

 .... باید برمبودم دیگه کامال شب شده بود

 ناگهانسوراخ شده بود. بیچاره بااین سگ های درشت م .کف پوتینهامدو به سختی ازکوه پایین می

که رودید . چند دقیقه بعدپرس جوانی لیدا م وبیهوش شدمبرزمین افتاد پاهایم لغزید ورسخوردم و

نگاه دقیقی به دخرت کرد وای لیداست منیخواستم نجاتش بدم ولی نه بروی زمین افتاده . پرسک 

ولیدا روبلند کردوبه جای  هرچند نامحرمه اماباید این کاررو کنماومد شبعد به طرف منگرانش شد

 اومد امنی برد .لیدا بعد از نیم ساعت بهوش گرم و 

.پرسک براش توضیح ی هستی کمکم کنیدوحشت گفت/توک وقتی بهوش امد پرسک جوانی رادید وبا

 تفاقی براش افتاده. لیدا باخجالتدادکه چه ا
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ی کردو ممنونم که جانم رانجات داید. از یه طرف هم معذرت خواه /رسش راپایین انداخت وگفت 

 گفت ببخشید کمی تند باشام  

بامن این گونه رفتار کردیدچون  برخورد کردم . پرسک جوان گفت اشکالی نداره شام حق داشتید که

 .من رامنیشناختید ومنیتوانستی بهم اعتامد کنی لیدا لبخندی روی لب های زیبایش ضاهرشد

ود ابروهایش کمونی بود ونازک /دل رنگ وبلند ب رنگ وموهایش قهوه ایچشم هایش طوسی  یدا.ل

بااین که لیدا رویدراه بشام پاتون پیچ خورده نباید زیاد  /گفت ادم رو میربد//...امیرعلی 

 .لیداهستم  /اسم شام چیست لیدا به ارامی گفتراستی رومیشناخت اما گفت 

چه قدر به صورت زیبای لیدا خیره شد امیرعلی / مامیرعلی هست لیداگفت/ اسم شامچیه /امیرعلی/

 .گلگون شدرشم .لیدا صورتش از  دلتنگش بودم

هرچند میدونست کجاست ولی باخود فکرکرد ../ منزلتون کجاست من برسومنتون /گفت امیرعلی

لیدا  /مزاحمتان منیشم خودم میرم .امیرعلی گفت //لیدا گفت شاید خونشون روعوض کرده باشند

قبول کردوگفت خونه  شب هست خطر داره/لیدا12وید ساعت خانم درست نیست االن تنهابر 

ینیم /لیدا ادرسو میش ت ابادرعلی باخوش حالی گفت ماهم سعادامی مادرسعادت اباد میشینیم/

 م /لیدا تعجب کرد وپرسید همسایهپس همسایه هستی /گفت کامل گفت / امیرعلی

یعنی دراپارمتان شام هستیم /لیدا 12امدیم وطبقه زه دوروزهستش که به سعادت ابادماتا امیرعلی/
بودم /امیرعلی لبخندی زدگفت بله درسته ممنونم که کمکم کردین اگه شام نبودید من حتام مرده 

گفت خواهش میکنم لیدا خانم / لیدا پرسید /فامیلیه شام چیه /امیرعلی گفت فامیلی من غالمی 

 /هست 

فامیلی شام چیه / لیدا گفت=من رسوان مهربان ببخشید فوضولی میکنم شغل و ی گفت امیرعل

 غرب 132هستم درکالنرتی 

 132ت من ستوان غالمی هستم کالنرتی امیرعلی گفت پس یه درجه ازمن باالترین / امیرعلی گف

چه اشنایی بامزه ای هردوخندیدن یک ساعت باهم حرف  /غرب پس باهم همکاریم لیدا گفت

میزدن اصال حواسشون به ساعت نبود بعد لیدا گفت اقای غالمی ساعت چنده .امیر علی نگاهی به 

گفت چرا مشکلی پیش لیدا گفت وای باید بریم /امیرعلی  1ساعت انداخت وگفت اوه ساعت 
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 ونیم باید اون جاباشم ماموریت دارم1ت اعاومده لیدا باوحشت گفت باد بریم کالنرتی من س

 گفت پس زود باشین بریم پایین  امیرعلی/

 باشه /گفت لیدا

د وگفت خوبی/ میتونی ومعلی به سویش امیامدن لیدا ناخواگاه افتاد امیر  وقتی اول راه داشنت

گفت نه من بدون شام هیچ جایی منیرم این علی فکرنکنم بتونم شام برید امیر بلندشی /لیدا گفت 

جا خیلی خطرناکه /امیرعلی لیداروبلندکردو انرارویه دوشش انداخت وگفت نگران نباشید فقط مرنا 

برگشت و اورا  ولی باصدایه داد امیرعلی به خودش محکم بگیرید /لیدا که خیلی خجالت میکشید

 132پنچ دقیقه از کوه درامدن لیدا رو گذاشت توماشین و به رسعت به کالنرتی حکم گرفت بعدازم

 10امیرعلی میرفت  بارسعتی کهاماراه بیشرت نبودا کالنرتی نیم ساعت از کوه ت/غرب حرکت کرد 
دقیقه ای خودشونو انجارساندن /امیرعلی گفت میتونی راه بروی /لیدا باخجالت گفت بله جانب 

لیدا به ارامی از ماشین پیاده شد وبه رسعت خودشو به اتاقش رساند وقتی رفت رسوان میتونم / 

داخل اتاقش ناخداگاه قلبش رشوع به زدن تند تند شد دستش رارویه قلبش گذاشت وبعد لباس 

 رسوانیشو پوشید رفت بیرون 

عنی دقیقه زودتر رسیدین ی 5وان مهربان شام جناب رس    /جناب رسگرد وقتی اورا دید گفت  

 اینقدر این ماموریت براتون مهمه لیدا نشان احرامش را گذاشتو گفت /بله برام خیلی مهمه

رسگرد خوش حال شدوگفت خیلی خوبه که اینقدر به فکرکارتون هستید رسیعا به اتاقم بیایید 

 تابگم ماموریتتون چیه فعال بااجازه 

ت تا کمی اب بخوره بعد به اتاق لیداگفت/ اجازه من دست شامست ونشون احرتامش راگذاشتو رف

ابرشا خوردورسیع رفت پیش رسگرد در رازد ورسگرد گفت بفرمایید لیدا واردشد  /رسگرد افخمی بره 

ب رسوان / لیدا به ارامی انذاشت رسگرد گفت بفرمایید بنشید جوامیرعلی رادید نشون احرتامرشا گ

رسگرد گفت ایشون ستوان غالمی / رسگرد گفت /اوممممم/ من چیه وبعد گفت ماموریت تنشس
رسگرد گفت /پس همدیگر  شتیمقبال افتخار اشنایی دا سط حرفشو گفتهستند که امیرعلی پریدو 

 رامیشناسید امیر علی گفت اومممممم بلهههه

 رسگرد گفت شام دونفر ازاین به بعد همکارید 
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که گفت من هیچ  صدایه امیرعلی به خودم اومدم با من که جاخورده بودم در فکر بودم که

شام چی جناب رسوان /لیدا گفت باعث افتخارمه که باایشون  /جناب رسگرد گفت.مشکلی ندارم 

رسگرد گفت خوبه دیگه مرخصید / من وامیرعلی نشون احرتاممونو گذاشتیم و به  .همکارباشم

 بیرون رفتیم 

گفت همچنین امیر علی . امیدوارم همکار خوبی برایه شام باشم  لیدا به ارامی گفت/

 ..وهردولبخندی زدیم وبعد او نشان احرتام را بر من گذاشت ورفت من هم رفتم دراتاق کارم/

تازه نشسته بودم که صدایه دراومد که گفتم بفرمایید امیرعلی بود هردومون نشان احرتاممون رو 

لباستونو بپوشید وان لطفا رس بهم گذاشتیم و بعد من گفتم بفرمایید بنشینید /امیرعلی گفت جناب 

امیرعلی گفت  .برگردیم خونه/ لیدا گفت نه دیگه مزاحمتون منیشم من باماشین کالنرتی برمیگردم

 نه چه زحمتی ماکه مسیرامون یکیه بهرته خودم برسومنتون این جوری خیامل راحت تره 

 م /لیدا گفت خیلی ممنون / لیدا بارشم گفت به خاطره امشب خیلی ممنونم وباعث زحمت شد

امیرعلی گفت چه زحمتی من که کاری نکردم / امیرعلی گفت پایین منتظرتونم من رسمو به معنایه 

بله تکان دادم احرتام گذاشت ورفت پایین لباس بیرونم رو پوشیدم واومدم پایین سوار ماشین 
کنم  رسیدم خونه / من تشکر کردم وگفتم روزی زحمتتون رو جربان میشدیم وحرکت کردیم 

  خداحافظی کردم ورفت تو خونه

خوشتیپ  / پرسی مهربانی بودباهم خیلی صمیمی شده بودیم  ماه ازکارمن باامیرعلی میگذشت 3

رنگ داشت موهای مشکی وپوستی سفید / راحت بگم خیلی زیبا  و متیز بود چشامیه مشکی

یشو خیلی ع هس ولی خیلی از موقع ها جدی میشه که این جدخیلی شبیه رسوشه /شوخ طببود 

میخوام /دوست دارم/ وقتی از خونه میاد بیرون اطکلنی میزنه که من مست بویه اطکلنش میشم 

صبح شد کسی خونه نبود .درهمین فکرا بودم که خوابم برد. اعرتاف کنم منو یاد رسوشم میندازه

هرکدومشون ه اصفهان تازه امروز هفته اول بود.برادرهایم که هفت 3مادرم وپدرم رفته بودن برایه 
هم پرهام که مارو ترک کرده هم پارسا وپاشا که بامن بدن مواقعی رسه خونه و زندگیشون هستند.

 که من نیستم میایین بابا ومامانو میبینن//
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میزدن اما حوصله نداشتم برم رسکار وهمین طور هم در را واز کنم .خودش خسته  خونه را زنگ

اره االن خراب میشه چادرمو رسم کردم و رفتم در باز میشه ومیره دیدم نه ول کن نیس زنگ بیچ

 کنم همین در باز کردم دیدم امیرعلیه رسیع دررا بستم ورفتم صورمتو بشویم

ی پیش اومده ثانیه صورمتو شستم ودررا باز کردم ازش معذرت خواستم اوهم گفت مشکل 10تو 

 اورا به داخل دعوت کردم گفتم نه خواب بودم .

 قای مهربان نیستند ا /امیرعلی گفت

 میان رفنت اصفهان تا یکمی اسرتاحت کنن هفته دیگه 2گفتم نه 

درباره ی  /گفتم. امیرعلی گفت لیداخانم من میخواستم در باره ی یک چیزمهم باشام صحبت کنم 

 چه موضوعی جناب رسوان 

 .نفری هستیم به من نگین جناب رسوان  2امیرعلی اخمی کردو گفت میشه وقتی 

 .پس چی بگم گفتم

 .گفت بگو/هرچی دوست داری بگو

 .پس اقای غالمی درباره یه چه موضوعی میخواین حرف بزنین/لیداگفت 

 اگه میشه بریم رستوران املاس  5امیرعلی گفت االن منیشه ساعت 

 گفتم اووووومممم بله چشم 

بود رفتم حموم یه دوش پنج دقیقه ای گرفتم رسیع اومدم بیرون رفتم مانتو ابی که  30/4عت سا

 خیلی بهم میومد راپوشیدم 

یه ارایش کلی هم کردم ایوای یادم رفت سورمه بزنم اخه میدونید سورمه جذابیت چشامنم را 

 دوبرابر میکنه 

میگفت /من عاشق  چه گی هایم درعامل ب همیشه رسوشموهایم لخت بود خیلی دوسشون دارم 

 این موهاتم 
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موهایم روهم گوجه ای کردم وسوار کوپه قشنگم شدم .ماشینم رنگش قرمزه من اسمشو ملوسک 

  چون باباش همین ماشین روداشت ولی مشکی رنگ رسوش عاشق این ماشینا بود  گذاشتم

ترافیک  یک باشم . باالخره باالخره راه افتادم اوف چه قدر ترافیک فکر کنم یه یک ربعی در تراف

متام شد یه ربعی بیچاره امیرعلی را معطل کردم .رسیع رفتم داخل رستوران امیرعلی به احرتامم 

 بلند شدو سالم کرد منم سالم کردم.

عم شوکوالت امیرعلی کتو شلوار سورمه ای تیره پوشیده بود خیلی جنتل من شده بود عطری باط

  زده بودمثل رسوشم

 یرعلی به خودم اومدمباصدای ام

 چرااینقدر دیرکردم براش توضیح دادم که چرا دیر کردم ازش معذرت خواهی کردم میگفت

 امیرعلی /

رفتم سوار ماشینم شدم کت وشلوار توسی رنگ تنم کردم عطر شکالتیم روهم زدم موهام را کمی 
اخ که چه قدر دمل  مرو که روی خودم خالی کرد عطر شوکوالتی رو لیدا خیلی دوست دارهزل زدم 

 برایه شیرین زبونی های بچگیش تنگ شده بااون چشامی طوسی

باالخره لیدای خودمو پیداکردم همون لیدا نه وارد رستوران شدم دیدم نیمده نگرانش شده بودم 

انه قاتل نیست من اونو قاتل منیدونم شاید دیگران ام من نباید زیاد باهاش حرف بزنم اون یه قاتله

ره وپوزخند نگاهش کنند امامن باعشق بچه گی هایم نگاهش میکنم ای کاش میشد بهش باچشم غ

ببین من  من به خاطرپدر کادرم رفتم حتی تصادف هم کردم نزدیک بود مبیرم  بگم تقصیر من نبود

 اما منیشه به خاطر پدرم ومادرم منیشه برگشتم من همون رسوشم رسوش عشق بچه گی هایت

 مثل بچه گی هایش تیپ زده بود خیلی خوشگل شده بود بعداز یه ربع اومد 

 رستوران/

 نگاش میکردم رسوشم داشت صحبت میکرد منم باعشق علیامیر 

 اونقدر محوش شده بودم که هیچ کدام از حرفایش را نفهمیدم 
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ت نگاش میکردم که روفهمیدم که گفت دوسم داره با بهباالخره به خودم اومدم فقط جمله اخرش 

سال  ه کس دیگه ای فکرکنم اصال منیشه چندینمن منیتونم به جز رسوش ب/گفتم چیییییی 

 منتظرشم هرروز چشامنم به دره که بیاد

 بیچاره کب کرد/  بلند گفتم میشه از اول بگین 

 همه مردمی که در رستوران بودن باتعجب نگام میکردن خودم خجالت کشیدم صدایم بیش از حد 

 میشنیدم گفتم ببخشید  زور باال بود بایه معذرت خواهی که خودمم به

 اروم گفتم اقای غالمی میشه بریم یه جای خلوت 

 اونم که از خدا خواسته گفت ای به چشم 

گفتم الزمنیس با ملوسک سوارماشین شدم که امیر علی گفت بیا سوار ماشین من شو منم که مغرور 
گفتم  البته خنده مصنوعی کرد گفت ملوسک کیه من هم خندیدمخودم می ایم امیر علی تعجب 

اسم ماشینم ملوسک است او هم از خنده داشت میمردیه دفعه خودمو جمع کردم گفتم بااجازه 

اگه میشه فردا بعدازکارمون باهم صحبت کنیم حامل زیاد خوب نیس خدا حافظ فرصت جواب 

خیلی بیچاره هنوز بهبت نگاهم میکرد جاخورد  دادن رو نگذاشتم وگازمو گرفتمو رفتم امیر علی

 رسوشه مخصوصا اون چشامیه خامرومشکیه جذبش شبیه

تو ماشین از خوش حالی داشتم میمیردم اخجون مامان بابا هم نیسنت تنهایی چه کیفی میده 

یه رو کثانیه یه ماشین کنار ماشینم پارک شد میخواستم ببینم  20اوممممم /رسیدم که بعد از 

 ردوندم دیدم جلبکه خودمونه / رسیع رفتم سوار اسانسورشدم چون منیخواستم با جلبک برم باال برگ

 12 پله بود تویه یک اپارمتان156طبقه را باپله برم باال8مجبور شدم  پره ای دل غافل اسانسوره

مرت بود ما وجلبک همسایه روبه رویی هستیم فقط نیم  800طبقه ای زندگی میکردم هرطبقه
کلیدو برداشتم از توکیفم رسیدم دیگه خسته شدم اوف باالخره  ها باال میرفتمت دقیق ازپله ساع

 درو باز کردم رسیع رفتم تو درو محکم بستم از زور کمردرد

اوف خونه چرا اینقدرساکته اه یادم افتاد که مانینا نیسنت یعنی من ادم نیستم خودشون برن عشق  

ایکاش رسوشم بودعشقم بود متام زندگیم منو تنها منی رسکار و حال منم که بدشانس باید برم 

 گذاشت 
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 در فکر بودم که در خانه را زدن باصدای در از فکر کردن اومدم بیرون خوب شد لباسامو درنیاوردم

 از چشمی دیدم جلبکه اه این کارو زندگی نداره ایش 

م رسیع رفتم اب حمومو باز فکر کردم اذیتش کنم خیلی کیف میده برایه همین در روباز نکرد

 کردم یعنی حمومم خخخخخخ 

 ای لعنت به تو لیدا ابو حدر دادی بابات پدرتو درمیاره 

 دیدم زنگ و منیزنن رسیع رفتم اب بیچاره رابستم 

بادوستام سعیده رها نسیم محدثه  30/6ته که خیر رسم  7اخیش جلبک رفت خداروشکر اه ساعت 

امافقط ارزو ایکاش بود اههه  دارم میخواستیم بریم باغ سعیده اینا که بهرتین دوستام بودن قرار

  ارزو دمل تنگه

تا پیام اولی سعیده / کجایی دیوونه /دومی  20و تا میسکال  57گوشیمو ازتو کیفم در اوردم  

نسیم. خیلی خری کوشی / سومی محدثه خاک عامل بررست کجایی اینقدر پیاماشون کسل کننده 

 کجایی تروخدا جواب بده نگرانتم گلم /رها/نپرسید ید وگبود که ن

نسیم  فقط پیام رها به درد بخور بود میدونید رها بهرتین دوستم بود منو رها ترکیم ولی سعیده
محدثه سه قلو ها شاملی بودن یعنی اگه من این دوستایه روانیو نداشتم تا االن صددرصد مرده 

  ته اگه ارزوبودبهرتبوداهههههههبال بودم

 گفتم بله سعیده یه دفعه زنگ زد منم رسیع جوابشو دادم با اشوه

سعیده بلند گفت برتکی کجاموندی / منم گفتم / باالم جان اول سالم دوم احوال سوم چرا جیغ 
هرچی گفتی /سعیده گفت /میزنی بی شعور حاال مگه چیشده این جوری حرف میزنی احمق نفهم 

یگن با اعته رس کوچتون منتظرتیم در ضمن عزیزم بچه ها مخودت هستی من و بقیه بچه ها دو س

 بیشعور... اقای غالمی کجا رفته بودین

 ن کجایید من رسیع میام گلماول به تو هیچ ربطی نداره دوما اال من//

ه جای اونا فکم درد سعیده گفت رس خیابونتون هستیم بچه ها اینقدر دربارت حرف زدن من ب

 هم بیااااااااااااااااا گرفت نف
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 ده اصال احساس نداری برین همتون گمشید خستم خوابم میاد بایییییببینم سع

 هی صرب کن باشه رسیع بیا پایین ما میایم تو اپارمتان باشه ملوسکتم نیاربایه ماشین میریم 

 دقیقه دیگه میام فعال بای  10منم گفتم باشه تا 

 فقط یه برق لب زدم خوب خوبه ارایشم ازبین نرفته  رفتم تو اینه خودمو برانداز کردم

مانتومو عوض کردم مانتویی که خیلی بهم میومدرو پوشیدم رنگش صورتی کم رنگه روی مانتوم  

 نقش گل شکوفه بود خیلی توتنم میومد

داره به ماها نگاه میکنه  علیرسیع رفتم پایین دیدم بروبچ منتظرم هسنت اصال نفهمیدیم امیر 

همه رشوع کردن فوش دادن اصال هیچ کدام ازاین ها سالم  ه پامو از اپارمتان گذاشتم بیرونهمین ک

ثانیه فوشاشون متام شد بالفاصله گفتم یعنی هیچ کدامتون سالم بلد نیستین 45بلد نیسنت بعداز
بدین دوما هرچی گفتید بر میگرده به خودتون سوما شام واقعا خلیدخوب قراره کجابریم همه یک 

 ا گفنت باغ سعیده صد

  منیدونم چرااین دوستامو میبینم غمو غصه ازیادم میره/گفتم جونم هامهنگی خخخخ

ساعت راه بود من عاشق باغم خداییش کیف  4یا5راه افتادیم تاباغ سعیده اینا  سوار ماشین شدیم
به ان باغ هزار مرتی خیلی قشنگ سه تا ابشار داشت که من هرموقع  6میده باال خره رسیدیم باغ 

 دسته جمی میریم اول از همه میرم پا مو میکنم تو اب 

بود کب کردم بچه  11ساعت کرد ساعت  هبعداز کلی خندیدن نگاهی ب خونهوسایالرو اوردیم تو 

 من معذرت میخوام باید برگردم ها 

 یهو همشون همزمان گفنت نهههه

 جناب رسگرد مرخصی میگرفتمجونم هامهنگی .به خدامنیتونم اگه یه روز قبل میگفتی از 

 روز این جا مبونیم تروخدا  2ماه ما اومیدیم  2رها / لیدااالن مرخصی بگیر بعد از 

رهاجان چه جوری مرخصی بگیرم /رها /خوب زنگ بزن به جناب رسگرد /خداییش رها اینوراست 

 گفت
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 منم بلند گفتم باشه االن زنگ میزنم /همشون همزمان گفنت اخجون

 د از پنج تا بوق باالخره برداشت زنگ زدم بع

 رسگرد/سالم جناب رسوان 

 ببخشیداین موقع مزاحمتون شدم جان خوبن  نادیاخوبستین  دجناب رسگر  ممن/ سال 

 رسگرد/ مرسی /خواهش میکنم بفرماید

روز نیام چون تااالن خیلی خسته شدم بادوستانم اومدیم 5من /جناب رسگرد اگه میشه من 

 احت کنم مسافرت تاکمی اسرت 

 رسگرد/خواهش میکنم باشه چشم یه هفته مرخصی براتون رد میکنم برین خوش بگذره بهتون

 من/ خیلی ممنون جناب رسگرد کاری ندارید

                                                           رسگرد/نه کاری ندارم خداحافظ                                                                                                  

 

 خداحافظ/همین که قطع کردم هممون همدیگررا بغل کردیم جیغ زدیم  سالم منو برسونیدمن /

 عزیزم  11.30من / رها جان ساعت چنده 

 اهان باشه بچه من میرم حیاط قدم بزنم 

 رها گفت منم میام 

 میکنیم تا نیم ساعت دیگه امادس فقط زود بیایین باشهبقیه هم گفنت ما غذارو اماده 

 باشه 

 رفتیم حیاط . رهاگفت . لیدا جون سوالی ازت دارم / بپرس گلم

 لیدا امروز زیاد حال نداری چی شده 

 وهمین طورارزومن همه ی رازام رو به رها همیشه میگفتم 

https://telegram.me/Romankade


 کانال  تلگرام رمانکده قسمتی مبینا:نویسنده وجزا عشق

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 
 

12 

 

 گفتم اره حال ندارم تواز کجا فهمیدی

 و نشناسم پس کیو بشناسم رها/اخه من اگه دوستم م

 هیچی رسوان غالمی هست ازم خواستگاری کرده

 رها گفت چی /چی نداره بعد براش همه چیزو توضیح دادم اونم گفت پس جوابت چیه

  من. منیدونم ولی خودم میگم نه

 رها/یعنی چی منیدونم یه جواب بده دیگه اره یانه

 من/رهامن بعد رسوش پذیرای هیچ مردی توزندگیم نیستم 

وضع تا خواستگارداشتم ولی همرو منفی دادم 12خودت میدونی من  رها /اون رسوش برمنیگرده/

 االن هم نظرم عوض منیشه خانواده ی ماروهم میدونی البته خانواده نه فامیل ها 

رف الکی رها چرا ح کر خودت باش /جلوی پرس ها لبخندهم منیزنی به ف واصالتروخدافکرکن ت

میزنی بعد رسوش منیتونم مردی رو توی زندگیم بپذیرم اگرم بپذیرم منیتونم احساسی بهش داشته 

 رها/لیداجون ناراحت نباش فدایه رست خودت میدونی اما کمی فکرکن به فکر اینده ات باشباشم 

  منیتونم رسوش برمیگرده میدونم برمیگرده//

هوا خیلی رسده حتام رسما میخوری نیم ساعته تو باغیم بیابریم / من رها رو خیلی االنم خداکنه 

 ایکاش ارزو بود رمههدوست دارم مانند خوا

 چشم غرغرو 

 خخخ ای مبیری لیدا / خخخخ

 سالم بردوستان 

 نید.نسیم جان ببند اون فکوفهمیدیسالمو زحرمار چه قدرحرف میز 

 امشب یه چیزسبک بخوریم امشب شام الویه است .من. اخجون هورااا نسیم/خفه بیایین

 خخخخخ
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 صبحه من برم بخوابم امروز درست نخوابیدم  5بچه هاساعت 

 باشه شب بخیر ماهم بریم بخوابیم/ها بچه

 من/شبتون بخیر خرها

 بچه ها /گمشوووو

م انتخاب کرده بود باشه شب بخیر /بچه ها شب بخیر / رفتم تواتاق مخصوص خودم که رها برا

نم چرارفتم توفکر اگه االن رسوش بود خیلی خوب میشد ارزو هرکاری کردم خوابم نربد منیدو 

بنفشه بودن هم خوب میشدامامیدونم رسوش برمیگرده تااخر عمرم منتظرشم چرا امیرعلی شبیه 

 رسوشه مخصوصا اون چشامی مشکیش /اینقدر فکرکردم که خوابم برد...

بلند شو  11-30من پریدو گفت ساعت شید بگذارید بخوابم / نسیم محکم رو  اه بچه ها خفه

 خوابالو

 رها .اره گلم بلند شوبرامون اهنگ بخون پاشووو / 11-30چی ساعت 

 اخه کی حال داره اهنگ بخونه 

رها/تروخدا ما همه وسایالرو اوردیم /من .باشه من بخونم یا شام ها /رها / معلومه تو اخه صدات 

 ه قشنگ ترهاز هم

اینم راست میگفت من صدام از همشون قشنگ تره اخه میدونید استعدادی که من دارم تو  /

دوستام کسی نداره / مایه گروه داریم به اسم گل درخشنده شکوفه گروه موسیقیه تودانشگاه به 

 امافقط موقعی که غمگینم میخونمن هم همین طور خوش صدا معروف بودم اال 

 ها/ ایقربون دوست خودم برم عاشقتممن/ اوممم باشه/ر 

من/ منم همینطور حاال بریم اماده کنیم/بعدازنیم ساعت وسایالدرست شد ومن رشوع کردم به 

 اهنگ موردعالقه ام فانوس خوندن 

به یاد گذشته ها این اهنگ و  واقعاقشنگ میخوندم اینقدربااحساس میخوندم که همه کیف کنند

 ه ورسوشخوندم به یاد ارزو ورهاوبنفش
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منم گفتم چه طوربود/ بچه ها یک صدا گفنت . باالخره متوم شد وهمه دوستام برام دست زدن/ 

 عالی 

وشگنمه.رها/از شانسمون ما دونفرباید درست کنیم/من حاال ناهار چی داریم که خیلی گ

 هااااااچیییی/

میدونی من اشپزیم  بچه ها /همین که شنیدی/من /مبیرید باشه اشکالی نداره/ رها/یعنی چی توکه

 اصالخوب نیست 

ای فدات شم من همه  /باشه اجیپختم خوبه تو وسایالروبده من درست میکنم  دستمن/ من که 

/ خدانکنه بریم یه ناهاری بهشون بدیم که کیف کنند حاال ببین/رها باشه عزیزم/  کسم ههه 

 خخخخخ/

من /رها درسهای توعالیه تودرسو  /رفتیم تواشپزخونه و قرارشد قورمه سبزیو اسنک درست کنیم 

 ساالدودرست کن من غذارو باشه

 رها ای به چشم/من/چشمت بیبالخخخ /

داداشم عاشق این اسنکامه اهه دمل  من عاشق اشپزیم خیلی دوسش دارم مخصوصا اسنکام عالیه

 براش تنگ شده اهه

 ره ای هارهادرساناردرست کرد بادرسالبالو /ساالدماکارانی درست کردو باساالدک

 اومممم باید خیلی خوب باشه

باالخره متوم شد وماهم میزوچیدیم دستامل میزی گذاشتیم وبعد صداشون کردیم اومدن همین که 

 میزرو دیدن کلی تعجب کردن که مااینارودرست کردیم خخخخخخخخخخ

 هممون خوردیم ومیزراجمع کردیم سعیده نسیم محدثه رها تشکرکردن گفنت واقعاعالی شده بود 

منم ازرها تشکرکردم اخه خیلی زحمت کشیده بود امروز میخواستیم بریم کوه / رفتیم کوه و 

جنگل که دیگه خسته شدیم وبرگشتیم یک هفته گذشت وروز پنج شنبه خداحافظی 
دیم ومنم خداحافظی کردم تااومدم برم دیدم رها صدام میکنه برگشتم صبح رسی 5کردیموبرگشتیم 
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گفتم جانم/رها/ لیدا من پس فردا میام کالنرتی میخواهم باهات خصوصی حرف بزنم/من گفتم 

 خداحافظ باییییی اینا باشه 10قدمت روچشم بیا منتظرتم ساعت چند میای/ 

 من/ باییی

بیدارشدم وناهار برایه  4ودراوردم وخوابیدم ظهرساعت اخ رسیدیم درروواکردم ورفتم تو لباسام

ارایش نکردم فقط برق لب زدمو با یه ریمل  خودم درست کردمو خوردم یه رسی خرید داشتم

مانتو رسخابیه ام راپوشیدم ورفتم کفش های رسخابی امراهم پوشیدم اه تا این اسانسوربیاد جومنو 

م درو واکنم درباز شد وخورد بهم اخخخ امیرعلی به لب میرسونه اخیش اومدهمین که میخواست

منو دید اومد طرفم تا اومد دست بزنه بهم بلند شدم وگفتم چرا درو اینجوری بیشعوربود

 وامیکنید/امیرعلی /واقعا معذرت میخوام لیدا

اه اه چه خودمونی شد گفتم /مهربان هستم/ امیرعلی گفت بله خانم مهربان بازم معذرت میخوام 

ظ هفته ای نبودین / درسته نیمده بودم رفته بودم شامل فعال بااجازه جناب رسوان خدا حافیه 

 بله جناب رسوان /امیرعلی / راستی خانم مهربان 

  امیرعلی /دوشنبه یه اقایی اومده بود / من / کی /منیدونم

 اهان کاری داشتند 

  بله اسمشم مسیح بود مسیح شاهد

 .امیرعلی/لیداااا ان حامل بدشد وبیهوش شدمیک عجلوی چشامنم سیاهی رفت 

ساعتی بیهوش شده بودم منو برده بودن بیامرستان همین که چشامنم راباز کردم رها منو محکم  3

 دراغوش گرفت و گریست 

رها/لیدا لیدا بهوش اومدی /من/رهااروم باش این جاکجاست /رهاکمی ارام شدوگفت لیدا سکته 

چهت شده بودچیشده بودی لیدااا /یه دفعه رشوع کردم به گریه قلبی بهت وارد شده بوداخه 

مسیح ه/ رها/مگه میشه یادم رفته باشه /ارزورایادتدالیدااروم باش .عزیزم اروم باش /کردن/رها/لی

برگشته کسی که ارزوی من رو گرفته برگشته اومده زندگیمو داغون  باره برگشته مسیح شاهددو 

منیتونم طاقت بیارم اومده  زه کنه رها منیتونم منیتونم حامل خوب باشهکنه اومده داغ ارزوروبرام تا
انی شده بود ولی رهامنیتومنممم .رهاکه خیلی عصب بودبا اقای غالمی صحبت کرده دیگه منیتونم 
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خوب نیست گفت اروم باش عزیزم اون هیچ غلطی منیتونه بکنه اون هیچه/خیلی  دیدلیدااصال حامل

داره ارومم میکنه گفتم چه طوری اروم باشم من میدونم اون عوضی کیه گریه حامل بدبود دیدم رها

هام بلندترشدودوباره ازحال رفتم رها جیغ میزد لیدااااا لیدااابلندشوووبلندشووو رسیع ازاتاق اومد 

 بیرون و پرستارو صدا کرد

 امیرعلی

سورشدم رفتم باال دم رس خاک خاله ی عزیزم /سواراسانتازه ازبیرون اومده بودم رفته بو 

 دراسانسوروبازکردم که یکی گفت اخخخ

نگران شدم تااومدم بهش دست بزنم بلندشدوگفت چرادرواین جوری است  ترسیدم دیدم لیدا

وامیکنیدمنم اسمشوبه زبومنواوردم که فکرمیکنم خیلی عصبانی شد البته اینم بگم اگه عصبانی 

 شده حق داشته 

رااوردم یه دفه دیم  عی افتادم منیدونم اسم مسیح شاهدموضو  لیدا گفت خداحافظ که رسیع یاد

 ازحال رفت

بردمش بیامرستان .تنهادوستش که زده بود توگوشیش همه کسم رهاجون اونوبرداشتم وبهش زنگ 

 زدم که گفت سالم اجی گلم احوالت چه طوره که منم گفتم سالم ببخشیدخانم رها 

شی لیدا دست شامچیکار میکنه بابغض گفتم رها باتعجب گفت بله خودم هستم شام/ گو 

لطفابگین  ببخشیدشام دوست جناب رسوان لیدا هستید اونم محکم گفت بله اقا خودم هستم 

یدا حالش خوب نیس بیامرستان لطفا بیان بیامرستان ل /گوشیه دوستم دست شامچیکارمیکنه /گفتم
ردم بدون این که خداحافظی کنه که باگریه گفت توکی هستی . منم خودمو رسیع معرفی ک میالد

گوشیو قطع کرد دکرت ها گفنت سکته قلبی کرده واصال هم حالش خوب نیس فقط دعا کنید / 

که گریه کرد بعد از سه برگشتم دیدم یه نفر که دخرتبود پشتم وایساده که یهودادزد لیداااا لیداااا 

نم ناخوداگاه حرفاشونو شنیدم این رها ساعتو نیم لیدابهوش اومد گفتم تنهاشون بگذارم بهرته منیدو 

لیداروخیلی دوست داشت که دیدم یهو لیدا بلند ترگفت منیتونم اروم باشم که از حال رفت اول 

 شوکه شدم که دیدم دوستش رفت پرستاررو خربکرد

 بیامرستان
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 پرستار/خانم لطفا برین بیرون / پرستار بیرون اومد وگفت حالش خوبه فقط یعان از هوش رفت

فردامیتونه مرخص بشه یکی هم باید پیشش باشه تابتونه مراقبش باشه که رها گفت /من خودم /

هستم امشبم این جامیمونم / دیگه تافردالیدا بهوش نیمد فقط رها گفت اقای غالمی اول 

ازشاممعذرت میخوام که این جوری صحبت کردم دومم از شامممنونم که دوستمو رسیع 

 اقعاممنونمرسوندینش بیامرستان و 

امیرعلی /خواهش میکنم .رها /اقای غالمی یه خواهشی از شام دارم .امیرعلی /بفرمایید 

قع دیده باشید/امیرعلی.بله دیدمش که رساغ ا.ببینیدشام باید اقای مسیح شاهد را اون مو .ره
نه دیوانه لیداخامنو میگرفت /رها .میخوام اگه به این جا اومد بهش بگید از این اپارمتان رفته وگر 

 اش میکنه  

 بله چشم /امیرعلی

والی برایه چی باید ممنونم/خواهش میکنم....امیرعلی/رها خانم.رها/بله بفرمایید/امیرعلی / یه س
این حرف وبزنم/رها باگریه های ارومش گفت .راستش اقای غالمی .منو لیدا یه  به مسیح شاهد

به منولیدا گفت عاشق پرسی شده که  دوست خیلی صمیمی داشتیم به اسم ارزو یه روز ارزو

..ارزو سنش خیلی کم بود واون موقع هیچی سیح بودفکرمیکرد پرسه هم دوسش داره که عاشق م

 منیفهمیدازهمون بچگی خودرسبود حرفش یک کالم بود 

 هرچی منو لیدا میگفتیم این پرس خوبی نیست ارزو ولی اون گوشش بدهکار نبودکه نبود

 ارزو به لیدازنگ میزنهمیگه توروخدا باهم رفت امد میکردن که یه روز شاهدماه ارزو و مسیح  3

 بیان کمکم تروخدابیاین یه ادرسی میده

سنمون خیلی کم لیدازنگ میزنه به من و میگه  رسیع هردومون میایم به اون خونه ای که گفته بود

 سال بیشرتنداشتیم 11یا  10بود 

همین که وارد حیاط شدیم دیدیم ارزو دوستمون خواهرمون روی زمین افتاده و داره جون میده . 

بود خونی بود منو لیدا رفتیم پیشش که بهش تجاوز کرده مسیح عوضی هم زده بود داغونش کرده 

ارزو گفت ازاین جا برید طرف مسیح هم نرید مسیح منو عاشق کرد ولی عشقه اون دروغی 

واست بکشه برید میخواد شامرو هم بکشه همین کهمن بلند شدم دیدم مسیح داره منو میخبود

 بهمون نگاه میکنه
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از ترسمون از خونه اومدیم بیرون که بادیدن همسایه ها مسیح پا به فرار گذاشت منو لیداهم 

 رسیع رفتیم پیش ارزو ی بیچاره

بعدازاون ام ارزورو ازت میگیرم ارزو تو بغل لیداومن جون داد مرد لیدا جیغ میزد میگفت انتق

 ماجرا لیدا تنها شد ازیک طرف عشق بچگی هایش تنهایش گذاشت واین بیشرت براش دردناک بود

منولیداخیلی تنها شدیم االن مسیح اومده منو لیدا رو هم همین بالیی که رس ارزو اورد بیاره برایه 

سالی هست که خربی از  11یا 10تقریبا همین که اسم اون عوضی و میشنوه این طوری میشه

 مسیح شاهدنداشتیم که االن داریم

یه دفعه جیغ لیدا بلند شد رها خودشو هراسان به لیدا رساند لیدارو دراغوش گرفت اما بایه یه 

 صحنه ای که منو خیلی عصبی کرد گفت این جا چیکار میکنی عوضی 

 امیرعلی

یعنی زده بودم  ی تااالن الکی به عشقم تهمتاشه یعنه این موضوع واقعیت داشته بباورم منیشه ک

عان صدای رهارو شنیدم که گفت / این  یهمن الکی عشقم نفسم وتنها گذاشته بودم 

جاچیکارمیکنی عوضی اومدی این جا رنج لیدارو ببینی رسیع خودمو رسوندم به اتاق لیدا که مسیح 

منوبزنه بزنه که کارد گرفتم وکارمتو داشت به لیدا دست میزد که پرتش کردم اون ور اومد رو دیدم 

 بهش نشون دادم که کب کرد گفت رسوان غالمی

دید  زندان لیدا خیلی حالش بد بود وقتی ثانیه نکشید مامورها بردنش 40که بیسیم زدمو به 

 ////////مامورها بردنش حالش بهرت شد

 یه هفته بعد

 جانم لیدا /.رها رها جان کجایی

من دارم میرم رسکار/رها/احمق بگذارخوب بشی بعد/نه عزیز همین جوری کارام بهم ریخته باید 

 برم 

خوب باشه لیداجان منم باهات میام باشه گلی/ باشه بیا من که از خدامه/هفته دیگه هم مامایینا 

 میان از خجالتت درمیام
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که گیرددست دوست درپریشان رها / این چه حرفیه باالخره من دوستتم .مگه نگفنت دوست باشد 

 حالی ودر ماندگی

 من/ اره درست میگی راستی رها بچه ها که منیدونن من اینطوری شدم

.من / ممنونم رها این موضوع ارزو و مسیح هم نباید فاش بشه باشه به کسی نگفتم رها/ نه عزیزم

ردیم ورفتم رساغ ...صبحانه راخو  رها/ای به چشم بلند شو صبحانه برات اوردم/ممنونم گلکم/

دیگه کارینکردم تا یک ساعت دیگه باید کالنرتی باشم  ارایش ..برق لب زدم یه ریمل هم کشیدم

مانتو مشکی بلندموپوشیدم مقنعه مشکی ام روهم رسم کردم شلوارمشکیم روهم پوشیدم کال من 

کردم/ رها/ اماده  بپوشم که امروز مشکی رو انتخاب بایدبرای کالنرتی یاباید سفید یا مشکی یا سبز 

شدی/من/ اره گلم/ رها/ خوب من میرم توماشین توهم بعداز من بیا باشه/ باشه. پنج دقیقه 
گذشت منهم از اینه بیچاره دلکندم داشتم دنبال گوشیم میگشتم اهان پیداشد توتراس بود برداشتم 

 موقفل کردم رو وگذاشتم تو کیف سورمه رنگ که خیلی دوسش داشتم  از خونه اومدم بیروندرو 

ساله ندیدمش اره  10 برگردوندم از صحنه روبروم واقعا خوش حال شدم این خودشه کسی که

داداشی منه کسی که مدت هاس ازایران رفته داداشمه همه کسمه داداش پرهاممه خودمو 

شاممه بیشرت اداسال از من بزرگرته از پارسا وپاشا هم که دوتا د 3انداختم بقل داداشم پرهام 

دوستش دارم یعنی دیوانه وار این داداشو دوست دارم اهان بگذارین معرفی کنم برادرامو سه تا 

 برادردارم 

سال از من بزرگ تره پرهامم بچه دومه که خیلی دوسش دارم برعکس  5اولیشون پارسا است که 
یه واده است سال کوچیک تره که رش خان2زیاد باپارسا وپاشا خوب نیستم اهان حاال پاشا که از من 

 خواهرم داشتم که مردش ولی من یادم منیاد 

اما خودم که بچه وسطیم / پارسا دکرتقلبه / پرهامم مهندس معامره/پاشاهم که داره برایه مهندسی 

البته من ماه دیگه رسگرد میشم خیلی شغلمو دوست دارم  3کامپیوتر درس میخونه و منم که تا 

 نتقام پلیس شدممیخواستم نقشه کش بشم امابرایه ا

محکم پرهامو بغل کرده بودم پرهامم منو محکم بغل کردو گفت سال ابجی جون / من/ الهی  ////

ساله ندیدمت از بغلش اومدم  10فدایه صحبت کردنت برم من چه قدردمل برات تنگ شده بود

 که اونم منو محکم بغل کرد وگفت چه طوری وروجک / خوبم بیرون یه بوس محکم ازش گرفتم

 بی معرفت تو خوبی / منم خوبم ترو دیدم عالی عالی شدم / از بغلش اومدم بیرون گفتم بیاد تو
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اونم اومدو گفت چه قدر دمل تنگ شده بود برایه این خونه البته برایه شام بیشرت تنگ شده 

 بودخخخخ

 من///خخخخ وووووو

داداشی ببجشید ولی من /یدمیه دقیقه گذشت پریدم حوا وگفتم وایییی / پرهام / چیه دیوانه ترس

ماه دیگه میشم رسگرد فعال خداحافظ .باشه رسکار/ چی رسکار/ اره من پلیسم تاچند باید برم 

 ساعت بعد  چند//مراقب خودت باش خدابه همرات

یه ماچش گرفتم وگفتم  اینجام لیدا / من پریدم بغلشو/سالم کسی خونه نیست پرهامم کجایی 

شبه /من/ ببخشید اماداشتم با رسوان کاراموانجام میدادم  9جون/ درد کجایی ساعت سالم پرهام

هیچ جایی نرو میخوام برات اسنک ون نقشه بکشیم راستی فردافرداهم میاداین جا تابرای ماموریتم

بپزم باشه/// باشه عزیزم حاال اسم این رسوان چیه / امیرعلی/ یه دفعه پرهام رشوع کردبه رسفه 

داداش خوبی/ اره خوبم/فامیلیش چیه / غالمی .دوباره /نم رسیع رفتم یه لیوان اب اوردمکردن م
رسفه کرد/داداش خوبی داداش / اره عزیزم خوبم /چرارسفه میکنی/ هیچی فکرکنم رسماخوردم/ 

عزیزدمل مراقب خودت باش نگرانتم / گلم نگران نباش من االن مبیرنیستم / /خدانکنه /فرداکی 

.تازه رها هم میاد/ چییییی/ لیودارت داوینچی حاال برو بخواب داداش من  6تا3تمیاد/ ساع

غذادرست کنم باشه تازه یه اسرتاحتی هم میکنی بروعزیزم . باشه منم شام نخوردم تاتوبیای برو 

درست کن که گشنمه باش/ چشامو مثل گربه کردمو گفتم الهی فدای اون صدات بشم من اگه 

 ارمیکردم /منم اگه ترونداشتم باید چیکار میکردم فعال شب بخیرترونداشتم باید چیک

ساعت بعد/ لیداجان / بله داداشی سالم خوش خواب / سالم عزیزم  2/شب توهم بخیر داداشی 

غذاماده است / اره  فدات شم / راستی دیگه منیخوای برگردی پاریس که/ چرا برمیگردم هفته دیگه 
سال  10میگی اگه بخوای بری از روی جنازه من باید ردبشی بعداز باید برگردم / چی . پرهام چی 

من اون جا  اومدی هنوز یه هفته نشده میخوای برگردی به جان خودم منیگذارم بری / لیداکافیه

تا عروسی دارن وتا یک  3کاردارم بدبختی دارم / منیخوام چیزی بشنوم مامایینا امروز زنگ زدن که 

مدی چهطوری میتونی من یه دخرت تنها رو تو یه سال او  10وقت توبعداز  یگردن اونماه دیگر برمن

اوال موضوع من و پارسا  طبقه ای تنها بگذاری ها جواب بده / عزیزم بگوپارسا بیاد/  12اپارمتان

من برم روبندازم به پارسا و زن لوسش بگم ببخشید میخوام یه ماه پیشتون باشم دوما یروکه میدون
تابچه هم داره که نگو 2سال داره 28 هللاازم / چی پارسا زن داره/ پ ن پ ماشامیخوام لنگ بند
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واااا/ واهللا /به /اینقدررشن یه زن لوس هم داره به اسم پریامه منیدونی چه افریطه ای که نگو

هرحال من تایک هفته دیگه باید پاریس باشم بعدشم من منیتونم زنو بچه ام رو رها کنم / من. 

بلند شدم وگفتم به درک همتون برید هیچ کدومتون منیگید من یه خواهر /ری / اره چیییی زن دا

سالکه هیچ کسی روندارم ولی چیزی  10البته  دارم باید یه دفعه ای فکرکنم من هیچ کس روندارم

رسیع رفتم تو  //نیست فکرمیکردم تو پیشم میمونی ولی میبینم نه توهم مثل پاشا وپارسا نامری
یعنی  بستم وقفل کردم رفتم رو تخت وگریه کردم گریه هام به حق حق تبدیل شد اتاقم دررا

نفهمیدم چی شد خوابم برد//صبح باصورتی قرمز بلند پرهام به این زودی ارزو رو فراموش کرد و 

صبح توهم  خیلی رسد گفتم/شدم دیدم پرهام داره صبحانه درست میکنه / سالم لیدا صبح بخیر /

ی / یعنی منیدونی / چرا عزیزم من میرم جایی کاردارم / باشه خدابه همرات کی بخیر / چرااینطور 

باشه / /ساعت دیگه / اهان باشه مراقب خودت باش ماشین اوردی /اره عزیزم 2برمیگردی /

خداحافظ .من/ خدابه همرات داداش مراقب خودت باش خداحافظ / باشه بای/ همین که رفت 
برداشتم وزنگ زدم به رها رها اومد .منو دلداری دادمنم زنگ زدم  رشوع کردم به گریه کردن گوشی

 به امیرعلی و قرار امروز رو کنسل کردم

روز بعد/ داداشی مراقب خودت باش / گریه میکردم/ گریه نکن لیدای من / چه طوری گریه 5

م نکنم وقتی داری میری / عزیزم خداحافظ /پرهام تروخدامراقب خودت باش ازت خواهش میکن

امروز نرو حس خوبی ندارم / نه عزیزم تومراقب خودت باش/شامررو صدازدن واوهم من رو 

ترو بیش از حد دوست دارم محکم بغلم کردو گفت لیدا به پدرو مادر بگو خیلی دوستشان دارم 

ستاره یه من /باشه خیلی دوستت دارم پرهام مراقب خودت باش / راستی لیدا توکشوی من تواتاقم 

هست رفتی خونه بخونش باش/ باشه ..خداحافظی کردیمو با چشای گریون بارهابرگشتم  یه پاکت
خونه/ رها اومد خونه ما که امشب رو این جا مبونه / نفهمیدم فقط یه مسکن خوردمو خوابیدم 

پاکت روهم یادم رفت/ صبح شد عادتی که داشتم این بودکه وتی اخبار میخواسنت بگن من 

شن میکردم واخبارو میدیدم/ سالم لیدا/ سالم صبح بخیر/ صبح توهم همیشه تلوزیون رو رو 

ناروبرب اره منم همین طور حاال وللش بیا لیوا /بخیر/لیدا چراپکری/ منیدونم اصال حس خوبی ندارم

که گفتم بزن /ر اماده کردم /باشه / داشتم لیوانارو میربدم که رها رفت تلوزیون وروشن کرداناه

من باصحنه ای که روبه روم بو لیوان ها رو انداختم زمین وشکست/ باورم  اخبار اونم زد ولی
منیشه نه این امکان نداره اون منرده / رها هراسان اومد طرفمو گفت چیکارمیکنی دیوونه حرکت 

نکن پات میربه ولی بدون توجه به صحبت هاش اروم اروم ازروی شیشه ردشدم حامل اصال خوب 
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صدارو زاد کردم خیلی زیاد کردم شامره پروازو چند بار تکرار میکرد نبود به تلوزیون رسیدم 

فکرکردم اشتباهی شده اره باید اشتباهی شده باشه / رها / دیوونه پاهات .. اخ کر شدم کمش کن 

 لیدا ااااا

من/ خفه شو داداش پرهام نه داداش این اشتباهی شده داداش من منرده / رها/ وا این چی  /

بادقت گوش کردم نه این اشتباه شدپرهام منرده درسته منرده اماوقتی داشنت  یه عان میگفت 

اسامرو میگفنت دیدم نه اسم پرهام مهربان هم بینشونه بین مرده ها / یه دفعه دیدم لیدا یه جیغ 

 بلند خودشو خالی کردو بیهوش شد / لیدا لیداااا

 لیدا/

 نه اسم داداشم بینشونه نه فقط بایه جیغ خیلی بلند خودموخالی کردمو از هوش رفتم 

چشامموواکردم  که گفتم پرهامم الهی قربان اون صدایه مهربونت بشم کجایی که گریم گرفت 

بلند دادمیزدم پرهامم کجایی خواهرت داره صدات میکنه ده لعنتی کجایی چه قدرگفتم نرو من 

داداش نروبه  کنم پرهامم زنده شو همه زندگیم زنده شو فقط همین هارو میگفتمبدون تو چیکار 

خانه ابدی که من دق میکنم / پرهامممم ده لعنتی برگردتاقت دوریتوندارم /رها/اروم باش لیدا 
تروخدااروم باش / چه طوری اروم باشم وقتی زندگیم پرپرشد/بگو خوابه رها بگو .بگو یه کابوسه 

 ده بگو رها

تم حس خوبی عزیزم اروم باش نفس بکش / چه قدربهش التامس کردم چه قدرزجه زدم نره گف /

اخه  وگفت من باید برم /اخه لعنتی چراباید تنهام بگذاری  ندارم مثل همیشه به حرفم گوش نکرد

چرا خدااااااا / اونقدر بلند داد میزدم امیرعلی و خواهرشو مادرش هی زنگو میزدن بلند میگفنت 

 دا دروباز کن / لی

من/ درو باز نکن /اما. امانداره میخوام تنها باشم توهم برو رسه خونه زندگیت / اخه چه طوری 

تنهات بگذارم /رها ترو خدابرو به کی قسمت بدم فقط برو برووووو/باشه عزیزم بگذار یه ارام 

نونم که تااالن مم بخش بهت بزنم/ نه میخوام با پرهام حرف بزنم میخوام باهاش دردودل کنم

مراقبم بودی ولی االن به تنها چیزی که اهمیت میدم تنهایی.راستی کی پرپرشده ی داداشمو میارن 
ساعت دیگه/اهان به همه ی فامیل بگو بیان .میخوام به قومل عمل کنم .یادمه بهم گفته  3 /

بده کوچولویه من  بودلیدااگه من مردم همون موقع که دفنم کردن باالی رسم قران بخونی بهم قول
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قول بده ستاره من منم بهش قول دادم که این کاروبکنم فقط اگه زحمتی نیست یه کاری برام 

میکنی رها/اره عزیزم توفقط جون بخواه/من حال ندارم از خونه ای که پراز خاطرات پرهامو تنها 

هامم مثل بگذارم اگه میشه خودت برن درست کن من پولشوبهت بدم/این چه حرفیه میزنی پر 

برادرم بوده برادری که نداشتم اون همیشه به من محبت کرده منم خیلی مدیون محبت هاش 

هستم ایندفعه میخوام اینجوری محبت هاشو جربان کنم / اه برو بگو لیدا منیتونه کسی رو ببینه 
ش / مراقب خودت با احتیاج به تنهای داره باشه توهم برو یه اسرتاحت کن خامنی / باشه عزیزم

لبخند غمگینی میزنم وهیچی منیگم / خداحافظ .خدا به همرات رها/ چه خونه ساکته بلند میشمو 

به سمت اتاق پرهام میرم همین که پامو جولوی در میگذارم رضبان قلبم باال میره درو باز میکنم . 

 10ی بعدازگذاشتی میدون  سالم داداشی سالم مهربون خوبی .چرا چرا رفتی و ترکم کردی و تنهام 

سال چه قدر دمل برات تنگ شده بود نفسم اره نه منیدونی اگه میدونستی هیچ وقت ترکم منیکری 

وبه خانه عبدی منیرفتی چه طوری بهت بگم دمل اغوش گرمتو میخواد چه طوری بگم نفسم یه 
سال بد بود ولی میتونستم باهات تلفنی  10راهی پشت پام بگذار ده بگو عزیزم دوریت تو 

حبت کنم میتونستم بگم بیای /امااالن چرا رفتی که رفتی پشت رستم نگاه نکردی یاد اهنگ ص

غریبه اشنا میفتم که وصل حامله رشوع میکنم به خوندن اخ که چه قدر دمل برات تنگ شده پرهام 

چه طوری دوریتو تحمل کنم بگوو ازت خواهش میکنم عزیزم بگو غم نبودنت داره نابودم میکنه / 

ه دادم اشکام بریزه گریه هام به حق حق تبدیل شدرفتم رو تخت پرهام دراز کشیدم یادبچه اجاز 

گیام میفتم تا میوفتادم زمین پرهام بلندم میکرد میگفت اجی جون مراقب خودت باش من میگفتم 
.نفهمیدم فقط چشام ی برام اشک میریختیباشه .وقتی رسما میخوردم زمینو به اسمون میدوخت

شکسنت در از خواب بیدارشدم رها داشت باداد صدام میزد/ رها/ لیدا لیدا   باصدای سیاهی رفت

کجایی / اه چه قدر صدام میکنه می خوام بلند شم که یاد حرف پرهام میفتم / لیدااگه من رفتم 

پاریس یه پاکت توی کشویه راز هام هست برو اون پاکت رو بردارو بخون/ حوصله رفنت ندارم اما 

جنازه پرهاممه رسیع بلند میشم میرم پایین رها تا منومیبینه میگه لیداااا / ای دیوونه له  االن تشه

شدم بسه نرتس من زنده ام رها اروم از اغوشم بیرون میادومیگه زودباش جنازه رو اوردن همه 
دره کمدمو باز کردم چشمم خورد به  منتظر توییم / باشه من میرم لباس بپوشم / رفتم تو اتاقم

لباس مشکی که پرهام برام گرفته بود یه مانتو خیلی قشنگ که پشتش گل الله بود اونو تنم کردمو 

گفتم دارم میام داداشی طاقت بیار نفسم. شلوار ومقنعه مشکیمو رس میکنم و قران رو از روی میز 

ی عزیزم / برمیدارم ویه بوسه به قران زدم ورسیع از پله ها اومدم پایین رها اومد طرفمو گفت حوب

لبخند خیلی خیلی غمگینی میزمنو میگم /نه رها اصال خوب نیستم منیتونم دورشو برایه عبد تحمل 
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با ندیدنش دلتنگ بودم امااالن بیقرارم بیقراربیقرار بریم رها که اگه دیربریسیم سال  10کنم 

ه منیتونستم از این پرهامم ناراحت میشه بدون توجه به رها بااسانسور نرفتم از پله ها رفتم منی ک

همه پله باال پایین برم امااالن دارم میرم به امید پرهام / همیشه به جای این که بااسانسوربره 

رسیدیم  جنازه داداشمو دارن طبقه رو با پله میرفت /اخ که چه قدر دلتنگتم پرهام / بالخره 12

نم چرا احساس میکردم تنهایه ثانیه سکوت بود منیدو  20میربن اما وقتی منو میبینن سکوت میکنن 
تنهام پشتم خالیه گریه میکنمو به سمت جنازه عشقم میرم حامل بد بود منیتونستم تحمل کنم 

تحمل نداشتم تکیه گاهم پرپرشده تحمل نداشتم اخ خدا حارضبودم منو بگیره خدا ولی هیچ وقت 

ساعت  2نش توخاک حدود پرهامونگیره سوار ماشین شدیم به سمت بی زهراراافتادیم رسیدیم کرد

بود ومن زجه میزدم همه سعی داشنت ارومم کنن ولی موفق منیشدن باالخره همشون رفنت من و 

رها سعیده و نسیم بقیه دوستام پیشم بودن امیرعلی اومدو گفت تسلیت میگم با هق هق میگم 

ران خوندم متوم شد دقیقه ق 20رشوع میکنم به خوندن //// بعداز  رها قران و بده رها قرانو میده
یاد شعری افتاد که پرهام همیشه اینو دوست داشت ومیگفت اگه من مردم روی سنگ قربم 

بلند میخونم// ابی ترازانم که دلتنگ مبیرم //ازشیشه نبودم که باسنگ مبیرم //امده بودم  بنوسید

یدکه تامرزرسیدن //همراه تو فرسنگ مبیرم// تقصیرکسی نیست که این گونه غریبم//شا

 خداخواست دلتنگ مبیرم//..

چه طور تونستی داداشی بری  تومنو تنها گذاشتی اخه بدون تو چه طوری اروم باشم پرهام /رها/ 

عزیزم بلند شو ازت خواهش میکنم پرهام رازی به این کارتو نیست /چه طوری بلند شم اخه چه 

من یه فرد خاصه بدون اون منیتونم تا برادردارم که پشتمن اما پرهام برام برای 2طوری درسته من 

 2تنهام بگذارید /چی / خوشم منیاد یه حرف  /اههههه // لیداتروخدا پاشو بریم باید اسرتاحت کنی 
بارتکرار کنم رها لطفااا /اما/امانداره لطفا برو توماشین منم چنددقیقه دیگه میام باشه خواهری 

بعد رها به دوستام گفت بریم تو ماشین .. باش زود بیا/رسم رو به نشونه باشه تکون دادمو/

بعدازاین که مطمنئ شدم رفتند دوباره رشوع کردم به گریه کردن /پرهامم اقایی بلند شو 

بلندشوبگو همه اینا رویاست پاشو قد یه دنیا باهات حرف دارم . یادته میگفتی شیطونی نکنم منم 

ازم خواستگاری کردن اما من جوابی  ماه پیش1توذوقت میزدم درسته  یادته موش موشیه من / 

ندادم چون تو برام مهم بودی میخواستم تو توی اون لحظه کنارم باشی مثل همیشه پشتم باشی 
تکیه گاه محکمی برام باشی / چه قدر بهت گفتم نرو همه کسم حس خوبی ندارم اما بازم کله 

ی چشمت ابرو چون همه شقی کردیو گفتی منیتونم هیچ وقت منیگذاشتی هیچکس بهم بگه باال 
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دقیقه دردودل میکردم و اشک میریختم دیگه باید میرفتم  45/ تا نیم ساعت یا  جا همراهم بودی

به سختی ولی با هق هق گفتم پرهامم دارم میرم دمل برای اغوشه گرمت تنگ میشه خداحافظ 

ت میکنم تو داداشی من شب خوب بخوابی گل من  خداحافظ // به زور بلند میشم باسستی حرک

دمل میگم خدا جون این درخواستو ازت دارم منو برب ولی پرهامو برگردون خدااا / باالخره رسیدم به 

ماشین میخواستم درو بازکنم که نگاهی به قربش کردم دقیقا کنار قرب ارزو بود عجیب دل تنگ ارزو 
ک ولی این بار رسخاک شده بود باید برم بااونم حرف بزنم درو باشدت بستم رفتم دوباره رس خا

دوستم خواهرم که پرپرشده بود/سالم اجی جون خوبی دمل تنگه مثل ابرها یه تیره دمل تورو هم 

میخواد چرا من عزیزانم را ازدست میدم  دیدی هی بهت میگفتم ارزو پرهام عاشقته اما تو اونو 

اما تو مسیح اشغال  ی بهت التامس میکردم برادرمو دوست داشته باشیفقط به چشم برادر میدید

رو دوست داشتی کسی که باعث مرگت شد روزی که داشتی تو اغوشم جون میدادی بهم گفتی به 

پرهام بگم من خیلی دوسش داشتم بیشرتاز همه اما فقط به یه دلیل عشقشو ترک کردم اونم اینه 
هنوزم عاشقشم  که یه روز میبینم بایه دخرت خیلی خوب داره حرف میزنه پراز عشوه بهم گفتی من

من برایه این ترکش کردم چون فکرمیکردم اون دخرته دیگه ای رو دوست داره ولی فکرم اشتباه 

سال رابطه داشتیم وهمو میپرستیدیم فقط  5دراومدمن به تو ونه رها نگفتم که منو پرهام باهم 

بغل هم قراردادم بهش بگو دیوانه وار دوسش دارم / ارزو دمل برات تنگ شده میدونی چرا قربتونو 

 زم گرفتی ومال خودت کردی اونم دیگهچون عاشق هم بودید  ارزو حاال خیالت راحت پرهام و ا

 بدددد گریه هام بیشرت شدن میون گریه گفتم ولی خیلی زود ازم گرفتیامال تو هست تاابد تا 
باشه افرین  خیلی زود ارزو من باید برم مراقب خودتو داداشم برایه همیشه باش باشه اجی جونم

خانم خامنا خداحافظ بی معرفت دوباره پیشت میام بی معرفت به سختی خودم رو به ماشین 

میرسومنو درروباز میکنم برایه اخرین بار درامروز به سمره ی عشقشون نگاه میکنه چه قدر بهم 

ه گی میکرد ونفسم کنارش وامیرعلی هم کنار من عقب بودن رها کند میومدن سوارشدم رها ران

رسم رو به شیشه میچسبونم واروم معلوم بود که گریه کرده به من نگاه میکنه ومیگه اروم باش لیدا

میگم خواهش میکنم حرکت کن رها /باشه ای گفتو منهم اروم اروم اشک میریختم تا خود خونه 
مدم داشتم گریه میکردم که ماشین وایستاد من چشام رو باز کردم وفهمیدم رسیدیم به خونه /تااو 

درو واکنم امیرعلی درو واکرد گفت پیاده شین لیدا خانم زیرلب تشکر کردم یاد خاطراتم با پرهام 

گفتم پرهام بعدش چشام سیاهی رفت  افتادم بغض کرده بود نا خوداگاه زدم زیر گریه وبلند

 ساعت بعد.../1وهیچی نفهمیدم //
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اروم چشامنم رابازکردم رهاباالیه رسم بود وداشت اروم گریه میکرد وقتی فهمید بهوش اومدم 

محکم منو بغل کردوگفت خواهری /اروم باش رها اروم باش من کجام ./همین که از ماشین پیاده 

ساعت بیهوشی االن هم بیامرستانی / بغض کردم گفتم ./رها بریم خونه من  1شدی از حال رفتی 

برم خونه منوبرب لطفا /اما/لطفا/باشه / بعدازیه ربع رها اومد ومنوبلندکرد تاخوددرخروجی منو باید

میربد باالخره به ماشین رسیدیم دیدم امیرعلی هم هست .درماشین وباز کرد گفت سوارشین 
باشه گفتم وسوارشدم /// لیداخانم رسیدیم /ممنون اقای غالمی /خواهش لب زیر /لیداخانم 

عی کردم نزنم زیرگریه ولی موفق نبودم ولی سعیم رومیکردم درخونه روباز کردم چه میکنم//س

سکوتی بود خدا چه سوکوتی اهههه /رها میشه نری وپیشم مبونی /اره عزیزم 

از جام بلند شدم تابرم پایین یادم به پاکتی که  /م/رهامنوبردباال ومجبورم کرد بگیرم بخوابم ممنون/

ازاتاق بیرون اومدم ورفتم به اتاق پرهام یه راست رفتم سمت کشویی که  پرهام گفته بودافتادم

هیچ کس حق دست زدن به اون کشورونداشت جزمن میخواستم دره کشو روباز کنم یادم اومد 
کلید میخوام رفتم رس کمدپرهام یه دریچه کوچک داشت در اونوباز کردم و کلید رو برداشتم رفتم 

ندم ودرشو باز کردم /وای چه قدر پاکت ووسایل شخصی روی اولین رسه کشو کلیدو تو قفل چرخو 

پاکت نوشته بود لیداابچی خودم /پاکت روبرداشتم بغض کرده بودم پاکت رو باز کردم ویه برگه 

 دیدم برگه رو دراوردم ورشوع کردم به خواندن//////////////

بخواطره این که تنهات گذاشتم  به نام خالق هستی //سالم ابجی جون /امیدوارم منوبخشیده باشی

میخوام دوتا موضوع بهت بگم من دوستت ارزوروخیلی دوست داشتم وهنوزم دوستش دارم  /

ارزوفکرمیکرد من بهش خیانت کردم ولی من هیچ وقت به عشقم خیانت نکردم وقتی فهمیدم 

هم هست ومن متوم زندگیم مرده خیلی شکستم برای همین تنهات گذاشتم ..لیدا یه موضوع دیگه 
یعنی من خیلی سعیم رو کردم بهت بگم ولی افسوس  وهمه خانوادمون به تو نتوستیم بگیم

نتونستم موضوع به این مهمی رو بهت بگم /ولی االن میخوام بهت بگم میدونم یک خورده دیر 

یش شده اما باید بگم حقته که بفهمی واقعاحقته بدونی /لیداجان این موضوع برمیگرده به سالها پ

که خواهری دوقلو داشتی وقتی یک سالتون بود /داشتیم از شامل برمیگشتیم که تصادف کردیم و 

خواهرت مرد اما اون منرده اون زنده است واالن داره با خانواده دیگری زندگی میکنه اسمش رها 

است رها کریمی دوست صمیمی ات امااون به عالوه دوست خواهر دوقلویت هم هست میدونم 
خیلی سخته لیدا توباید به خواهرت رها بگی که دوقلوهستین تروخدابرو پیش رها برو همه  باورش

کس من //دوستت دارم خواهر کوچولویه عزیزم عاشقانه دوستت دارم عاشقانه / میخواهم وقتی 
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مردم روی سنگ قربم این شعر رو حکاکی کنی /// ابی ترازانم که بیرنگ مبیرم/// از شیشه نبودم که 

ه ن///همراه تو فرسنگ مبیرم /// تقصیرکسی نیست کدنگ مبیرم///من امده بودم که تا مرزرسیباس

 دلتنگ مبیرم  این گونه غریبم/// شاید که خواست 

 خواهرکوچولویه من مراقب خودت باش دوستت دارم بی نهایت تا قیامت باصداقت //////پایان 

دقیقه گریه میکردم  10ها یعنی خواهرمنه خدااا نامه را خواندم انگار منیتونم نفس بکشم خدایا ر 
وتصمیم گرفتم برم پایین شامل رو رسم کردم و رفتم پایین دیدم رها وامیرعلی دارن باهم صحبت 

میکنند دیگه تاقت نیاوردم وبا دویدن از پله رفتم پایین که داد زدم ابجی رهاااا /رها که منو دید 
 یع طی کردم ورفتم تو بقل رها /بلند گریه میکردم رها کهدارم میدوم رسیع بلند شد پله هارو رس

دید بیقرارم گفت اروم باش لیدا ارومباش // همه چیزو فهمیدم رها همه چیزو میفهمی همه چیز 
رو /ناگهان رها خشکش زد و گفت یعنی چی لیدا چی رو فهمیدی /لیداباحق حق گفت //خودت 

م که خواهرمی میدونم که خواهر واقعی هستیم میدونی خواهر جان همه چیزو میدونی میدون
عیم هستی از خانواده ما هستی باالخره دیدمت بعد از این قهمه چیز رو فهمیدم تو خواهر وا

همه دلتنگی دیدمت رها میفهمی /تورها کریمی نیستی تورها م ه ر ب ا ن هستی مهربان هستی 
ست داری وقبومل میکنی اره درست خواهر / رها/ ابجی جون خیلی ممنونم ممنونم که منو دو 

فهمیدی خواهر جون همه چیزو فهمیدی باالخره دوری متوم شد دلتنگی ها متوم شد اهههه // 
خیلی دوست دارم اهه/ منم همین طور ابجی جون منم همین طور //داشتیم  ابجی دوست دارم

مین که درباز کنم /هی بیچاره گفت من درو باز میتوبغل هم گریه میکردیم که درو زدن /امیرعل
پرهامممم / ببخشید اقای غالمی میکنه امیرعلی خشکش میزنه و به بیرون نگاه میکنه واروم میگه 

کیه / پرهام اروم میاد تو ومیگه منم خواهری // رسه جام خشکم میزنه باورم منیشه که این پرهامه  
یه قطره اشک رسازیر میشه  خواهری خوبی لیدا جان من زندم منردم من جز رسنشینان نبودم / /

به طرفم میاد ومیگه بیداری  مرهاپکه باناباوری میگم داداشی خودتی اره یانه دارم خواب میبینم /
بگو خواب ومیگم داداشی بهش میرسونمابجی جون هردومون بیداریم /خودمو باقدم های تند 

نشینان اون اغوش میکشه و میگه نه خواهری خواب نیست من جزرس  نیست / منومحکم در
هواپیامنیستم /توی گریه میخندمو میگم ممنونم داداشی میدونستم منو تنها منیگذاری میدونستم 

الهی فدات بشم /توبغل هم بودیم / ابجی کافیه باورکن من خوبم/میدونم داداشی همه چیزو /
میزنه  میدونم / از اغوشش بیرون میام ومیگم داداشی منیخوای کسی دیگرراهم بقل کنی /خشکش

باشدت رفت طرف رها واونو تو /واروم میگه کیرو/داداشی رهامونو بقل کن خواهر تو بقل کن
اغوش گرفت لبخندشیرینی زدم/سنگینی نگاه کسی رو خودم حس کردم رسمو برگردوندم ودیدم 
امیرعلی بالبخند غمگینی نگاهم میکنه منم لبخند غمگینی میزمنو میگم اقای غالمی این پرهام 

د منرده / یه دفعه شنیدم پرهام گفت /بی معرفت بی تربیت بی شخصیت یه وقت نگی یه دیدی
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دوستی روهم داشتی پرو/امیرعلی میگه .توبی معرفتی یامن /خوب معلومه تو/پرهام خیلی بدی 
سال ندیدمت اونوقت منیگی به من زنگ بزنی /خونه خودتون میاین میفهمی منم  10میدونی 

گی میکنم اما منیای حاالکی بی معرفته هان/راست میگی رسوش جان توهمین اپارمتان زند 
صدوبیستو پنج بارگفتم من امیرعلی ام /نه خیر برایه من رسوشی فقط وفقط رسوش /منو رها /

بهت وتعجب نگاشون میکنیم ورها لب باز میکنه ومیگه /پرهام جان تو اقای غالمی رو میشناسی/ 
ست بچه گی هایش را ازیادبربه /من/ دوست بچه گی هات/ اره بله که میشناسم مگه میشه ادم دو 

همگه میشه عشقمو فراموش اره یادم ههگلم / یعنی چی / لیداتورسوش رویادت میاد /رسوش اه
رسوش که پرهام داداش /افرین این همون رسوشه /من/چیی /اره خواهری این همون رسوشه /کنم 

/چرااین همونه رسوش  اگه بود زودتربهم خودش میگفت ن نیستشی مرو و ن سازایران رفته نه ای
/اما این اقای غالمی هست اقای امیرعلی غالمی/اره درسته اما اسم وفامیلی اش رو عوض  راستین

کرده فقط من میدونستم/من/ چی میگی نه این رسوش نیست نه این رسوش نیست 
قم درو قفل میکنم ومیرم رویه هست/نیست نیست نیست /باحق حق میرم طبقه باال میرم تو اتا/

 10تختم دراز میکشمو گریه میکنم زمزمه کنان میگم /نه این رسوشی من نیست همونی که من تو 
نیست اهههه/نه این عشقه من نیست /درومیزنن /جوابی   سالگی ها دوسش داشتم 

نه نه نه/ویندی منیدم/امیرعلی//لیدادروبازکن /نه باز منیکنم تو رسوش من نیستی/چراعزیزم منم /
دروبازکن/تنهاکسی که منو به این اسم صدامیکنه رسوش بود اره این رسوش منه /اروم سمت در 
میرم و کلیدو میچرخونم یک هو درباز میشه امیرعلی یو میبینم که باصورتی قرمز که معلوم بود 

که ترکت امیرعلی /ویندی/رسوشی من تویی / اره منم لیدا منم ببخش / به خاطر گریه هست 
رفتم رو تخت دوباره دراز میکشم /وگریه هام بیشرتمیشه / /کردم / نه منیبخشم تورومنیبخشم 

رسوش میادتواتاق .درو میبنده دراتاق روهم قفل میکنه /توجهی بهش منیکنم /اروم میاد کنارم 
بی شاخه باریشه خودحس غری روی تخت میشینه و شعری که منودوباره زنده میکنه رو میخونه//

به شکوفاشدنش نیست دگر//باخربگشته که دنیا چه دارد//باغ امسال چه پاییزی دارد//غنچه شوقی 
فریبی دارد//خاک کم اب شده مثل کویرتشنه//شایدازجای دیگر مزرعه شیبی دارد//سیب هرسال 

دراین فصل شکوفا میشود// باغبان کرده فراموشی که سیبی دارد///روی تخت میشینم وبهش نگاه 
یکنم بایه حرکت مرنو تو اغوش میگیره منم خودبه خود محکم بغلش میکنم واروم میگم رسوشی م
جانم همه کسم جانم/ بگوهمیشه پیشم میمونی / همیشه پیشت میمونم / دمل برات تنگ شده  /

بود بی معرفت /من خیلی بیشرتدمل تنگ شده بود / رسوشی / جانم خانومم/اقایی من/ جانم 
دوست  بیرون وتوی چشامی نازش زل میزنم ومیگم/چرارفتی هان/ منیدونم/ازبقلش میام /

دارم/منم همین طور /صورتشو به صورتم نزدیک میکنه وبه لب هایم نگاه میکنه /منم به لب 
هایش نگاه مینم ناگهان مرا میبوسه رضبان قلبم باال میره دستانم دورگردنش حلقه میکنم 

رومیبوسیدیم دیگه نفس داشتم کم میاوردم که ناگهان دقیقه فقط هم  5وهمراییش میکنم 
دررومیزنن /ازهم جدامیشیم وامیرعلی میره دروباز کنه پرهامو میبینم به شدت ناراحته رسیع 
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میادداخل ومنو تواغوش میگیره/تعجب کردم ازاین حرکتش بعدچندلحضه منو از اغوشش جدا 
توکه کاری نکردی /چرا یه /رو ببخشیمیکنه ومیگه /میدونم سختی کشیدی ولی میخواهم من 

موضوع دیگری هم هست که به زودی میفهمی/همین االن بگو /نه/میگم بگو/اما/امانداره 
زودباش بگو/رسوش جان/ چیه پرهام/میشه یک دقیقه بری بیرون/بله چشم/خوب رفت بگو اون 

میکنم/میدونم  موضوع چیه/اخه/ا بگووو/باشه/توومن و رهاازیک مادرنیستیم/بهت زده نگاهش
اما /ساکت شوبروبیرون/ چی/باشدت دادزدم بروبیرون /اخه /از روی تخت بلند شدم مانتوم 

رودراوردم وتنم کردم شامل رورسم کردم واز اتاق اومدم بیرون باشدت ازپله ها رفتم پایین 
رهاگفت/لیداچیشده /میدونستی اره/چیو/ خودتو به اون راه نزن/منیفهمم داری چی میگی 

یدا/اتفاقاخوب هم میدونی /حالت خوبه/نه فقط میخواهم تنها باشم/ ازخونه اومدم بیرون وبه ل
ین شدم ماشین رو روشن کردم حرکت کردم به رسوش ورها توجهی نکردم سوار ماش گفنتلیدالیدا

بی زهرا میرم سمت قربستون االن ازاون موقع هاست که باید باارزو دردل کنم بارسعت سمت 
خوبی  شن میکنم /اهنگ فانوس // رسیدم میرم رسخاک ارزو زانومیزمنو میگم/سالمگرو رو اهن

ساعت نشده دوباره برگشتم میخواهم باهات صحبت کنم تااروم بشم 5حتامتعجب کردی که هنوز
پیش اومد /یکیش مرگ پرهام بعدشم زنده شدن پرهام ازاین موضوع خیلی  ات زیادیامروزاتفقات/

ع برگشنت رسوش وفهمیدن من ازاین بابت هم خیلی خوش حامل کسی خوش حامل /دومین موضو 
سال ها عاشقش بودم برگشته /اماموضوع سوم رو منیفهم ارزو منی تونم بفهمم چه طوری میتونم 
باور کنم که الیکا مادرمن نیست نه مادرمن ونه مادررهاوپرهام یه چیزی بگو مثل همیشه ارومم 

ی که سال هاست بزرگم کرده مادرم نبوده وادای مادربودن رو کن ارزو باورش خیلی سخته که کس
داداشم رو بزرگ   قدراست کرده ومنو برام دراورده هیچ گله ای ندارم باالخره زحمتم روکشیده

سال االن حق من  23کرده اما ازاین حرف خیلی گله دارم چرا من االن بایدبدونم اخه چرابعداز
شدن اصالمتوجه زمان نشدم فقط وقتی به خودم اومدم نیست بفهمم اههه/گریه هام شدیدتر 

تا االن که  5دیدم هواتاریکه تاریکه اول ترسیدم ولی بعد به گوشی نگاهی کردم من از ساعت 
بی زهرام /باترس بلند شدم وگفتم من دارم میرم ارزو فعال خداحافظ /بدوبدو راه خودم  10ساعت 

ن /دیگه ترسی برام منونده ماشینو روشن میکنم وراه با ماشین روطی کردم ورسیع پریدم تو ماشی
 میفتم /حوصله خونه رفنت رو ندارم فعال خونه منیرم ///

 رسوش 
ساعته که ازش خربی نیست /اخه پرهام االن برایه چی بهش این  5معلوم نیست کجا مونده 

یادردرسست  موضوع را گفتی هان /پرهام/منیدونم /هرچی هم که به گوشیش زنگ میزنیم خاموشه
نیست /رهاخانوم/ رها/بله /نگران نباشید وگریه هم نکنید/اخه چه طوری خواهرم نیست ازش 

ساعته هیچ متاسی نگرفته دارم میمیرم اهه/اومد باالخره اومد /لیدا /سالم / رسوش  5خربی نیست 
 لیدا حالت خوبه 

 لیدا
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خونه درو باز  /رسیدم منیدونم چرااحساس میکنم دارن تعقیبم میکنن دیگه منیتونم باید برم خونه
کردم / اره خوبم /چراگوشیتو جواب منیدی هان/ رسم درد میکنه میخوام تنها باشم/بیخود رسوش 
اومددستمو محکم کشید منو برد طبقه باال رسیع رفت تواتاق منم دنبال خودش میکشوند / اخ 

ا/دستموول کن رسوش /خفه شو / دستامو باقدرت کشیدم بیرون دستم رسوش ول کن/ خفه شو لید
ویه دونه زدم تو گوشش ومحکم گفتم /دفه اخرت باشه به من میگی خفه شو فهمیدی / لیدا/ اسم 
منو به زبونت نیار رسوش/لیدا حالت خوبه /نه حامل خوب نیست خستم میخوام بخوابم برو بیرون 

اومدم بیرون /رها و پرهام و رسوش  اومدم بیرون  و از خونه من هیچ جامنیرم/ باشه نرو /ازاتاق/
منیدونم کجاباید برم فقط اینو   دنبامل میمودن ولی من رسیع سوار ماشینم شدم و راه افتادم

روز بسه فقط باید تنها باشم فقط همین  3میدونم بایداز این خانواده یه مدت دورباشم 
شینو یه گوشه پارک کردم وقفل مرکزی روهم زدم که خیامل هههه/حاال کجابرم اهان فهمیدم /مااههه

راحت باشه موبایلو از کیفم درمیارم وزنگ میزنم به سعیده/بعداز چندتابوق جواب داد 
سعیده/بله بفرمایید/سالم سعیده خوبی /سالم خوبم تو خوبی/ نه خوب نیستم /چیشده/میتونم /

کنم/پس بیا خونه خودم  م تنهایی باهات صحبت ببینمت/االن/ اره/باشه بیا خونه ما /نه میخوا
باشه /باشه ممنونم سعیده جان/خواهش میکنم/سعیده ازت خواهشی دارم/جونم عزیزم 

بگو/سعیده اگه رها زنگ زد رساغمو گرفت بگو منم خربی ندارم باشه/چیشده لیدا/بگذارببینمت 
میکنم/سعیده االن باهات صحبت میکنم فقط کاری که گفتمو بکن /باشه /مرسی/خواهش 

دقیقه دیگه اون جام/باشه خداحافظ /خداحافظ/گوشی رو قطع کردم  5کجایی/خونه خودم/باشه تا
وگذاشتم رو صندلی ظبط وروشن میکنم واهنگ علیرضاطلسچی رو گوش میکنم /باهر بیت 

 300ن اهنگش اشک میریزم /رسیدم ازماشین پیاده میشم میرم تو اپارمتان مجتمع میثم /یه اپارمتا
سواراسانسورمیشم دکمه   5رسویس حامم و دست شویی میرم طبقه  3/اتاق خواب  3مرتی و 

ثانیه نکشید 3ثانیه اسانسور وایمیسه / میرم جلو زنگ رو میزنم به  30رو فشارمیدم بعداز 5طبقه 
بل درباز شد سعیده رو میبینم لبخند تلخی میزنم ومیگم سالم /سالم بیاتوگلم /رفتم تو وروی م

دقیقه اومد سینی رشبت و گرفت جلوم وگفت/ بفرمایید /مرسی  1نشستم سعیده هم بعداز 
رشبتو برمیدارم ویه جرعه ای ازش میخورم/خوب بگو ببینم چرا گریه کردی /سعیده حتامرهابهت /

گفته داداشم زنده است درسته/چیی/منیدونستی /نه /همهمون فکرمیکردیم مرده/کل ماجرارو 
دادم ودراخر گفتم سعیده/من میخوام مدتی از خانواده ام دورباشم/حق داری براش توضیح 

حاالمیخوای چیکارکنی /منیدونم / اهان فهمیدم کلید باغ شامل و بهت میدم برو شامل یه یک 
هفته ای اون جا مبون/نه بابا زشته/چی چی زشته /ممنونم سعیده /خواهش میکنم امشب رو این 

بابا همین جوری مزاحت شدم /حرف مفت نزن بلند شو برو دستو نه /جامبون وصبح رابیفت
اون جاباشی /ممنونم/ لباس  9برو که حداقل  6صورتتو بشور بعد برو تواتاق بخواب صبحم ساعت 

داری برای یک هفته /اره دارم وقتی از شامل بابچه ها برگشتیم یادم رفت ساکم و بربم هنوز تو 
بلند شو بروبخواب /ممنونم فعال شب بخیر /شب بخیر عزیزم ماشین مونده/خوب پس خوبه حاال 
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رفتم دستشویی وصورمتو شستموازدست شویی اومدم بیرون رفتم تو اتاق خواب درو بستم وروی /
 تخت دراز کشیدم نفهمیدم کی خوابم برد

 30/5لیدا جان /چشامنم روباز کردم /سالم سعیده صبح بخیر /صبح تو هم بخیر بلند شو ساعت 

ه منیخواهی بری پاشو /اه اره باشه من برم صورمتو بشورم /باشه/صورمتو شستم ورفتم همون مگ

مانتو مشکیم رو پوشیدم هنوز دکمه هاشونبسته بودم که سعیده اومد تو اتاق وگفت اونو نپوش 
 بیا اینو بپوش /اه این این جا چیکارمیکنه سعیده /مثل این که یادت منیاد این مانتو رو بهم دادی

تا مانتو گذاشتم  3بپوشم /منم همش یادم میرفت بهت بدم االن وقتشه/اهان فهمیدم /لیدا برات 

تا هم دامن/ برایه چی گذاشتی من که لباس 2تاهم شلوار  5تا هم لباس استین بند 5تا تیرشت 2

دارم /اره ولی الزمت میشه /اخه / اخه نداره همین که گفتمم/ ممنونم سعیده یه دنیا 

خواهش میکنم /بعداز این حرفش رفت از اتاق بیرون منم مانتو رو پوشیدم و ساک رو هم /ممنونم

برداشتم از اتاق اومدم بیرون اومدم پایین و گفتم عزیزم من دارم میرم کاری نداری/این چه 
وضعشه برو باال حداقل یه رز لب بزن /نه الزم نیست /گفتم برو /باشه /رفتم تو اتاق یه برق لب 

ه ریمل هم کشیدم . اومدم بیرون / بفرما خوب شد/ سعیده/عالی شدی / سعیده جان کاری زدم ی

است برو .راستی لیدا برات لقمه گذاشتم توراه بخوری /  6دقیقه به  5نداری /نه عزیزم برو 

ممنونم /راستی نون و پنیر هم گذاشتم /ممنونم زحمت دادم /چه زحمتی فقط اروم رانندگی کن 

هم زنگ بزن باشه/باشه خداحافظ /خداحافظ از خونه اومدم بیرون سوار باشه رسیدی 

اسانسورشدم ورفتم پایین ساک رو تو صندوق عقب گذاشتم /مشامیی که توش لقمه بود رو 
گوشیرودراوردم وزنگ زدم به بود  9باالخره رسیدم دقیقا ساعت  گذاشتم صندلی جلو وراه افتادم

اره گلم یه دنیا ممنونم /خواهش میکنم عزیزم /سعیده خیلی  سعیده /سالم/سالم عزیزم رسیدی /

خستم میخوام اسرتاحت کنم کاری نداری /نه برواسرتاحت کن راستی این رها هزار بارزنگ زد 

خستم کرده/میدونم عزیزم واقعا رشمنده ام /دشمنت رشمنده لیدا برو بخواب حتام خیلی خسته 

/ وارد باغ شدم در باغ رو باز کردم وماشین رو بردم تو  ای برو فعال خداحافظ / ممنونم خداحافظ

باغ دره باغ رو بستم /رفتم رساغ ماشین ساک کوچکی که سعیده برام گذاشته بود و ساک خودم 
روهم برداشتم /خوبی باغشون این بود که خدمتکار داشت /خدمتکار همین که دررا باز کرد رسیع 

 خوبستین / الحمدهللا شام خوب هستین /ممنونم /خانم به طرفم امدو گفت /سالم خانم جان /سال

ساک هارو بدین من بیارم/نه عزیزم خودم میارم / اماخانم / لطفا این ساکوبیارید منم این یکی 

سال گذشت  6باشه / چشم خانم جان / عسل جان صدبارگفتم من رو خانم صدانکنید بگید لیدا 

یکنم/ بله چشم شامراست میگید من عادت نکردم / شام عادت نکردید به من بگید لیداخواهش م
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سال است که  10یم که خیلی خسته ام / بفرمایید ..... عسل خدمتکار باغ سعیده است ولش کن بر

دراین باغ خدمت میکند خیلی مهربونه دخرتی چشم عسلی باموهای لخت خرمایی لبای بسیار 

حده / باالخره رسیدیم همین که  کوچک و بینی خیلی ظریف و کوچک درکل جذابیتش بیش از

یه تیرشت و یه شلوار بلند و تنگ برداشتم و پوشیدم    2رفتم تو خونه ساکمو بردم باال توی اتاق 

در اتاق رو زدن گفتم /بفرمایید دربازه / لیداخانم عسل هستم /عزیزم بیاداخل / ببخشید مزاحمت 
ی عزیزم/ بله / خوب بفرماین گوش میدم/ شدم /مزاحم چیه شاممراحمید بفرمایید بامن کاری دار 

خانم من میخواهم امروز با خواهرم برم سونوگرافی میشه امروز به من مرخصی بدید البته اگه 

ساعت / اشکالی  2شب خوبه / نه خانم فقط  9خواستید /چرا نه عزیزم از االن مرخصی تا ساعت 

نیاز داره /باخوش حالی گفت ممنونم  نداره امروز کال مرخصی االن برو کنار خواهرت باش بهت 

ممنونم لیداخانم / برو عزیزم / چشم راستی لیداخانم هرچی خواستید هست هم غذاهست هم /

میوه هم قهوه هرچی که بخوایین هست /ممنونم حسابی بهت زحمت دادم/چه زحمتی خانم 
یه ربع عسل رفت  باشه برو به خواهرتون سالم برسونید /چشم خداحافظ /بعداز /فعال بااجازه

ازاتاق اومدم بیرون چون هرکاری میکردم خوابم منیبورد رفتم توباغ و مشغول دیدن باغ شدم /یه /

دفعه یاد ابشاره افتادم بادویدن خودمو به ابشار رساندم  پاچه های شلوارموزدم باال و پاهامو کردم 

ش فکر میکردم باصدای زنگ ساعت پاهام تو اب بود وبه رسو  1تواب از گرمای اب لذت میربدم  

گوشی به خودم اومدم و موبایل رو برداشتم همین که اسمشو خوندم محکم زدم توی رسم وگفت / 

یادم رفت خاموشش کنم / مجبوری اتصال روزدم و گفتم بله / رسوش / لیدا معلومه تو کجایی چرا 
م سوما به شام چه ربطی جواب منیدی هر چی زنگ میزنم / اوال سالم دوما گوشیمه اختیارشو دار 

داره / عزیزم االن کجایی / به شام ربطی نداره و اینقدر هم زنگ نزنید میخوام تنها باشم / لیدا 

کجایی / محکم و با صدای بلند گفتم / فکر میکنم یه بار این حرف رو زدم به شام ربطی نداره 

بنده خانم مهربان  قای راستینلیدا/ ا /واینقدر هم مزاحمم نشو فهمیدی یا جور دیگه حالیت کنم

هستم نه لیدا/لیدا گوش بده / نه تو گوش بده اینقدر زنگ نزن فهمیدی یانه فعال می خوام 

اسرتاحت کنم خداحافظ /بدون این که اجازه صحبت کردن یدم گوشی رو قطع کردم و رسیع زنگ 
کردم وبالحن مهربونی تا بوق جواب داد سالم لیدا خانم / صدامو اروم  5زدم به عسل / بعداز 

گفتم /سالم عزیزم رسیدی / بله لیداخانم همین نیم ساعته پیش رسیدم با من کاری دارین /اره 

عزیزم اگه زحمتی نیست برگشتنه یه سیم کارت برام بگیری اومدی باغ  پولشو بدم / چشم 

میگیرم/مرسی /  لیداخانم ایرانسل یا همراه اول / همراه اول ممنونم به خاطر لطفت عزیزم /چشم

خواهش میکنم لیدا خانم وظیفمه/ چه وظیفه ای عزیزم کاری نداری / نه لیدا خانم /پس 
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خداحافظ /خداحافظ /گوشی رو قطع کردم وبه سمت سالن رفتم دروباز کردم ورفتم داخل ساعت 

ده و بود رفتم تو اشپزخونه دره یخچال رو باز کردم همه چیز بود /ساالد اماده / الویه اما 10

سلفون کشیده / همه جیز بود از بار یخچال شیشه رشبت البالو رو برداشتم و گذاشتم رو کابینت 

و از توی کابینت یه لیوان برداشتم و رشبت برای خودم ریختم و شیشه را تو  در یخچال رو بستم

م و زدم بار یخچال گذاشتم/ازاشپز خونه اومدم بیرون وبه سمت تلوزیون رفتم /تلوزیون روشن کرد
ماهواره شبکه جم ریور داشت رسیال غم حجران رو میداد من همیشه این رسیالو میبینم /صداشو 

ساعت رسه این رسیال بودم متوم شد  3زیاد کردمومشغول خوردن رشبت و تلوزیون دیدن شدم 

 تا شد دهنمو به شدت باز کرده بودم دیگه بیش از این باز منیشد ساعت 12ساعت رو دیدم چشام 

بش بره /رفتم رسه یخچال بودم رفتم تو اشپز خونه لیوان رو شستم و گذاشتم رو کابینت تا ا 30/1

االد کلم رو برداشتم غذاروگذاشتم رو گاز تا گرمش کنم یه ظرف و یه قاشق وچنگال رو الویه و س

م و / غذامو خورد هم برداشتم وبردم تو سالن جلویه تلوزیون /غذا داغ شد ومشغول خوردن شدم
بود  30/2ظرف هارو هم شستم وخشک کردم و رسجاشون گذاشتم به شدت خوابم میمود ساعت 

رفتم تو اتاق خواب پنجره را بازکردم و روی تخت خوابیدم ناگهان باخودم فکر کردم که چراتوگوش 

رسوش زدم و این گونه بااو صحبت کردم تویه همین فکرابودم که از شدت خستگی خوابم برد / 

کردم کسی رو چیزی انداخته حال نداشتم ببینم کیه اما یهو یادم اومد که من تنهام باترس  احساس

بلند شدم که عسل بیچار سه مرت پرید عقب / عسل تویی/سالم لیدا خانم /سالم عزیزم چرااینقدر 

بود به شدت چشام  38/9تا شد ساعت رو نگاه کردم ساعت  4زود اومدی /زود نیامدم چشامم 
خورده ای  2ه بود من اینقدر خوابیدم / لیدا جان غذاخوردی /نه عزیزم من از ساعت گشاد شد

خوابیدم تااالن /واقعا/اره/راستی سیمکارتی که گفته بودید /اهان ممنونم گلم گرفتی / بله خانم 

جان/اههههه / توچی عسل جان شام خوردی /نه خانم منم نخوردم /خوبه منم که نخوردم حاال 

ریم /من یه چیزی درست میکنم لیداجان/نه نه میخواهم خودم درست کنم / اما / شام چی بخو 

امانداره عسل جان میخواهم شامی درست کنم توهم ساالد درست کن خوبه /چشم /چشمت بی 

سیب زمینی رو از تویه بوفه برداشتم و رنده هم همین طور سیب زمینی /بال/ هههههههه/هههه 
انداختم داخل قالب بعد نیم ساعت شامی اماده شد /عسل جان /بله  هارو رنده کردم وهرکدوم رو

 20 20خانوم / تو برو میزرو بچین ومنم شام رو بیارم /چشم خانم /رفتم رسمیز عسل سلیقه اش 

است یه کدبانوهه /افرین چه میزی چیدی /خوب شده/خوب نشده بلکه عالی شده /ممنون 

غول خوردن شدیم /غذامونوخوردیم و ظرف هارو خواهش میکنم /نشستم رسمیز و باعسل مش/

ماه به اونایی که مااموریت  3هرکاری کردم عسل نگذاشت بشورم خداروشکر این کالنرتی ما 
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اسرتاحت داده بودن که منم جز اون دسته بودم ههههه/ بااین هاشونو به خوبی انجام داده بودن 

بم میاد رفتم توباغ برای قدم زدن /اروم که اینقدر خوابیده بودم درجای تعجب بود من چرا خوا

اروم قدم میزدم و شعری را زمزه میکردم /ابی ترازانم که بیرنگ مبیرم/ازشیشه نبودم که باسنگ 

مبیرم /من امده بودم که تا مرز رسیدن همراه تو فرسنگ مبیرم/تقصیرکسی نیست که این گونه 

مبیرم // داشتم شعر میخوندم که عسل اومد تو باغ و  / شاید که خدا خواست که دلتنگ غریبم
گفت لیداجان تلفن باشام کاردارد /کیه/میگفت رسوش هستم / چی / بفرمایید لیداجون/ 

باعصبانیت گوشی روگرفتم که بیچاره ترسید/بلند دادزدم بفرمایید/خانومم کجایی / خیلی عصبانی 

ببخشید بفرمایید امری داشتید / لیدا عزیز / بودم فقط خداکنه عسل نگفته باشه که من کجام

کجایی بیام دنبالت دمل برات تنگ شده حاال من به جهنم پرهام بیچاره که تو بیامرستانه و داره 

جون میده/ نفسم بند شده بود خدایا این چی میگفت برادرم توبیامرستانه و داره جون میده 

جواب بده /رسوش/جانم /کدوم بیامرستان باصدای رسوش به خودم اومدم/لیدا حالت خوبه لیدا 
بیامرستان نور /بالفاصله گوشی رو قطع کردم وبدوبدو خودمو به سالن رسوندم رسیع رفتم تو /

تا لقه اماده از توی یخچال  5اتاقم ساکم رو جمع کردم من با ید االن برم رسیع رفتم تو اشپزخونه و

مو بلند داد زدم /عسل /به ده ثانیه نکشید که برداشتم و گذاشتم تو کیفم /مانتو سفیدمو پوشید

عسل اومد /بله لیدا خانوم چیشده / درباغ رو باز کن و این ساک هارم بگذار توماشین 

زودباش/ازلحنم تعجب کرده بود ورسیع گفت چشم و اومد ساک رو ازم گرفت ورسیع خارج شد 

دقیقه عسل اومد  1مبونه /بعد خدایا اگه داداشم مبیره من مقرصش هستم ترو خدا سامل بگذار/
وگفت خانوم همه چی حارضه/ممنونم خداحافظ /خداحافظ رسیع سوار ماشین شدم و گفتم 

درباغ روببند خونه رو هم متیز کن درهارو قفل کن وفردا ازاین جابرو /چشم خانم اروم برانید 

هران /چشم خانم مراقب خودتون باشید/باشه خداحافظ راستی اگه سعیده زنگ زد بگو برگشته ت

رانندگی میکردم خیلی نگران حال پرهام شده  70رسیع ماشین رو به حرکت دراوردم وبارسعت /

 120ردم وبه داد داداشم برس /رسعتم رو بیشرتک بودم امروز روز اول محرمه /یا ابلفظل خودت به

بود ارام برانید  تا تبدیل شد روی زمین جاده ها یخ بسته بود و سوربود هریک مرت به یک مرت زده
ده شامل یه سنگ ابه تابلو ها رانندگی میکردم که ناگهان وسط ججاده خطرناک است بی توجه 

بسیار بزرگ بود روی ترمز زدم ولی ترمزم کارنکرد وماشین به هوارفت و برگشت از رسم شدید 

 خون میومد که چشامنم سیاهی رفت 
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رون االن ماشین اتیش میگره یه نفرم زنگ بزنه به ناشناس / زود باشین دخرت بیچاره رو بیارین بی

 امبوالنس زود باشین 

امبوالنس اومد و دخرتک رو کشیدن بیرون و سوارامبوالنس کردن/ اقای دکرت / خانم شام کیشون 

هستین / من کسی نیستم من این دخرت رو منیشناسم زودباشین برسونینش زودباشین / ماخودمون 

علومه/ رسیدن بیامرستان شامل وگفتند نیاز به بیامرستان های مجهز داره کارمون رو بلدیم /بله م

منتقلش کردن بیامرستان تهران نام بیامرستان نور بود گوشی دخرتک رو برداشتم خون خالی بود 

خوبیش این بود رمز نداشت رفتم تو مخاطبین اسم یه نفر بود رها جون همه کسم /ناخوداگاه 
تا بوق نشده بود که اون دخرته گفت  لیدا لیدا /  2زنگ زدم بهش هنوز دستم رفت روی اسم رها و 

سالم / سالم بفرمایید /ببخشیرها خانوم /بله خودم هستم بفرماییدشام گوشی خواهرم دست شام 

چیکار میکنه خانوم لطفا جواب بدید / خانوم من /نتونستم بگم مادرتونم برای همین گفتم خواهر 

ن توراه تهرانیم / دیگه صدایی از دخرت رها نیومد نه نفس نه ه واال شام به شدت تصادف کرد

هیچی و گفتم خانم حالتون خوبه / باصدایی که خودشم به زورمیشنید گفت کدوم 

جواب بده رها مادر جان جواب بده  مبیامرستان/بیامرستان نور / گوشی قطع شد /بلند گفتم /دخرت 

/ 

 رها /

ش هراسان خودشو به من میرسونه ومیگه رها خانوم چیشده / لیدا لیدا رسم درد میکنه /رسو 

 لیدا/لیدا چی /تصادف کرده/بلند گفت چییی / یاعباس /یاحسین غریب خدا یا خودت کمکش کن

 کدوم بیامرستان / به من گفنت بیامرستان نور تا نیم ساعته دیگه این جان / /

یدیم خون خالی بود بردنش ایسیو دکرتا نیم ساعت گذشت و لیدا اوردن /منو رسوش وقتی لیدارو د
خیلی عجله دارند برای لیدا /دیگه طاقت نیاوردم ورفتم پیش دکرت/اقای دکرت/بله بفرمایید / 

خواهرم االن حالش خوبه / کمی مکث کرد وگفت /متاسفم ایشون رفنت تو کام / یاخدا یعنی چی 

شاید ایشون زنده منونن فقط خدا  درصد 75درصده یعنی  25ببینین خانوم احتامل زندموندنش /

میتونه کاری کنه ماهم هرکاری که از دستمون بربیاد انجام میدیم/ ممکنه یعنی / بله خانوم 

ممکنه مبیره همون طور که گفتم احتامل زنده موندش خیلی کمه چون تو جاده یخی و بارسعت 

ولی موقعی که میخواد ترمز  به باال داشنت رانندگی میکردن االبته اینش مهم نیس یعنی هس 100
درصد  85درصد زنده موندنش  25کنه ترمز ماشینش عمل منیکنه اگه عمل میکرد شاید احتامل 
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میشد ااالن ببخشید من باید برم ببینم چه کاری میتونم بکنم انشاهللا خود حرضت عباس و امام 

یعنی خواهرم داره م حسین دراین ماه عزیز کمکش کنن/دکرتکه حرف میزد من مات و مبهوت بود

میمیره /حرکت کردم ورفتم پیش رسوش / اقا ی غالمی / رهاخانوم من باعث این جور شدنش 

 یکرداون مبیره من هم میمیرم /ای وای /هستم اگه من دروغ منیگفتم اون تصادف من

ا دکرت / کدومتون از خانواده این خانم هستید /من هستم اقای دکرت/چکارشین/خواهرشم /بله لطف

برین طبقه پایین و برگه عمل ایشون رو امضائ کنید فقط رسیع بجمبیدتا نیم ساعته دیگه ایشون 

باید عمل بشن / بله چشم ///رسیع به طبقه پایین رفتم و برگه رو امضا کردم و به دکرت تحویل 
بادو تا دکرت /دکرت مخصوص لیدا رودیدم اقای سعید نارصی /  5دادم دکرتا همه اماده بودن بین 

خودمو بهش رسوندم وگفتم سالم اقای نارصی / به به سالم خانم رها حالتون خوبه /نه اصال حامل 

خوب نیس /خدابد نده چی شده رها خانوم /اقای نارصی لیدا /لیداخانم چی دارین نگرانم میکنین 

 و احتامل لیدا تو جاده شامل تصادف کرده االن قراره عملش کنن/چیی / دکرتا گفنت رفته تو کام /

درصده / یا ابلفضل االن قراره بنده عملش کنم /بله شام باید عملش کنید ترو به  25زنده موندنش 

خدا قسمتون میدم نگذارین مبیره /هرکاری که از دستم بر بیاد انجام میدم نگران نباشین 
رم فعال خدابزرگه/ ممنونم یه دنیا ممنونم / رها خانوم ممکنه عمل دیر بشه بااجازه من می

ساعت گذشت هردکرتی  4خداحافظ /رسموتکون دادم ورفتم منتظر روی صندلی ها نشستم / 

ساعت گذشت باالخره دکرت  12بیرون میومدن ولی هیچی منیگفنت کم کم داشتم دیوانه میشدم 

مخصوصش اومد بیرون منو رسوش و پرهام رسیع رفتیم پیشش /من/ اقای نارصی / برگشت سمت 

مز قرمز شده بدن یا خداچیشده /اقای دکرت عمل چیشد /رسی تکون داد وگفت من چشامنش قر 

درصد /دکرت  15متاسفام /یعنی چی / لیداخانم رفنت دوباره تو کام حاال احتامل زنده موندنش شده/
یعنی/ بله درسته////دستمو یک جاگرفتم تا نیفتم فقط با یه جیغ خودمو خالی کردم اینقدر گریه 

ونپرسید پرهام بیچاره که سعی داشت من رو اروم کنه رسوش هم که کال ماتش برده کردم که نگید 

 شده یه کوه سنگی وبه دراتاق عمل داره نگاه میکنه حتی پلک هم منیزنه یعنی منیتونه بزنه  

 روز گذشت دکرتا موفق نبودن  2

قط با دستگاه داره کام است دکرتا میگفنت زنده منیمونه وفو هنوز خواهرکم تواتاق  عاشورا بود

نفس میکشه منم به عنوان خواهرش نگذاشتم دستگاه ها رو بکشن اجازه منیدم هرموقع که 

دستگاه ها از کار افتادن اون موقع اجازه میدم دستگاه هارو بردارن /رسموبه شیشه اتاق تکیه 
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اد مردی که میدم واروم اروم گریه میکنم درمیان گریه ام صدای زنجیر زدن میاد صدای هیئت می

داره این نوحه را میخونه نام حرضت عباس رو بلند میگه و به مردم بلند میگه/بلند بگو یاعباس 

بلند بگویاحسین /منم همراهیشون میکنم هامنطور که گریه میکنم بلند میگم یا عباس یاحسین /

 خودت شفای خواهرمو بده چشامنم رابسته بودم وبلند اسم حرضت عباس وامام حسین رو

صدامیزنم اینقدر که میگم حنجره ام درد میگیره چشامنم رو باز میکنم و دست خواهرمو میبینم 
که داره تکون میده رسیع وارد اتاق شدم میشم دستان لیدارو میگیرم نبضشومیگیرم نفس میکشه 

 به چشامن لیدانگاه میکنم چشامن زیبایش رو باز میکنه دستاشو فشاراروم زمزمه میکنم یا عباس 

میدم ومیگم یاعباس خواهرم چشامشوواکرد یا حسینننن /ازاتاق میرم بیرون منیدونم چه جوری 

دویدم از شدت خوش حالی گریه میکنم میرم سمت اتاق دکرتنارصی / اقای نارصی / نارصی 

باچشامن من به سمتم میاد ومیگه چیشده / لیدا / نگران میشه ومیگه لیدا چی / بهوش اومد 

هردومون به سمت اتاق میریم لیدا داره تکون میخوره / در اتاق رو وا میکنیم /چشامشو واکرد

 ووارد  میشیم/

 لیدا/ 

اخ رسم چه قدر درد میکنه احساس میکنم جونی ندارم چشامنم رو وامیکنم ورها رو باالی رسم 

به رسعت از اتاق خارج میشه من کجام اهههه یادم اومد من تصادف کردم اخخخخ پرهام  میبینم
داداشی یعنی زنده است با خودم فکر میکردم که رها بایه مرد ناشناس باهاش میاد داخل /کمی به 

مرده نگاه میگنم این که دکرت نارصیه /رها / عزیزم /گریه میکرد منیدونم برای چی گریه میکرد  نه 

کنه برایه پرهام یا رسوشم اتفاقی افتاده اماناگهان میان گریه لبخند شیرینی میزنه به شیشه اتاق ن

نگاه میکنم پرهام و رسوش رو میبینم هردوشون زنده اند لبخند شیرینی میزنم منیدونم چیشد که 

رسم ////// اخ  پرهام و رسوش با شدت میان داخل اخ چشامنم سیاهی رفت و دیگر چیزی منیدیم

درد میکنه چشامنم رو باز میکنم و رسوش و رهاوپرهام رومیبینم اروم میگم/ داداشی / پرهام 
 180رسشو بلند میکنه ومیگه خدا یا شکرت رسوش ورها رسشونو بلند میکنن وقتی رسوش رودیدم 

درجه تغییر کرده صورتش قرمزه چشامش پف کرده او ه ه ه واقعا این رسوش بود نگاهی به دورو 

ساله پیشم بود ودستانم روگرفت و گفت الهی فدات شم / ببخشیدشام /  40رم انداختم یه خانم ب

مادرتم عزیزم مادر واقعیت / خشکم زده بود یعنی مادر من زنده است منو تو اغوشش میگیره 

واشک میریزه منم همراهیش میکنم وبلند گریه میکنم یعنی دارم خواب میبینم یه رویا است 

رعزیزمنه /دخرتم ترنم / مادرجون / الهی فدات شم /مادرم عزیزم / قربونت برم من مادرم ماد
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حسی که تااالن نداشتم توبغل هم بادستان لطیفش موهایم رو نوازش میکند حس خوبی دارم /

گریه میکردیم که یهوگفت /ترمنم / ترنم /اره عزیزم اسم تو ترمنه واسم خواهرت هم ترانه است 

ت گذاشتم اما پدرتون شامهارو دور کردن اره عزیزم من این اسم رو برایه تو خواهر عزیزم / واقعا /

سال حرست داشتنتونو میخوردم دوردور مراقبتون بودم هرچاکه میرفتی مثل یک سایه  23ازم 

دنبالتون بودم /همین االن هم که اومدید برام یه دنیا میارزه خیلی خوش حامل مامان جون اههههه  
ید اسرتاحت کنی بگیر اسرتاحت کن تا حالت بهرتبشه مامیریم/نه مامانی نرو االن نرو عزیزم با /

پیشم مبون /نگران نباش ماتو محوطه بیامرستانیم /اما/دخرتم ترمنم /بله چشم لبخند خیلی کوچکی 

میزنم مادرم منو رویه تخت میگذاره ومیره همشون میرن ///سعی میکنم بخوابم امامنیتونم میرتسم 

وابم و بیدارشم ببینم مادرم نیست درهمین فکرابودم که رسوش اومد داخل چشامنش همین بخ

گونه بود قرمز وپف کرده دمل به حالش سوخت بهش نگاه میکردم که گفت ترنم/ ترنم نه لیدا 

این که اگه من دروغ منیگفتم توحالت خوب رسوش / لیدا /جانم بگو /منوببخش /چراببخشم /برایه 
به این وضع دچارنبودی منو میبخشی/صدام مثل بچه ها کردم وگفتم /اقایی تو هرکاری بود االن 

کنی میبخشم حاالمنی خواهی بشینی اقایی /لبخندی زد واونم مثل بچه ها گفت /چشم خامنی / 

چشمت بی بال اقایی /لیدا / بلهههه /خیلی خوش حامل بهوش اومدی /منم ممنونتم /چرا/ برایه 

/لیدا /جانم  ون دروغ رو منیگفتی منم مادرمو منیتونستم ببینم /واقعا/پ ن پ الکیاینکه تو اگه ا

دوستت دارم/من بیشرت /توهم دوستم داری /اره خیلی زیاد عاشقانه / پس بامن ازدواج میکنی /

منیدونم /وا حالت خوبه /همش فکرمیکنم همه این ها کابوسه یه کابوس طوالنی /لیدا/بله اقایی /
سال بازم دوستم 10وستم داری /اره رسوش خیلی /پس اگه دوستم داری چرا بعدازاین واقعا د /

سامل بیش نبود بااون سنم تورو  11داری توباید االن ازم متنفرباشی /اره درسته ولی روزی که رفتی 

خیلی دوست داشتم حتی حارضبودم برات مبیرم ولی موقعی که ترکم کردی وبهم اتحام مرگ 

ام بدی بود اون روز شکستم خیلی بدم شکستم دمل خیلی شکست سعی میکردم ارزوروزدی اتح

 منیشد ازت متنفربشمازت متنفرباشم امامنیدونم چرا

تنهاکسانی که باورم دارشتند دوستانم و الیکا مادرناتنیم و پرهام وپدرم بود حتی پاشا و پارسا هم  

د بنفشه دوستم بهم گفت ازت متنفرم باورم نکردن پاشایی که منو خیلی دوست داشت ازم متنفرش

فکرمنیکردم دوستی هرزه داشته باشم حتی فامیالمون همه جز یه خانواده /خیلی منتظرت بودم که 
بیای و بگی پشیمونم توراست میگفتی ولی نیومدی /منوببخش لیدا من درحقت/نگذاشتم ادامه 

ولی دیگران رو نبخشیدم  حرفشوبزنه برایه همین گفتم/ رسوش من تورو همون موقع بخشیدم
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رسوش اما هیچ وقت توقع این کارتو نداشتم/ منوببخش لیدا من نباید ترکت میکردم تو دوستات و 

لیدامیخوام جربان کنم هرجوری که بشه خانواده ات راست میگفتین حتی پرهامم راست میگفت 

ونی / تو جون بخواه ن کردن منیخواهد فقط کنارم مبان برای همیشه میمجربان کنم / رسوش جربا

من جومنومیدم /لیدا /بغضم رو قورت دادم وبالحن بچگی گفتم بله اقایی / حارضی عضوی 

اززندگیم شی /اگه تو ترکم نکنی حارضم برایه همیشه عضوی اززندگیت باشم /پس بامن ازدواج 
نه ترین میکنی ////بلند گفتم بلههههههه اقایی / نوک انگشتانم رو بوسید وگفت حارضی عاشقا

حاال /یم/حارضم توحارضی /منم حارضم دنیارو بسازیم / بله/ حارضی تا اخر عمرمون کنارهم باش

بگیراسرتاحت کن همه ی بدنت دردمیکنه /میخواست دوباره ترکم کنه که دستشوگرفتم وبلند شدم 

رم ونشستم محکم گرفته بودمش که گفتم/نرورسوش لطفانرو /لیدا حالت خوبه من که منیخوام ب

همونی میشم که تو میخواهی /عزیزم میخواستم برم  نه ترو خدا نرو میدونم میخوای ترکم کنی/

برات از یخچال این اتاق اب بردارم تابهت بدم /واقعا راست میگی /اره گلکم /دستانش رو ول 
میکنم ومرنو روی تخت میخوابونه وبه سمت یخچال میره وکمی اب برام میریزه به طرفم میاد 

اب بهش میگم/رسوش /جانم /چرامن پام شکسته / یادت نیس چرا شکسته / یه چیزایی یادم وخط

اومد رسعت باال .ترمز ماشین وبعد خاموشی مطلق /اهان یادم اومد راستی الیکا و پدرم کجان 

پشت در اتاق نشستند میخواستند ببیننت که من گفتم نه بگذارید تنها باشه /مامانم کجاس /

وگفت /نگران نباش تومحوطه بیامرستانه / پدرم فهمید که مادرواقعی من این جاس  خنده ای کرد/

وش مکثی کردوگفت اره فهمید اهی کشید وساکت شد هیچی منیگفت /رسوش جوامبو بده /رس /
یعنی این که ولش کن اصال مهم /گفتم دیدش /اره ولی دیدار خوبی نبود /یعنی چی باناراحتی/

/ رسوش /باشه میگم /خوب منتظرم /سکوتی کردوگفت وقتی که تو کام  نیست /نه مهمه بگو /اخه

بودی منیدونم پارسا ازکجا فهمید وزنگ زد به پدرت بامتسخر میگفت چیشده چه بالیی رست اومده 

یه روزه خودشون رو به این جارسوندن ولی وقتی بابات مادرت رو دید محکم توی گوشش زد 

گیری تویه زن هرزه مگه نگفته بودم طرف بچه های من وگفت توی هرزه اومدی دخرت منو ب

پیدات نشه مگه نگفتم طرف بچه هام بشی هزینش جونشونه پس چرا گوش نکردی بعد اون 
حرفش دست مامانتو گرفت وگفت هیچ کس حق نداره دنباملون بیاد دست مامانتو که گرفته بود 

بود بدون این که بفهمن دنبالشون  به طرف راه خروجی رفت منم ترس همه ی وجودمه فرا گرفته

سال  23من مادرم  محمودرفتم اونا رفنت پشت ساختامن بیامرستان مادرت زجه میزد ومیگفت 

ازبچه ام دوربودم منیتونستم ببینم ترنم من داره به یه زن دیگه میگه مادر چرامنیخواهی بفهمی 

ست داری اره مادرت گفت /اره تا بچه هام پدرتم گفت که منو دو 3من هم تورو دوست دارم هم 
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ومیگفت که توعذابایی که من کشیدم رو نکشیدی پدرت هم بهش نزدیک شدو بهش تجاوز کرد 

بوسش میکرد  همین بود / یعنی من همچین پدری دارم یه منو دوست داری پدرت با خوشونت 

تهدید از بچه  پدر کثیف که تجاوزکرده به یه مادر اونم چی مادر بچه هاش مادری که بخاطره یه

هاش فاصله داشت یعنی ازهمون اول پدرم یه ادم کثیف بوده حتی حارضبوده بخاطره نزدیک 

شدن مادرم جون بچه هاش روبگیره //اروم اروم اشک میریزم که اشک هام به هق هق تبدیل 
میشه وصدای گریم فکرکنم تا بیرون رفته چون باصدای هق هق من مادرم مادر عزیزم اومد داخل 

اتاق بلند گفتم /مامان /جونم عزیزم جونم همه کسم اومد پیشم به شدت بقلش کردم و زار زدم 

بلند فقط میگفتم /مادر مادرجان /جانم عزیزم توبقلش بودم که متوجه کبودی دست مادرم شدم 

مادرمو از خودم جداکردم ودستانش را گرفتم وگفتم رسوش درراببند /باشه ای گفت ودروبست که 

دستان مادرمو گرفتم وگفتم /بروبیرون ونگذار کسی واردشه /باشه ای گفت ورفت بیرون گفتم 

مامان /جانم عزیزم جانم همه کسم /به صورتش نگاه کردم چرا من متوجه صورت کبودیش نشده /
/صورتت چیشده /هیچی نیست /یعنی چی هیچی نیست /بهش فکرنکن /بابا کرده /ها  بودم

ت تجاوز کرد درسته ///رنگ مامانم پریده بود به وضوح معلوم باباکرده درسته اون به/

بودجاخورده بلند گفتم /چراجواب منیدی مامان هان بابا بهت تجاوز کرده درسته البته نباید گفت 

پدر بایدگفت یه ادم کثیف یه ادم کثیفی که به یه زن اونم چه زنی مادر بچه هاش تجاوز دوباره 

کنارم هستی /دخرتم اروم باش /مادرمو بقل کردم وساعت ها در اشک ریختم /مادر خوش حامل 

 ///// اغوش پرمهرش بودم که دیگه پلک هایم سنگین شد و خوابیدم

ماهی دربیامرستان بودم گچ پامو واکردن داشتیم به خونه برمیگشتیم مادرم همراهم نبود هنوز  1

ی خداروشکر پرهام و ترانه یک ربع نشده بود که دلتنگ مادرم بودم سخت دلتنگش بودم ول
همراهم بودن درهامن بیامرستان پدرم والیکا فهمیدن رها دخرتشونه البته دخرت اقامحمود که پدرم 

میشه امامن اونو یه پدر واقعی منیدونم منیتونم ببخشم پدرمو بعد از اون کار کثیفش حاال اون 

ده همون موقع فهمیدم یه پدر باربهم تجاوز کر 6هیچی مادرم دربیامرستان بهم گفتش تااالن 

 1چشامنم یه قطره اشک میاد تواین اینقدرکثیف میشه که به زن سابقش تجاوز کنه اههه ازگوشه

ماه که توبیامرستان بودم به پدرم محل منیدادم /مادرم پدرمو خیلی دوست داشت داستانشون 

یه کنه االن دیگه من پدرموواقعا غم انگیزه اما این منیشه که یه مرد باشخصیت به یه زن تجاوز 
مرد باشخصیت منیبینم بااین که احرتامش واجبه سعی میکنم توهین نکنم //باخودم فکرمیکردم 

متوجه گذرزمان منیشم فقط احساس کردم دست یه نفر روی شونه منه چشامنم رو باز کردم والیکا 
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یم //فکرکنم بااین اسم رودیدیم اون که گناهی نداره لبخند شیرینی زدم وگفتم الیکاجون رسید

بله عزیزم رسیدیم /دستانم رومیگیره به حرمت گذشته  صداش کردم ناراخت شد ولی گفت /

دستانم رو دورگردنش اویزون میکنم ویه ماچ ازش میگیرم ومیگم الیکاجون خودم میام همین 

م مادر ماه اذیت شدی /نه عزیزم االن من باید کمکت کنم /اخه /فدات شم من 3جوری توی این

خودت بدون بگذارکمکت کنم /دمل از این لحنش میسوزه برایه همین گفتم چشم الیکاجون 
چشمت بیبال /هههه/ههه / کمکم کرد از ماشین پیاده شم دستانش رو دورکمرم حلقه کرد ومنو تا /

منو  باال بردمن الیکاروخیلی دوست دارم امانه بیشرتازمادرم اه دمل براش تنگ شد //پرهام و ترانه

وای چه قدر صدامیاد خداروشکر میتونم راه  ///تااتاقم میربند و روی تخت دراز کشیدم و خوابیدم 

برم ولی منیدونم چرا همه میخوان کمکم کنن از روی تخت میام پایین بدنم هنوزدرد میکنه ولی نه 

هم نداشت که  غرشدم المصب این بیامرستان ایینهال زیاد  به خودم توایینه نگاه میکنم وای چقدر 

رسو وعضم رو ببینم /لباس های دیشبم تنم بود به سمت دست شویی میرم ودست و صورتم رو 
میشویم وباحوله شخصی خود خشک میکنم به سمت میزارایشم میرم وموهای لختم راشانه میکنم 

وبعد بایه رمان موی قرمز میبندم و یک سنجاق گل شکوفه به رسم میزنم وبعد یه لباس قشنگ 

نفرنیسنت یه ایلن فکرکنم مردهم هست باید 6یا 5یپوشم ازاین همه صدا معلومه مهامن امده م

وبعد شلوار صورتی که  مانتو بپوشم یه مانتو صورتی کمرنگ که پشتش یه گل زیبا است را میپوشم

سانته رو میپوشم  3مال همین مانتو هست رامیپوشم ویک دمپایی رو فرشی سفید که پاشنش

پررنگ روهم رسم میکنم ویه رز صورتی خیلی کمرنگ میزنم ورز گونه روهم میزنم  وشال صورتی
خوب همه چی متوم شد به سمت درمیرم ای وای یادم رفت عطربزنم عطرخوشبویم که بوی گل 

رسبه همیشه سبز رو میده رومیزنم ویربون میرم به سمت پله ها میرم یه چیزی یادم اومد ماکه 

تل ارزو تقصیرمن بوده ومنوترک کردن االن این جاچیکار میکنن میخوام فامیالمون فکرمیکردن ق

برگردم که صدایه اشنایی میشنوم به صداش دقت میکنم صدای مادرمه برگشتم رفتم رو اولین پله 

بودم که چشمم به مادرم خورد دیگه طاقت نداشتم وداد زدم مادرجون همه باصدایه من ساکت 

له ها بادو میام پایین ومیپرم بغل مادرم  ازته دل گریه کردم چون میشن وبه من نگاه میکنم ازپ
فکر میکردم دیگه هیچ وقت مادرمو منیبینم محکم بغلش میکنم و گریه میکنم مادرم بااون دستان 

لطیفش منو نوازش میکنه ومیگه اروم باش //باالخره ازاغوشش میام بیرون به چهره مادرم نگاه 

دخرتم /مامانی /مادرجونم میخواست /قرمزه قرمزه وچشامنش رسخ  میکنم صورتش از شدت گریه

چیزی بگه که یه صدایه خیلی اشناشنیدم که خاطرات من رو دوباره زنده میکرد به صداش دقت 

کردم نه اون بنفشه نیست /بنفشه/سالم یارعزیزم/بببنفشششهههه/اره منم بنفشه خواهرارزو /تو 
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سمتم میاد ازاغوش پرمهرمادرم میام بیرون ونگاهش میکنم واقعاخودتی /اره عزیزم منم //به 

بنفشه من و دراغوش میگیره منم محکم بغلش میکنم اروم زمزمه میکنم تویی بنفشه بگوخوابه 

نه عزیزم هیچ کدوممون خواب نیستیم /بنفشه بغضش را میشکند وبلند بلند گریه میکند منم /

وببخش لیدا منوببخشش /بنفشه/بگو منو میبخشی بغضم میشکند وبه گریه میفتم اروم میگه /من

من تورو بخشیدم نه االن همون موقعی که ترکم کردی همون موقع که اتحام مرگ ارزورو زدی /
همون موقع که مسیح رو باورکردی من اون موقع بخشیدمت بنفشه تو برام مثل ارزو عزیز بودی 

خندیدم همش الکی بود مصنوعی بود توبرام یه وقتی ارزورو ازدست دادم تا االن نخندیدم یااگرم 

بار هم  2ارزو یه دوم بودی بنفشه /منم نخندیدم وقتی فهمیدم تو بیگناهی میخواستم مبیرم حتی 

دلتنگ  مخودکشی کردم اما منیدونم چرامنیمردم لیدا دمل برایه تو ارزو تنگ شده بود دلتنگتون بود

ی میکردیم باهم دنبال بازی میکردیم باهم دعوامیکردیم اون روزایی که منو تو ارزو رها باهم باز 

دقیقه منیکشید دوست میشدیم خیلی دلتنگتون بودم تااالن اگرزنده ام به امیدی زنده  10ولی به 
ام که منوبخشیده باشی /من که گفتم بخشیدمت /واقعا /اره خواهری اره / خیلی دوستت دارم 

یاییم بیرون وبه هم دیگرنگاه میکنیم یه دونه بوس منم همین طور بنفشه عزیزم/ازغوش هم م/

محکم از لوپش میگیرم واونم داد میزنه /اخخخ توهنوز دست از این عادتت برنداشتی /دوست 

ای پرو /بنفشه چیزی میخواست بگه که پدربزرگم اومد طرفم دارم میخوام ببینم فوضولش کیه /

مدیم برایه طلب بخشش /اقاجون /جونم عزیزم اقاجون/ لیدایه من / شام این جا /اره عزیزم او /

بگو هرچی که تودلت هست رو بگو نفرینم کن فحشم بده بزن توگوشم /اقاجون این حرف ها 
چیه میزنی /همش حقیقته //بعداین حرف اقاجون کل فامیل روی زمین نشستند وزانو زدند 

و کل فامیل برایه /نه دخرتم من  دبعدشم اقاجون تااومد زانو بزنه گفتم /نه اقاجون لطفا زانو نزنی

سال تنهای تنها بودی حتی من هم باورت  12طلب بخشش اومدیم مادرحقت خیلی بدی کردیم تو

نکردم /نه اقاجون یه خانوده داشتم که پشتم بودن یه خانواده همیشه پشتم بودن من از شام ها 

/منو ببخش /بخشیدم همون  هیچ انتظاری ندارم ونداشتم ونخواهم داشت /دخرتم /جونم اقاجون

موقع ها بخشیدم /ممنونم دخرتم /اقاجون /جانم /دوستتون دارم /منم همین طور //تا خودشب 
روز هایی  همه فامیل ها بودن ومن هم از ته دل میخندیدم خنده ای که روز ها دلتنگشون بودم

اومد پیشم /ای دخرته که میخندیدم ولی خنده ای تلخ هرروز تلخ تر میشد درفکر بودم که ترانه 

کجایی /هیچ جا عزیزم /واقعا /پ ن پ /نه واقعا پرسیدم /داشتم به گذشته ها فکرمیکردم به 

نخندیدنام به گریه کردنام به این که هیچ وقت تااینقدرنخندیده بودم اما از یه چیزی واقعا خوش 

م کرد رسوش باورم کرد حال بودم میدونی چیه /اومممم نه بگو ببینم / این هست که بنفشه باور 
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اماهنوز حتی پارسا و پاشا باورم نکردن /به اون دونفر فکرنکن به االنت فکر کن که مثل همیشه 

جمع میشدین /اره خیلی خوش حامل مادرمون پیداشد فامیال مون جمع شدن وای دارم میمیرم از 

واستم چیزی بگم که خوش حالی میخواهم دادبزنم بگم خیلی خوش حامل /اره منم خوش حامل /میخ

بنفشه اومد وبالحن شیطنت گفت /جمعتون جمع بود /خلمون کم بود که اومد /اااا یعنی من خلم 

هههه /اینقدر خندیدیم که خودم خسته /کم نه /ای وای برمن /چیشده /هیچی /واقعا /بلهههه /
هه دیگه همه داریم میخنذیم تااالن اههه35/9شب بود ما از ساعت 12 شدم به ساعت نگاه کردم

قصد رفنت داشتند ازهمه خداحافظی کردم وهمه رفنت قرارگذاشتیم فردا باهم بریم یه بیرون 

قرارشدمامانم امشب این جامبونه نه امشب نه بلکه برایه همیشه این جا پیشم مبونه خیلی خوش /

بخیر حامل خمیازه ای میکشم که مادرم میگه خسته ای عزیزم بروبخواب /چشم مامان جون شب 

رفتم مامامنو با محبت بوسش کردم و بعد از بوس کردن مامانم رفتم پیش الیکاجون /الیکاجون 

جانم عزیزم/ شبتون بخیر وبغلش کردم و یه بوسش کردم الیکا جون روهم با محبت بوسیدم /
شب توهم بخیرخوشگلم فقط مراقب خودت باش بگذار تا باال بربمت /نه الیکا جون شام خیلی /

اید خودم میرم باال /اخه /ناخود اگاه گفتم مامانی /ای جونم هرچی توبگی برو اسرتاحت خسته 

کن /ممنونم مامانی /بامحبت بوسم کرد به همه شب بخیر گفتم ورفتم تواتاقم دروبستم وازتوی 

کمدم یه لباس راحتی خواب برداشتم وپوشیدم مانتو وشلوارم رو اویزون کردم وموهایم رو باز 

شانه کشیدم و موهای لختم رو بایه کش ساده بنفش میبندم و برق هارو خاموش میکنم کردم یه 

وروی تختم دراز میکشم به امشبون که چه قدرخوب بود فکر میکنم جای یک نفر واقعا خالی بود 
اونم ارزو بود ارزویی که االن دمل اونو میخواهد اههه دوباره گریه میکنم منیدونم چرا همش به 

اینقدر گریه میکنم که متوجه زمان منیشم و  میکنم سعی میکنم گریه نکنم اما منیتونمارزو فکر 

پلک هایم سنگین میشه وبه خواب میرم //باصدا ی الیکاجون از خواب بیدارمیشم /دخرتم ترنم 

بلند  30/7بری ساعت  9صبح بخیر مامان جون /صبح توهم بخیرببینم مگه منیخواهی ساعت /

ثل فرنبلند شدم دردی توی کمرم پیچید وگفتم /اخ /چیشده ترنم حالت خوبه شو/اینو که گفت م

اههه اره مامان جون /میخواهی نرو /نه میرم میتونم برم نگرانم نباشین /باشه عزیزم بلند شو برو /
حموم و کارات و بکن /چشم /چشمت بی بال عزیزم / بعد از این حرفش از اتاق رفت بیرون اروم 

مت کشوها حرکت میکنم ویه لباس شیک برمیدارم لباسه بلندی رنگ قرمزبایک بلند میشم به س

شلوار خونه سفید رویه میزم میگذارم ومیرم حموم یه یکربع بیست دقیقه ای زیر دوش میمونم 

هم نشده اوفففف /موهایم روخشک میکنم  8هنوزساعت ومیام بیرون لباسام رو میپوشم اوف 

رتی رنگ میبندم وبه سمت دراتاق حرکت میکنم دروباز میکنم و وشونه میکنم بعدم بایه کش صو 
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به بیرون میرم چشامنم به مادرم والیکاجون میفته لبخندی روی لبانم میشینه مامانم والیکا جون 

باهم دیگه میگن و میخندن بلند یه سالمی میکنم /سالم دخرتم /سالم مامان جون صبح بخیر /صبح 

یکاجون میگه /عزیزم االن حالت خوبه /بلههه لراحتی میشینم /ا توهم بخیر /وبعد بررویه مبل

خداروشکر /ترنم /بله /میخواهم یه واقعیت دیگه هم بهت بگم /دیگه چیه که من هیچی /

خربندارم /ترنم جان تو خواهرزاده من میشی یعنی من میشم خالت /چی /منم دیشب فهمیدم 
جیغ بلند کشیدم وبلند بلند گفتم اخجون  مادرت بهم گفت /ازشدت خوش حالی بلند شدم ویه

اگه زود ترمیدونستم بهت رسیع میگفتم /خاله ی گله من هم مادرم الیکا جون خاله ی منه اخجون/

 بوده هم خامل که خودمم خربنداشتم ودراخر///ببینم دیگه چه موضوعی هست من خربندارم

افتادید /مااینیم /ااااا ای بابا /راستی هیچی /واقعا /پ ن پ/نه خوبه میبینم الیکاجون شامهم راه /

است  15/8ه /اره واال /اوه ساعت میخواب 10بابا کجاست /خوابیده /ههه بابا همیشه تاساعت

بااجازه برم باال لباس تنم کنم /برو عزیزم /چشم خاله جون /هههه بدو بدو خودمو به اتاق 
 3زاتاقم میام بیرون وبعداز اتاق خودم اتاقمیرسونم و وارد اتاقم میشم اوه ترانه رو بیدار نکردم ا

ووارد اتاق میشم ترانه رو بیدار میکنم وبعد به اتاق خودم میرم خوب سومی خودمومیرسونم 

دوباره موهام روبازمیکنم ودوباره شونه میکنم وبارمان قرمز میبندم به سمت میز ارایشم میرم 

نه خیلی کمرنگ /ریمل رو هم میزنم اماده رزگونه ام رو با رنگ قرمز خیلی کم میکشم نه جیغ و 

ام اهان عطر نزدم همون عطر رسبه همیشه سبزم رو میزنم وبه سمت لباسام میرم یه مانتو بنفش 

سانتی 3بایه شلوار لیه همون رنگ مانتوم رو درمیارم شال سفیدم روهم برمیدارم یه کفش پاشنه 
وارم روتنم میکنم ویه طل مو سفید که یک سفید برمیدارم وکیف سفید روهم برمیدارم مانتو وشل

گل روش نقش بسته رابرمیدارم وبه رسم میزنم واماده ام میخواستم وسایالمو رسجاش بگذارم که در 

زدن با بفرماییدم اون طرف اومد داخل وبا جیغ گفت /ترنم بدو /دردترانه چه خربته یه وقت سالم 

نشده /دیوانه ساعت رو نگاه کن  9ته هنوز نکنی ها میمیری /مبیری خوب سالم /علیک چه خرب 

دقیقه است /دهنم اندازه غار علی صدرواشد وگفتم بدو بریم که بنفشه هردومون و  5/9ساعت 

میکشه /اره جون عمت توبااین وضعت میخواهی بدویی /خفه بابا /راستی ماجرای مامانو با 
تم وباهم رفتیم پایین بایه دررفالیکاروفهمیدی /پ ن پ اره /خوب پس بدو /باشه به سمت 

خداحافظیه رسرسی از خونه اومدیم بیرون /ترانه مانتوطالیی و شلوار طالیی وبایه شال ساده سفید 

سانتی سفید پوشیده بود /منم رسیع کفشم رو پوشیدم وبه سمت اسانسور رفتم  3بایه کفش پاشنه 

باز شد وبه من برخورد کرد  دکمه اسانسورو زدم ولی المصب منیومد که اه /دراسانسورباشدت

اخ /اون کسی که تواسانسور اومدبیرون اه این که رسوشه که /لیدا حالت /ونقش برزمین شدم 
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خوبه /توادم بشونیستی /ببخشید/ توازهمون بچه گی بادر اسانسور پدرکشتگی داشتی /رها که 

که باالخره لب به سخن  تااالن ساکت بود بلند میزنه زیرخنده باحالت تعجب به ترانه نگاه میکنم

میگیره /ترنم منیدنی چه شکلی شدی که مثل بچه کوچولوها که قاقالی لی میخوان شده 

بودی/کوفت بیشعور یه باردیگه بخندی من میدونم باتو/باشه اخمو بلند شوبریم که بنفشه داره 

گفتم که  حرص میخوره /باشه اه /لیدا /هان /ببخشید /درد تواالن ادم شو تاببخشمت /عزیزم
کمرم نصف شد /چشم /ترانه کمکم کردبلندشم رسوش هم ببخشید/پرو بروبابا رها کمکم بلندشم 

قدم برنداشته بود که گفتم 3که این گار خیلی ناراحت بود بایه ببخشید دیگه ازکنارمون رفت هنوز

ها/االهی اقایی /جانم خانومی /ببخشید اذیتت کردم /بخشیدی /اره اقایی امادیگه تکرار نکنی /

فدات شم من /اشک توچشام حلقه زد ازش فاصله گرفتم وسوار اسانسورشدم بدون این که 

منتظرترانه باشم ودکمه همکف روزدم تاپایین گریه کردم دوست نداشتم رسوشم متوم زندگیم فدام 

شه اههه چرامنی خواهد بفهمه دوری اون منو میکشه منیدونه نفسم به نفسش بنده اههه اشکا مو 
پاک کردم تو ایینه اسانسور خودمو نگاه کردم ریملم خراب شده بود بایه دستامل مرطوب متیز 

کردم ودوباره ریمل زدم که دراسانسور وایساد ریمل گذاشتم توکیفم ودرو باز کردم وبه خارج رفتم 

بنفشه رودیدم که پشتش به منه شیطنتم گل کرد وازپشت محکم زدم تورسش که بیچاره جیغ 

اه گوشم کرشددیوونه/چته خاله ریزه مگه جن دیدیدی /بیشعور بزنم تودهنت این چه وضع کشید 

کم /بله عادت های تویکی و من میدونم هرکی نشناستت من یکی اومدن /من اعالم ورودم اینه گل

میدونم االن میاد /راستی چرااینقدر دیر  چه/ترو خوب میشناسم/خفه شو /بی ادب راستی رها کو
دقیقه ترانه اومد 3ه کار داشتم برایه همین یه خوورده دیر شد /اهان /بعداز اومدی /اخ

وسوارماشین شد ماشین بیچاره منم که به فنارفت /ترانه/سالم بنفشه جونی احوال شام /خفه بابا 

نه توهم داری راه میفتی /پ ن پ/خخخخ /حاال کجا بریم /منیدونم ترنم نظرتو چیه /

جه صحبت های این دونفرمنیشدم بایه صدایه جیغ یه دخرتبه خودم میام اینقدردرفکربودم که متو /

ترانه /دیوونه ترسیدم چرا جواب منیدی /کی جیغ کشید /من بودم /خیلی خری به خدا/مخلص /

شام چاکرشام /بنفشه /اه بابا کجابریم /به نظرم بریم یه ذره بگردیم/فکرخوبیه پیش به سویه 
کجاش من خلم /اخه عزیزم تویه فنچ خل نیستی /نه /باشه من خلیمون /تودوباره جمع بستی /

گوخواهری منیام /نه من خل فقط نرو /باشه عزیزم /بنفشه میشه ازت یه خواهشی بکنم/ جانم ب

میشه بعداز گشنت بریم رسخاک ارزو میخوام جمعمونو ببینه /باشه منم دمل لک زده برایه دیدنش /

برایه غرغر کردناش اه/بهرته روز خوشمونو خراب نکنیم راه  برایه مهربونی هاش برایه خندیدناش

بیفت دیگه /باشه /تاسه ساعت بیرون میگشتیم البته پارک رفتیم کافی شاپ رفتیم قدم زدیم چه 
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قدرجای ارزوخالیه چه قدردمل براش تنگ شده دمل بیش تراز هرکسی برایه ارزو تنگ شده دوباره 

ه یه عروسک خیلی ناز که ارزو دوستش داشت/باذوق داشت گریم میگرفت که چشمم خورد ب

اون عروسکه روببینید /اه دوباره بچه شدی/ترانه خفه شو اون عروسک خاصه  ها گفتم بچه

کجاش خاصه /تااومدم جواب بدم بنفشه گفت/ارزواین عروسکو خیلی دوست داشت اما جلویه /

شکست و گریه کرد هرجاهم دنبال  خودش اون عروسکو یه نفردیگه خرید اون روز اولین بار دلش
اون عروسک درمغازه های دیگه گشتیم پیداش نکردیم یادته لیدا /اوهوم اون روز دمل براش سوخت 

ی ماهم اره /ترانه/اههه شام ها کی رفتید که من نفهمیدم /اون روز توبامامانت رفته بودی خیاط/

یادش بخیر/بی معرفتا /مابیمعرفت  حوصلمون رسرفت اومدیم پاساز که ارزو این عروسکو دید اه

ارزوکجایی ببینی اون عروسکرو پیدا کردیم همونی  نیستیم ارزو بی معرفت شد وماروتنها گذاشت

کجایی ببینی اون عروسک هنوز هم  هههکه تومیخواستیش همون جورهمون رنگ همون شکل اه

ارزو وتنها منی گذاشتیم هست /بنفشه اروم اروم اشک میریزه ومن بابغض میگم /ایکاش اون روز 
ایکاش همراهش میرفتیم ایکاش زمان برگرده عقب برگرده عقب بهش بگم تنهات منی گذارم بهش 

واهرمی توکه بهرتین دوست من بودی برایه چی توی این هرجا بری بازم کنارتم بگم توکه خ بگم

موقعیت تنهام گذاشتی یادته چه قدر بهت التامس کردم میگفتم مسیح یه ادم عوضیه که به 

خاطره پولت به رساغت اومده ایکاش باورم میکردی کجایی ببینی پرهام همونی شده که تو 

گریه میکنم که بنفشه با بهت میگه /چی  میخواستی /دیگه اجازه میدم اشکام بریزن واروم اروم

فاصله میفته پرهام /اره پرهام و ارزو هم دیگه رو خیلی دوست داشنت اما بین دوستاشتنشون 
واقعا /اره ارزو روزهای اخرش بهم گفت هرچی التامس میکردم که نه پرهام داداش من خیانت /

جانم /یه رازی بهت بگم /اوهوم بگو / کارنیست /صدایه اون روزمون توگوشم میپیچید /ارزو/لیدا /

منو پرهام داداشت همدیگه رودوست داریم /هااااان /هان چیه بی ادب /نه توچی گفتی واقعا 

اره ولی /ولی چی/داداشت بهم خیانت کرد /چی امکان نداره/چراخودمم شنیدم حرفاشونو که /

فت دوست دارم همون جا پشت تلفن باهم حرف میزدن رو شنیدم وقتی پرهام به اون دخرته گ

شدم یه کوه سنگی شکستم /نه ارزو بهت قول میدم پرهام این کارو نکرده پرهام اهل این 
کارانیست ارزو به خدا دارم راست میگم /مهم نیست االن فهمیدم سهم منو پرهام فقط وفقط 

نم جدایی من کسه دیگه ای ودوست دارم بیش تراز جونم حتی بیشرت از پرهام بااون میتو 

خوشبخت بشم مطمئنم میتونم خوشبخت بشم من اونو خوش بخت میکنم اونم همین طور /نه 

با گریه وبلند گفت/چه طور /ارزو تروخدااین بارهم به حرفم گوش کن دل داداشمو نشکن  

داداشت دملو شکست منو خرد کرد منومثل یه مورچه لح کرد این چیزی نیست حاالدلش بشکنه 
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شکنه تا بفهمه چه قدربده دل ادم بشکنه خرد بشه لح بشه داغون بشه اره چی میشه بگذاردلش ب

درست میگی اون داداشته پاره تنته هرچی بشه معلومه طرفشو میگیری /ارزو من پرهام و بیشرتاز 

تووهرکسی میشناسم نه من طرف اونو منیگیرم طرف توروهم منیگیرم طرف حقو میگیرم ارزو 

قضاوت میکنی قضاوت زود خیلی بده ارزو بفهم تودوستمی پاره  قضاوت نکن به خدا داری زود

تنمی جگرمی زندگیمی خواهرمی توبرام یه خواهری خواهر نداشتم خواهری که بیش تراز هرکسی 
من ایامن دارم اون مثل اب متیزه /لیدااروم باش باشه فقط  هتودنیادوستش دارم ارزو پرهام اب زالل

زدی حاال نوبت منه پرهام هراشغالی باشه هر بی پدری باشه خیانت اروم باش /نه ارزو توحرفاتو 

کار نیست حارضم دستمو روقران بگذارم و بگم خیانت کار نیست /لیدا/توفکرمیکنی من پرهامو 

بیش تراز تودوست دارم نه دیوونه توبرام بیشرتازون عزیزی حارضم به خاطره تو تا ته جهنم برم 

حاال خودت میدونی هرکی و  رک کنم این حرفتو که میگی خیانت کاره تاته دنیابرم فقط منیتونم د

که دوست داشته باشی تورو بهش میرسونم ولی بهت میگم قضاوت زود ادم رو به هیچ جایی 
منیرسونه بلکه ادموبدبخت میکنه کمکت میکنم به هرکی میخوای برسی ولی خواهشا زود قضاوت 

 نکن خداحافظ امروز خیلی کار دارم 

اون روز میام بیرون ودوباره اشکام میریزن دیگه هیچی دست خودم نیست به بنفشه و ترانه  از

نگاه میکنم که دارن منو با بهت نگاه میکنن /بنفشه /لیداحالت خوبه چرا دستات میلرزن رنگت 

پریده ترانه کمک کن اینو بربیم توماشین /باشه /نه بچه ها الزم نیست حامل خوبه /اخه /راست 

م فقط برو یه دونه یخمک یایه چزیه خنک بگیر بیار /باشه /ممنونم بعداز دودقیقه بنفشه میگ

بایک قمقمه اب میاد که میگه بیابخور/ممنونم /خواهش میکنم /درشو وامیکنم ویه نفس میخورم 

بالبخند وپراز شیطنت گفتم /گالنم بریم  حامل بهرتشد اه نباید این هارو ناراحت میکردممتوم شد /
مروز خیلی خسته شدیم /بنفشه کجایی هپروتی /منوببخش/ای بابا دوباره رشوع کرد /لیدا جون ا

سال بود از  10بنفشه خفه مبیر /چی /ساکت/باشه ///دوباره رفتیم گشتیم بهرتین روزم تو این /

هست اههه /رفتیم یه جوجه کباب خوردیم  3داریم میگردیم تااالن که ساعت  30/9ساعت 

دیم شهربازی رفتیم پارک رفتیم درکل خیلی ازجاها رفتیم باالخره بنفشه رضایت داد وبستنی خور 

برگردیم بنفشه گفت /راستی /هوم /یه موضوعی رویادم رفت بگم /چه موضوعی /بچه ها ماقراره 

روز دیگه بیاییم تو اپارمتان شامزندگی کنیم برای همیشه /واقعا/اره/اخجون /هورااااا 4روز یا3تا 
روسکه میفتم چه خوب شد خریدیم خداروشکر چندتاداشت و هرکدوممون یه دونه گرفتیم یاد ع/

امشب میخواهم بایاد ارزو و دوستیمون بخوابم ورسبه بالین بگذارم صدای بنفشه منو ازافکارم 
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ترانه هم /بیرون میاره ومیگه خوب بچه ها پاییه اید هفته دیگه بریم برج میالد /اره من که هستم

از ماشین پیاده میشیم براش /م همین طور /پس فعال بای هردوتامون باهم میگیم باییمیگه/من

میریم  12دست تکان میدهیم وبه ساختامن میریم واردساختمون میشیم سواراسانسورمیشیم وطبقه

وارد خونه میشیم همه خوابن اه /برو تودیگه دخرتجان /هان /میگم لیدابرو کنار رسراهی 

شید بیاتو همه خوابن ماهاروهم ادم حساب نکردن /اره واقعا وللش بریم چی/لیدا/اهان ببخ/
بخوابیم که من خیلی خوابم میاد/درسته باالخره توعمرت یه حرف راست و درست زدی/ترنم/ای 

بابا ترنم صدام نکن همون لیدا /چی/رهاااااا/اهان باشه /منیدونم منو تو چرااینقدرحواس پرت 

خ /خخخخ ووو/هو بیشعور بروکنارمیخواهم بخوابم /باشه اجی شب شدیم/خودمم منیدونم /خخخ

بخیر /شب توهم بخیر/به سمت اتاقم میرم عروسکی که امروز خریدیم تودستم بود به اتاقم 

االن فقط یه خواب راحت و ارامش /روی تختم میشینم دردمیکرد اههه وللش دل درد رسیدم دمل

درمیارم و روتخت دراز میکشم عروسک رو توبغلم  عروسک نازم رو روی تخت میگذارم لباسامو
میگیرم اروم زمزمه میکنم ارزو چرانیستی چراترکم کردی چرابه حرفم گوش نکردی اخه چرا /اسم 

سال پیش همون موقعی که هنوز کسی اون  10این عروسکو چی بگذارم یهو دوباره پرت میشم به 

لیدا اون عروسکه رو /کو /اوناهاش/اره خیلی عروسکو نخریده بودوارزو براش اسم انتخاب کرد //

قشنگه /درسته یادم باشه حتام فردابیام این و بخرم /باشه اسمم براش بگذار/راست میگی ها 

خوب بگذاردیگه /اهان فهمیدم سپیده ببینم این اسم قشنگه /اره اتفاقابه اسم خودتم میخوره /

ن وبه عروسکم خیره میشم وبابغض اره پس اسم هم انتخاب شد /ازفکراون روزمیام بیرو /
اسم تو از این لحظه به بعدسپیده است باشه سپیده کوچولو /اشکام رو گونه هام میریزن /میگم

ودوباره گریه اهه اگه ارزو به حرفم گوش کرده بودواون روز به ان باغ منیرفت االن این جابود پیش 

دقیقه منیکشید  10وا میکردیم که به هم درکنارهم باز شیطنت میکردیم دنبال بازی میکردیم دع

/خدا زمان روبرگردون بگذار خنده  اشتی میشدیم ایکاش اههه /این ایکاش هاکه ارزو برمنیگردونه

برد تو خواب دیدم ارزو داره بارسعت های ارزو رو حس کنم /داشتم باخدا حرف میزدم که خوابم 

لیدا /منم پابه پاش میدویدم نفسم  میدود هرچی صداش کردم جواب نداد وفقط میگفت /فرار کن
گرفت ایستادم اماارزو میدوید بارسعت میدوید میخواستم دوباره بدوم که دستان کسی دور کمرم 

حلقه شد تعجب کردم برگشتم دیدم که مسیحه /سالم عزیزم خوبی خانومم خوبی نفسم /میخوام 

د تویه کوچه باریک که پرنده ازدستش دربرم که دستانم رومیگیره ودنبال خودش میکشونه منوبر 

پرمنیزد چه برسه ادم باالخره مسیح وایمیسته به طرفم برمیگرده ومنو تواغوش میگیره حامل ازش 

ازاغوشش میام بیرون میخواهم بزنم توصورتش که منو میبوسه دکمه های مانتوم رو  بهم میخوره
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تجاوز میکنه وازخواب میپرم وبلند باز میکنه ومانتویم رادرمیاره شلوارمو درمیاره راحت بگم بهم 

قلبم میگذارم اشک هام به صورتم هجوم میارن گریه میکنم باز  میگم نههههه //دستم رورویه

دوباره همون کابوسا همون خواب ها وای خدا خودت کمکم کن چرااین کابوس ها متومی نداره 

ینم ترجیح میدم بیدارباشم اخه چرا تاصبح بیدارموندم میرتسیدم بخوابم دوباره کابوس هامو بب

اههه خدا به سمت لبتابم میرم لبتاب رو روشن میکنم ومیرم تو فایل اهنگ های غمگین اهنگ 
علی عبدامللکی رشوع میکنه به خوندن به نام چرامن /این اهنگ قشنگ مصداق حامله منیدونم چه 

ابی حوصلگی نگام به قدربیدارموندم که خوابم میربه باصدایه زنگ گوشی ازخواب بیدارمیشم ب

کالنرتی باشم امروز  8است من باید  7ساعت میفته به رسعت جد بلند میشم یاخدا االن ساعت 

دقیقه ای میگیرم ومیام بیرون یه  5باید اون مسیح روبینم همین امروز بلند میشم میرم یه دوش 

همون رنگه مانتو رو  لباس استین بلند سبز میپوشم مانتویه سورمه ای کالنرتی را میپوشم شلوار

به میپوشم وهمین طورکیفش یه مقنعه مشکی برمیدارم رسم میکنم وباعطر خودم دوش میگیرم 
دقیقه بااون جافاصله دارم خوب من میرسم البته باید  10دقیقه است  20/7ساعت نگاهی میکنم 

م متوم میشه کالنرتی باشم امامن همیشه زودترازهمه میرم این عادمته دیگه خوب همه چی 30/8

ومیرم پایین یه ذره صبحونه میخورم ویه لقمه هم میذارم توکیفم ودوتا شوکوالت میگذارم تو جیبم 

هان و میرم بیرون دره خونه رو میبندم اه امروزبا چه ماشینی برم ماشینم که داغون شد که هیچ /ا

ه رو باز میکنم به نوک مدادی که من خیلی دوستش دارم دره خون ماشین خاله رو برمیدارم بنز

سانتی رو  2سمت جاکلیدی میرم وسوئیچ بینوه را برمیدارم ومیرم بیرون کفش مشکی پاشنه 
برمیدارم میپوشم به سمت اسانسورمیرم دکمه رامیزنم وازش فاصله میگیرم معلوم نیست که این 

میشه خندم رسوش بادر این کارو نکنه تویه همین فکربودم که دراسانسور باشدت هرچه متام باز 

سالگی میشناسمش میدونم چه ادمیه باخنده  5میگیره میدونستم این کارو میکنه باالخره من از 

باال ومنیتونه تعادل خودشو بهش نگاه میکنم ومیگم صبح بخیر اقایی/یهویی مثل جن زده ها میپره 

ی لیدا/اول می ایسته ومیگه منو ترسوندحفظ کنه داشت از پشت میفتاد که گرفتمش رویه پاهاش 

سالم اقایی /سالم خانومم صبح بخیر/صبح توهم بخیر /ببینم داری میری کالنرتی /اره باید برم 
دقیقه صرب کن باهم بریم /باشه فقط زود بیا /باشه  5چرا/می خواهم مسیح رو ببینم /اهان /

باشه /دقیقه رسوش اومد وگفت بریم  5عزیزم/بدو دیگه رسوش /باشه بابا/هههه/هههه/بعد از 

دقیقه به کالنرتی رسیدیم همین که پیاده شدیم کل همکارامون اومدن پیشمون 10بریم / بعداز 

ومنوبغل کرد نادیا دخرتی چشم سبز باموهای قهوه نادیا که منو دید بارسعت خودش رسوند به من 

بلند و لخت والغر بینی خیلی کوچک وظریفی دارد ولب های قلوه ای خیلی زیبا  ای کمرنگ
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/محکم بغلش میکنم /نادیا/ای دخرتحالت خوبه میدونی داشتم میمردم وقتی  نسبتا کوچیکو 

فهمیدم این طوری شدی میدونی چه قدر سعی کردم بیام مالقاتت حالت رو بپرسم /نادیا 

چرااینقدر حرف میزنی یه نفس بکش  /باشه ازاغوش هم میاییم بیرون صورت نرمش خیسه از 

ولی بعد به خودم میام ومیگم /وای نادیا بسه خفم کردی/خیلی بی  اشک من اروم گریه میکنم

/جناب  فقط بگذار برم یه عامله کار دارم /بیا بریم عزیزماحساسی /باشه نادیا من بی احساسم 
ولی خودشو نباخت وگفت /شامبفرمایید من چند لحظه رسوان بفرمایید/رسوش ازلحنم جاخورد

دقیقه نشده بود که  10نادیا جان/باشه گلم / رفتم تواتاقم هنوزبله بریم /دیگه میام جناب رسوان 

درزدن /بفرمایید/ترنم /وای اروم من لیداهستم /نه تو ترمنی/بااین که اصال حوصله ندارم باشه ترنم 

 بیاتو دیگه /خوب بابا باشه بیامنم بخور/دیوونه نیستم گوشت به این تلخی رو بخورم

واقعا/رسوش لطفا بیاتو /باشه /افرین پرسخوب وحرف گوش کن /قلبونت گلممممم /

اوووو/او توکاله /خوب بگو چیکارداری مزاحم /ااا من مزاحمم /رسوش لطفا بگو خیلی /درد/
کاردارم زود باش /باشه بابا ببینم مگه تو منیخواستی مسیح رو ببینی /اخخخ اره چرا میخوام 

ساعته دیگه اعدامش میکنن / پوزخندی میزنم 1رفته بود /پس بروببینش چون ببینمش به کل یادم 

و میگم /اخ ارزو کجایی ببینی که مسیح داره اعدام میشه ای ارزو چه قدردمل برات تنگ شده بی 

معرفت ای خدا بگذار همه این ها خواب باشه خدا مگه ارزو چی کار کرده بود /عزیزم اروم باش 

بگو رسوش بگو چه طوری مگه ارزو چند سالش بود مگه چی کار کرده بود چه جوری اروم باشم/

بااین مورد چگونه دوون بیارم بدون ارزو منیشه زنده موند ایکاش بود ومیدید این روزهارا /رسوش 
باقدم های بلند میاد پیش من ومرا تو اغوش گرمش میگیره منم که ازخدا خواسته محکم بغلش 

دقیقه دراغوشش بودم دیگه احساس سبکی میکنم از اغوشش میام  10ود کردم عطر دلنشینی زده ب

بیرون ومیگم ممنونم رسوشی ممنونم یه دنیا ممنونم عاشقتم /خواهش گلم من بیشرتاز تو 

عاشقت هستم ترنم من /اههه / برو ببینش فقط خودتو کنرتل کن /باشه /لبخندی به من زد منم یه 

من میرم باید یه رسی پرونده هارو مطالعه کنم تو هم برو لبخند مات بهش زدم که رسوش گفت 

 باشه برو موفق باشی /توهم گلکم /خخخخ//خخخخوووو /

رسوش ازاتاق میره بیرون ومن باید برم پیش مسیح باید برم مثل همیشه محکم و استوار و قوی 

جناب رسوان ازاتاق میام بیرون وبه طرف بازداشت گاه میرم مردی که ان جابود متعجب گفت /
شام خوب هستید /ای بد نیستم /راستی خیلی  سالم جناب رسوان خوبستین /به لطف شام بله/

وقته کوچولوتو ندیدم حالش خوبه همرستون خوبن /خیلی ممنونم سالم میرسونند راستی شام این 
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م بازداشتی جا چیکار میکنید االن باید اسرتاحت کنین / شامهم سالم بنده رو برسونید وهللا من اومد

مسیح شاهد رو ببینم اجازه که میدید /این چه حرفیه اجازه ما هم دست شامست /خواهش میکنم 

فعال بااجازه /بله بفرمایید /راستی جناب رسوان هرکسی خواستند مسیح شاهد رو ببینن اجازه ندید 

که تشکر  هیچ احدی وارد شه /بله اطاعت میشه / ممنونم جناب رسوان /بفرمایید کاری نکردم

میکنید /فعال /بلههه / وارد بازداشتگاه یا بهرته بگم انفرادی میشم مسیح نشسته وبه نقطه نامعلوم 
نگاه میکنه یه قطره اشک ازچشامنم میاد و رسیع پاکش میکنم و بلند میگم /به به ببینید کی این 

اشه ولی تو این جا جاست /باتعجب رسش رو بلند میکنه ومیگه /لیدا /اسم منو به زبونت نیار/ب

اومدم انتقام صمیمی ترین دوستم ارزو رو بگیرم چیکار میکنی /اومدم انتقامم رو بگیرم مسیح 

اومدم داغونت کنم همون جوری که تو داغونم کردی همون جوری که تو شکستیم باکشنت خواهرم 

اینه که نفسم زندگیم دوستم / چی میگی /خفه شو من اگه این جام فقط به یک دلیل اونم 

میخواهم باهات حرف بزنم روانی /لیدا ارزو چه ربطی داره به من اون موضوع گذشته /هه 
گذشته کدوم گذشته گذشته سیاه من گذشته ای که خودمم مثل یه مرده افتادم تو گل گذشته ارزو 

احرتامی کردی خارش م رو کشتی بهش بی ر کدوم بادل من چه کردی مسیح تویه عوضی خواه

زدی از همه مهم تر اونو کشتیش تو چیکارکردی اون وقت میگی گذشته ها  تهمت کردی بهش

گذشته ولی نه از نظر من هیچی نگذشته هیچی هنوز به فکر انتقامم از همون موقعی که ارزو رو 

کشتی و فرار کردی اهد بستم ازت انتقام بگیرم ازهمون موقع اتیش انتقام تو دمل میجوشه 

میفهمی ولی قبل از مردنت باید بگم تا نکشمت بادستای خودم راحت وخاموش شدنی هم نیست 
منیشم میفهمی /لیدا من /چی لعنتی چی بگو /من ارزورو دوست داشتم هنوزم دارم /خفه شو 

تو یه احمق هیچی منیفهمی /لیدا / تااالن اجازه دادم باهام صحبت کنی فقط به خاطره مرتیکه 

واهم بگی به چه قیمتی کشتیش هان بگو ترو به خدا بگو اینه که بتونم راحت باشم فقط میخ

ارزو زنده  دملیدا متومش کن ارزو زنده است /مات و مبهوت بودم شده بودم یه تیکه سنگ ش/

است باصدای لرزونی گفتم چی داری میگی روانی/درسته من روانی من احمق من همه چیز 

ه دوستش /مسیح الکیه نه بازم میخوای همون تو یه خونه به تو احتیاج دار امااون ارزو زنده است 
سال پیش به ارزو ومنو رها و بنفشه زدی رو بزنی درسته /نه لعنتی لیدا باور کن  13کلکی که 

راست میگم میدونی چرا میخواستم ببینمت میخواستم بگم ارزو زنده است ودره عذاب میکشه 

سته منم جای توبودم باورمنیکردم پس بگذار اون ااالن به تو خیلی احتیاج داره چیه باور منیکنی در 

یه عکسی رو بهت نشون بدم / از استین لباسش یه عکسی رو دراورد و گفت بیا ببینش /باقدم 

های سست رفتم وعکس رو گرفتم نگاهش کردم ارزویه من بود خود خودشه تویک خونه ارزو 
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ام به هق هق تبدیل شد که گریم گرفت گریه زنده است خداجون زنده است دارم خواب میبینم 

مسیح گفت /لیدا من ادرسه اون خونه رو بهت میدم همین االن برو پیشش ترو خدابرو /مسیح 

یه پیچ  ادرسو بگوترو خدا بگو باشه میرم تو ادرسو بگو /باشه برو جاده فرعی بعد از جاده فرعی

امره ای دارند که اون ومیرسی به یک رسی خانه های قدیمی هرکدوم شمیبینی اون پیچ رو میری 

ارزو اون جاس زود  هست شامره هشتادو پنج اون خونه ای است که 85تا 1شامره ها از شامره 
باش برو /وقتو تلف نکردم و بادو از انفرادی اومدم بیرون ودرو محکم باز کردم دیدم رسوان این 

ند خودمومیندازم جاست که هراسان گفت /جناب رسوان چیشده /هیچی دروببند و باقدم هام بل

ازکالنرتی بیرون االن مهم ارزو هست نه چیز دیگه ای هیچی مهم نیست جز ارزو هیچی میرم 

سمت ماشین که یادم میاد که سوئیچ تو اتاقه کالنرتی هست باقدم های بلند خودمو به دراتاق 

ن داشتم میرفتم میرسونم ومیرم ازتوی کشو کلید رو برمیدارم ورسیع مانتوم رو میپوشم ومیزنم بیرو 

که رسهنگو دیدم اه بخشکی به این شانس وایمیستم و احرتاممو میگذارم ومیگم سالم جناب 
رسهنگ /به به ببینید کی این جاست خوش اومدید /ممنونم /اجازه حرف زدن بهش ندادم رسیع 

ن به گفتم ببخشید جناب رسهنگ خسته نباشید ومن باید برم احرتاممو میگذارم و میدوم به بیرو 

رسعت سوار ماشینم میشم وسوئیچ رو میچرخونم ماشین روشن میشه ومن حرکت میکنم از 

رو دیدم رسعت  85دلتنگی ارزو هیچی منیفهمم به خودم اومدم دیدم به ساختمونا رسیدم شامره 

رفتم پیششون رو بیشرت کردم ویه دفعه زدم رو ترمز و پریدم بیرون دونفر که معلوم بودنگهبانن 

یکی ازان ها گفت /بفرمایید/کارت شناسناییم و اوردم بیرون و گفتم رسوان  85ساختمون  وگفتم
غرب /رنگشون پرید ولی باهمون حالت گفنت /بفرمایید چه کاری از  132مهربان هستم از کالنرتی 

دستمون برمیاد /ببخشید من باشامها هیچ کاری ندارم من از طرف مسیح شاهد اومدم و این جا 

ی دارم /اقا شامرو فرستادن /بله اقا مسیح شاهد فرستادتم /بله بفرمایید چی کاردارید کار مهم

تویه این خونه کسی به اسمه ارزو هست /بله خانوم رو منظورتون هست بله این جازندگی /

میکنند باایشون کار دارید /اشک ازچشام راه افتاد راست میگفت ارزو زنده است عکس رو ازجیب 

یارم ومیگم این خانوم ارزو هستند /بله ایشون هستند اگه کاری دارید بفرمایید داخل مانتو یم درم
ممنونم /وارد باغ میشم یه باغ خیلی بزرگ که پراز ندیمه هاست با قدم های بلند خودمو /

یرم داخل بوی ارزوم میاد بویه نفسم میاد بوی همه کسم میاد ولی هیچ کس نیست ممیرسونم و 

یاد صدای شیون میاد صدای ارزو هست اشکام جاری میشن معلومه صدا از ولی صدای گریه م

تا طی میکنم 2تا  2میاد بارسعت به سمت پله هامیرم پله هارو  3کجامیاد از اتاق ها میاد از طبقه 

اتاق ها خیلی زیادن ولی صدایه ارزو هنوزم میشنوم که میگه /اجی  3باالخره میرسم به طبقه 
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بیا پیشم بیا دمل برات تنگ شده نامرد بی معرفت چرا تنهام گذاشتی  جون اجی لیدا کجایی

چرارفتی تو اسمون من میدونم مسیح دروغ میگه تو زنده ای مگه میشه خواهرم تنهام بگذاره مگه 

میشه مگه داریم خدا جون تو بگو اجی من مرده نه میدونم زنده است ایامن دارم بوشو حس 

جاری میشه پس مسیح گفته بود من مردم اجی جون دارم میام میکنم هنوزم خوشبوهه /اشکام 

میخوام پیشت مبونم میخواهم از این جابربمت درو میزنم که داد میزنه /تنهام بگذارید چرا 
منیگذارید من مبیرم اخه چرا /درو باز میکنم حاال درکامال وامیشه خواهرمو میبینم که داد میزنه 

حال خودم باشم /اروم شعری روکه ارزو دوست داره زمزمه میکنم د به برین تنهام بگذارید بگذاری

ادمی که عاشقه /تنها نیست /بگوبامنی بگو/رویانیست /کسی غیر مادوتا /این جانیست /

بگودلتنگی دیگه /بامانیست /غصه نخور ای دل بی کسم /گریه نکن گلکم همه کسم/رسم دنیا /

ر میگه / لی دا خ و د ت ی /اره منم بی معرفت اره بی وفاییست// رسش رو برمیگردونه و زمزمه وا

منم همه کسم اره منم اینگاردارم خواب میبنم کسی که فکرمیکردم مرده االن روبه رومه /بلند 
میشه وقدم برمیداره ومیگه /اجی جون خواهری /جانم همه کسم جانم خواهری چی به روزت 

نده ام اره /به طرفش میرم اونم به طرفم میاد اومده /تو زنده ای /میخواستی مرده باشم اره من ز 

وهمدیگه رو دراغوش میگیریم ازته دل گریه میکردم اونم همین طور باهق هق گفت /خدا دارم 

/اره من زندم /دوست دارم دمل برات تنگ شده بود اجی /من  خواب میبنم خواهری من زنده است

تورو میدیدم هرموقع دمل تنگ میشد سال هرجا میرفتم  13بیشرت منیدونی چی کشیدم تواین 

میامدم رسخاکت باهات دردودل میکردم /ازاغوش هم میاییم بیرون که من میگم /چه بالیی به 
رست اومده اجی چیشده مسیح عوضی باتو چیکارکرده /منیدونم چی شد زد زیر گریه وباحق حق 

م شد میفهمی این وسط حرفش پریدم وگفتم /اعدام شد مسیح اعدا/گفت اون مرتیکه عوضی 

/واقعا/اره عزیزم دیگه متوم شد حاال میتونیم برایه همیشه باهم باشیم  یعنی ته خوشبختی

/وای خدا یعنی میتونیم پیش هم باشیم /چراکه نه بامن میای /اره میام منو  خواهری

ی میربی/هرجاکه تو بگی /اما این ادمارو میخواهی چیکارکنی/یعنی چی /این مردم از مسیح عوض

تصمیم میگیرند تااون نباشه واجازه نده منیشه /اهان فهمیدم من میدونم چیکار کنم /راستی لیدا 
این ها قاچاق چی هستند /چیییی االن داری میگی /خوب /افرین اجی جون بهرتین اتو برایه کارم 

وش رس /چه کاری /صربکن/بیسیم رو از توی جیبم دراوردم وگفتم ///رسوان غالمی بگوش باشید /

بانگرانی گفت /رسوان غالمی بگوش هستم /خوبه جناب رسوان همین االن من یه رسی قاچاق چی 

پیدا کردم /ترنم االن کجایی/جناب رسوان بامافوقت درست صحبت کن فهمیدید /اوففف باشه 

رسوان کجایید /االن براتون اس ام اس میکنم /باشه /متام /متام /به عقب برگشتم دیدم ارزو دهانش 
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ز تعجب بازه /ارزو زود باش وسایل هاتو جمع کن /تو تو پلیسی /اره گلم من پلیسم به خاطره ا

تالباس وشلواربردار 2خوب چه وسایلی بردارم / /این که بتونم مسیح اشغال رو پیداکنم پلیس شدم 

تاهم شال همین ها بسه وقت نداریم /اهان باشه /زودباش من االن زنگ بزنم به 2تاهم مانتو2

بوق نرسید که داد زد ترنم کجایی/اههه رسوش اروم 2رسوان /باشه /زنگ زدم به رسوش به ناب ج

گوشمو کرکردی /عزیزم اخه یه دفعه کجارفتی/اقایی لطفا به نیروهامون خرببده که چی شده من 
چی کیو /یک رسی قاچاق چی پیدا کردم و یه کسی که برام اندازه دنیا می ارزه رو پیدا کردم

دی/ارزو رو پیداکردم ارزو زنده است/عزیزم حالت خوبه ارزو مرده چرامنیخواهی بفهمی/نه پیداکر 

خیر زنده است میخواهی بدونی باشه بهت میگم من رفتم مسیح رو تو انفرادی دیدم مسیح گفت 

حاال باورت شد رسوش/ترنم ارزو زنده است ومنتظرم هست اومدم این جادیدم خواهرم زنده است 

دارم میگم ارزو زنده است اهان لطفا به ترانه و بنفشه چیزی نگوباشه توچی میگی/

عزیزم/اخه/رسوش/باشه منیگم ادرسو بگو /ادرسو کامل بهش گفتم /ترنم من اون جارو میشناسم 
طبقه 5چی/اره ببین رسیع فرار کنید/اخه چه طوری/ببین این ساختمون مال عموی منه یه ویالی /

دریچه کوچیک  اخرسالن میرید وبعدهم یه دریچه کوچیک میبینیدتا  5است /خوب/میرید طبقه 

مرتی هست یه طاقچه داره طاقچه یک دره اون درو که باز 15روباز میکنید ومیرین تو یه سالن 

میکنیدمیرین بیرون فهمیدی فقط زودتر فرارکنید جای امنی نیست /ممنونم باشه خداحافظ /باشه 

نم/گوشی رو قطع کردم وگفتم /اماده ای /اره امادم /بریم فقط مراقب خودت باش خدانگهدار تر 

م ونامحسوس بیرون رفتیم باقدم های بلند خودمونو رسوندی باشه /اسلحه رو ازتوی جیبم دراوردم/
به طبقه پنجم یه در سفید دیدم به ارزو خیلی اروم گفتم اینا هاش اینم در/اخیش زودباش/باشه 

ارزو کیفتوبده به من برو اون وسط ببین کسی نیست/میرتسم/ارزو االن جومنون مهمه /

زودباش/باشه /ارزو رفت اون وسط ویه دیدکامل زد وبااشاره گفت نه /باشه برو تو 

منم رسیع رفتم تو اتاقی که یه دریچه داشت ه /ارزو دردریچه رو باز کرددریچه/اخه/ارزو/باش

به باالحق نداشتم برم/خوب خوبه درو ببند وهمراه 3ارزو تو این جارو میشناسی/نه من ازطبقه /

من بیا باشه /باشه /دریچه رو بستیم و رفتیم رس طاقچه یه طاقچه سفیدرنگ بود دست زدم به 
ول ترسیدم امابعد فهمیدم چیزی نیست /اوف زودباش لیدا پس کجایی دریچه که یهو باز شد ا

باشه بیا /یه دفعه رسجام ایستادم/ارزو/لیدابرو /ارزو بیچاره شدیم /چرا /ماشین من جلوی /

درورودی هست /خوب چیزی نیست که/ارزو یعنی چی چیزی نیست که مامنیتونیم بریم/عزیزم 

ماشین داشته باشه/سوییچ رواورد باال وگفت/ماشین مسیح  برایه همین چین مواقعی ادم نباید یه

هست که این طرفه /افرین ارزو/مااینیم /یه دفعه یه صدایی اومد که میگفت/خانوم خانوم جان 
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کجایین /ارزو زود باش برو بیرون و حرف نزن/باشه /هیس /خیلی رسیع رفتیم بیرون ودریچه رو 

ماشین سفید زانتیا/لیدا ماشین اینه /اینه/اره دیگه یه ماشین دیدیم یه هول دادیم بسته شد 

زودباش بیا سوئیچ روبگیر تورانندگی کن /سوئیچ رو گرفتم وگفتم زود باش تااالن صددرصد 

فهمیدن غیبمون زده /اره زودباش /قفل ماشین رو زدیم وسوار شدیم به رسعت ماشین و میروندم 

خیلی دوست دارم /من ست وگفت/لیدا/جان/دقیقه است ساکت بودیم که ارزو سکوت رو شک 10
بیشرت /ارزو /جانم /ازت یه سوالی بپرسم/بپرس/اون روز تو دربغل من جون دادی هرکاری هم 

کردیم زنده نشدیم قضیه چیه /اون روز مسیح به من گفت بریم باغ یکی ازدوستانم منم گفتم 

بود خیلی زود گولشو خوردم بریم خودت که میدونی من بچه بودم عاشق شده بودم دست خودم ن

منم باهاش رفتم نگو اون روز میخواست تورو بکشه منیدونم برایه چی میخواست این کارو بکنه 

اون روز میگفت زنگ بزن لیدا جونت بیاد منم قبول منیکردم تااین که منو گرفت به زدن دیگه 

که اومدی گفتم فرار  مجبور شدم چون اسلحه گرفته بود به سمتم مجبوری به تو زنگ زدم وقتی
کنی توو رها حرف من رو گوش دادین که برین همین که رفتید بیرون مسیح اومد رسراهتون شام 

که تو فکر کنی من ها که بیرون بودید یه نفر اومد منو بلند کرد وبه جاش بدل من رو گذاشنت 

سال فقط میخواستم مردم ودیگه زنده نیستم /خوب/اون روز منواوردن تویه همین باغ تواین چند 

فرار کنم وبیام پیش تو چه روز هایی که هیچی منی خوردم چه روز هایی که گریه میکردم تااین 

که مسیح روانی اومد وگفت تو مردی همون موقع شدم یه تیکه یخ اول باورمنیکردم تااین که 

م این مشکل ها اعالمیت رو بهم دادن دیگه منیتونستم مبونم من باعث شده بودم اگه بهت منیگفت
 5پیش منیومدبه خاطره این که بیام پیش تو چند بار خودکوشی کردم امامسیح منو نجات میداد تا 

یه میکردم به عکس سال یارهای من اشک هایم بود هرموقع مسیح میرفت بیرون میشستم فقط گر

و دیگه مهم کردم و گریه میکردم لیدا منو ببخش /برایه چی/باعث این/هیچی نگاعالمیت نگاه می

باید از اول رشوع کنیم /منو ببخش منو میبخشی/اره نیست متوم شد زجرکشیدمنون متوم شد 

میبخشم /حتام خیلی زجر کشیدی نه/اهی کشیدم وگفتم /اره خیلی زجر کشیدم /چی چیشده 

بود/ولش کن مهم نیست /نه مهمه /ارزو لطفا منیخواهم یاد اون روز هابیفتم تازه فراموش کردم 
فا/باشه هرجور خودت راحتی/خوب حارضی بریم سنگ قرب قالبیتو ببینیم/اره من حارضم/باشه لط

پس پیش به سوی بهشت زهرا /اهنگ بگذار/باشه کیف منو بردار یه سیدی اهنگ هست 

بگذارتودستگاه ضبط /باشه /اهنگ رشوع کرد به خوندن///اهنگ امیرعلی بود توی حس اهنگ 

داداشت خوبه /میخواستم کمی اذیتش کنم وگفتم /بریم بهشت زهرا بودم که ارزو گفت /پرهام 

همه چیز رومیفهمی باشه /برایه اقاپرهام اتفاقی افتاده/اره یه اتفاق بد/یاخدا چیشده/ارزو توهنوز 
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پرهامو دوست داری/راستش/میخواهم راستش روبهم بگی باشه/خوب اره منی تونم فراموشش 

حرف ارزولبخندم رفت/دیگه منیتونم داشته باشمش                          کنم/لبخندملیحی زدم ولی بااین 

رب الکی پرهام رو ببینه تاببینم چه جوری چرا/احتامال اون ازدواج کرده/اهان فهمیدم باید سنگ ق/

ارزو/جانم /امیدوارم رفتیم رسخاک الکی حالت /میشه اخخ دوباره کودک درونم فعال شد

دقیقه رسیدیم /ارزورسیدیم/این جاست/اره ارزو جان پیاده شو 10بعداز/بدنشه/چرا/میفهمی/باش
دقیقه به قرب موردنظررسیدیم/بفرمااین قربالکی شام/وای لیدا چه قشنگه یادت  2گلم /باش /بعداز 

باشه اگه یه روزی مردم /این چه حرفیه میزنی عمرا بگذارم یه اتفاق برات بیفته فهمیدی/حرفم رو 

م که بیچاره رنگش عوض شد /خوب باباباشه گوش تلخ/اروم به سمت قرب کناری اینقدرمحکم گفت

میرم وخودمو میزنم به گریه کردن رسخاک الکی پرهام میشینم وگریه میکنم ومیگم کجایی ببینی 

ارزوزنده است پرهام کجایی/لیدا چی داری میگی پرهام /اره نگاهش کن باهاش وداع کن /اروم 

وکنارش زانو میزنه خشکش زد /داداشی ببین ارزو اومده همونی که منتظرش اروم به سمت قربمیاد 
بودی ارزوت برگشته چرا تنهام گذاشتی اخه چرا/نگاهی به ارزو میکنم صورتش واقعا خنده دار 

شده یه دفعه میزنم زیر خنده بلند میشم و میگم /ارزو پرهام زنده است یه قربالکیه /چی /داشتم 

تا هم قرض میکنم وفرار رو برقرار  10تا پاداشتم2بانیت بهم نگاه کرد من اذیتت میکردم /باعص

ههههه/ههههه /میدهم /لیدا مگردستم بهت نرسه جرات داری وایسا

وووو/درد/کوفت/مرز/مگردستم بهت نرسه/منیرسه مطنئ باش/میرسه/نه خیرم منیرسه /باشه اشکالی 

یگه رو گرفتیم بهشت زهرا/باش بریم/دستای همدنداره بعدا حسابتو میرسم االن بریم بدم میاد از 
وسوار ماشین شدیم ضبط رو گذاشتم اهنگ شیام شیام ازامید جهان یه دفعه ارزو خندید متعجب 

بهش نگاه کردم وگفتم /خداشفات بده دیوانه شدی ارزو /تو هنوز اهنگ های امید جهان و گوش 

لیدا/جونم /عدازچندسال دارم گوش میدممیدی /ازموقعی که دیگه نداشتمت گوش منیکردم االن ب

قضیه قرب الکی پرهام چیه /لبخندی زدم وگفتم/بعداز این که مافکرکردیم تومردی پرهام نتونست /

بار زنگ 1ماه ازایران رفت به پاریس برایه همیشه کم بهمون زنگ میزد ماهی 1طاقت بیاره بعداز 

یلی هاتنهام گذاشنت اما پرهام قبل ازاین که میزد ازنبودپرهام وتو ورسوش داشتم دیوونه میشدم خ
بره پشتم بود تایه نفر بهم چشم غره میرفت باهاش گالویزمیشدیه نفربهم اخم میکرد 

میزدتودهنش همین طورخانوادم ولی پرهام پشتم بود بعدازاین که رفت به پاریس خیلی کم زنگ 

رد میگفت یه روزی برمیگرده میزد کم باهام صحبت میکرد وهمیشه دلداریم میداد ارومم میک

بارباهام صحبت میکرد تااین که  2تااین که گفت من منیتونم زیاد باهات صحبت کنم دیگه سالی

خیلی خوش حال شدم فکرکردم برایه همیشه پیشمه ولی این  چند وقت پیش پرهام اومد ایران
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پشت وپناهم طوری نبود همون روز اول بهم گفت هفته دیگه برمیگرده خیلی ناراحت شدم 

داشت میرفت بهش میگفتم حس خوبی ندارم بگذارهفته بعدش برو امابه حرفم گوش نکرد روز 

اخر خیلی بی تاب بودم منیتونستم تحمل کنم که داره میره فرداش تو خونه داشتم اخبار گوش 

میکردم تااین که حرف پاریس شد گفت هواپیام سقوط کرده دیگه هیچی منیفهمیدم داداشم مرده 

منو رها خونه بودیم همین طورم رسوش  ل این همه رنج رو نداشتم همون روزتنها کسم مرده تحم
وار اون هواپیام نشدم چون میخواست پیش س درزدن پرهام بود خیلی خوش حال شدم میگفت من

من باشه البته ازهواپیام جامونده بود یه نامه که پرهام نوشته بود رو خونده بودم رها 

مادر واقعیم یکی دیگه بود حاال این هم ازاین دیگه منه اسمش ترانه و من هم ترنم خواهرواقعی 

چی بگم/ارزو داشت گریه میکرد منیدونم چرامنم گریم گرفت واون رو دراغوش کشیدم 

که  منم خوش حامل توهنوز هستی هنوزم باورم منیشه/وگفتم/خیلی خوش حامل هستی 

و این جازیاد امن نیست باید بریم خونه به احتامل زیاد پیشمی/ازاغوشش میام بیرون ومیگم ارز 
بریم /بریم //ماشین و روشن میکنم وحرکت میکنم توراه همش میخندیدیم اونا دنباملونن /باشه 

غم وغصه هارو فراموش کرده بودیم و میخندیدیم بعداز نیم ساعت میرسیم کالنرتی اوه اگه رسگرد 

نه بابا بیچاره این طوری ها هم نیست مردی است باقلب  هبفهمه من بی خربرفتم منو درجامیکش

مهربون وتااالن خیلی کمکم کرده /پیاده شو /چرا لیدا /عزیزم باید برم وسایل هامو جمع کنم تازه 

باید بیای پیشم مبونی تامن پرونده هارو مطالعه کنم برسی کنم /اهان باشه منم کمکت میکنم 

ریخته رورسم /بریم /وارد کالنرتی میشیم وای این نادیا پس بزن بریم که کلی کار  اخجون/
/ببینم معرفی منیکنی/اخ یادم رفت بگم  م عزیزم حالت چه طوره /عالی عالیماومد/لیدا /سالم/سال 

ارزو بهرتین و صمیمی ترین دوستم .ایشون هم نادیا همرسجناب رسگرد دوست من 

فعال من برم که کلی /خوب ببینم اجازه میدی بریم/البته لیداجون/ گلمخوشوقتم/منم همین طور /

که اتاق من و رسوش اون  3کاردارم /باشه برو/از کنار نادیا رد شدیم وخودمون رورسوندیم طبقه

جاست در اتاق رسوش رو باز میکنم بدون این که دربزنم /جناب رسوان /ترنم بیاتو/ارزو بیا /باشه 

گم سالم/بشین ترنم/باشه/من و ارزومیشینیم ومن باالخره لب بسخن دروکامل بازمیکنم ومی
میگیرم/جناب رسوان/ترنم ساکت شو /اخه /باخشم برگشت سمتم راستش اگه بگم نرتسیدم دروغ 

گفتم رسم و انداختم پایین که باخشم گفت/ترنم تو اصال به فکرخودت نیستی /اشک درچشامنم 

ود افتادم رسموبلند کردم رگ های گردنش متورم شده بود حلقه بست یاد موقعی که ترکم کرده ب

چشامش قرمزشده بود صورتش رسخ شده بود امانه من پلیسم درجه ام ازاون باالتره اون نباید بامن 

جناب رسوان طرز صحببتتون اصال درست نیست /این گونه صحبت کنه باالخره منم غرور دارم 
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خانوم ترنم مهربان هستم فهمیدید /ترنم /جناب بامافوقتون درست صحبت کنین درضمن بنده 

رسوان /اه لعنتی باشه خانوم جناب رسوان بگین چرابه جونتون اهمیت منیدین /ازچی حرف میزنید 

جواب بدید /اهان یعنی منیدونی برایه چی خونه اون همه قاچاق چی رفتید/ببخشید این جواب رو 

ستی هام دستورمیگیرم فعال هم بااجازه من خیلی به شاممیدم من ازشام دستورمنیگیرم از باال د

ن توجه به رسوش دست ارزو رو میگیرم واز جامون بلند میشیم میگم/فعال منتظر و کاردارم /بد
جوابش منیشم ومیریم بیرون ارزو میزنه زیر خنده باتعجب بهش میگم/ارزو خل شدی/نه دیوونه 

حاال / بخندی شیرفهم شد /باشه بابا گوش تلخپس چرامیخندی نباید باصدای بلند تو یه کالنرتی /

چرامیخندی/اخه .دوباره زدزیرخنده اماکمی ارومرت خندیدازخنده ارزومنم خندم گرفت که خندمون 

درجا بایه صدایه خشن قطع شد وای نه جناب رسگرده بیچاره شدم رفت/چه خربتونه /احرتامم رو 

چه خربتونه ازشامبعیده /ببخشید جناب  میگذارم ومیگم سالم جناب رسگرد/سالم جناب رسوان

رسگرد دیگه تکرار منیشه /امیدوارم خوب ببینم شاماالن باید تواتاقتون باشید این جاچیکارمیکنید 
من واقعا معذرت میخوام جناب رسوان غالمی بامن کارداشنت برایه همین این جام/اهان خیلی /

ارزو میگیرم ومیرم داخل اتاقم درومیبندم  خوب میتونید برید/اطاعت /احرتامم رومیگذارم و دست

ویه نفس صدادار میکشم ارزو میزنه زیرخنده/ارزووووو/چیه بابا اینگار ازدست یه گله قاچاق چی 

ازاد شدی /چه طور /اخه بااون نفس کشیدنت وای وای/نه بابا باالخره مافوقم بود /ببینم معلومه 

تااالن خیلی بهم کمک کرده هم رسگرد  ربونیهمه وخیلی بداخالقه نه /برعکس مرد خیلی خوب 

وهم همرسش نادیا هردوشون خیلی کمکم کردن /ببینم ازچه نظر بهت کمک کردن/برای پیدا 
مسیح خیلی بهم کمک میکردن درجایی من فکر میکردم هیشکس حرفم روباورنکنه اما نادیا  کردن

مو انجام بدم /باشه /نشستم رسجام و رسگرد حرفامو باور کردن /اهان /ارزو بشین من باید کارا

وپرونده های ماه پیش رو اوردم بیرون مشغول نگاه کردن وبرسی کردن بودم که تلفن زنگ زد /ای 

برمردم ازار لعنت //بله بفرمایید /سالم مامان جان مرسی خوبم شامخوبی /جانم کاری داری مامان 

مادر من به خاطره اون موضوع حرف مامان من امشب منیتونم بیام شامها برید /نه به جان /

شب توکالنرتی میمونم شایدم بیشرت/باشه خوش بگذره 12منیزنم امشب خیلی کاردارم احتامال تا 
خاله سالم من رو برسون مراقب خودتم باش خداحافظ/کی بود لیدا/مامانم /اخ چه قدر دمل برایه 

برایه اغوش گرمش دمل برایه همه ی  ملیکاتنگ شده /واقعا/اره دمل برایه مادرم هم تنگ شده دمل

اعضای خانوادم تنگ شده راستی بنفشه خوبه /درکت میکنم اره اونم خوبه /مامانم چی حالش 

خوبه /اون که هرروز منتظرته از پاافتاده /من برایه دیدنش لحظه شامری میکنم دمل میخواد هرچی 

اعته دیگه کارم متوم میشه/جدا اماتو به س2رسیع تر از این جابریم مادرموببینم /نگران نباش من تا 
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مامانت یه چیزه دیگه گفتی/اره حال ندارم برم خونه دایی منوچهرم /چرا/اخه اون هنوز منیده حتی 

به خاطر این همه توهینی بهم کرده معذرت خواهی کنه /موضوع چیه /همه ی موضوع روبراش 

وش دلتنگی هایم موضوع مادرم گفتم سختی هایی که کشیدم درد هایی که کشیدم ازرفنت رس 

هرچی تودمل بود گفتم برگشنت رسوش پیش من توهین هایی که داییم روز اول بهم کرد موضوع 

خالی خالی /این هم موضوع من /واقعا بنفشه دوستیمون همه چیزو گفتم سبک سبک شدم 
شته ها گذشته متاسفم /چرا/اگه من اون روز هابه حرف تو گوش میدادم این جوری منیشد/ارزو گذ

دیگه متوم شده /اما داییت چی اون چرانیومده/ولش کن ارزو بگذار به کارام برسم /باشه منم 

باگوشیت بازی میکنم/تودوباره بچه شدی /اره دیگه حاالهم گوشیت روبده بازی کنم/عجب رویی 

زی که دوست داری /بده دیگه /باشه بابا بیا /افرین گلکم /بفرمایید این هم رمز گوشی برو هربا

ساعت ونیم به کارهایم میرسیدم بدون  1داری کن/مرسی/خواهش/به بقیه کارام هم مشغول شدم 

این که باکسی صحبت کنم دیگه خسته شدم وای گشنمم که هست /ارزو/هان /هان نه بله 
روز 2من گشنمه بریم یه چیزی بخوریم/ای گفتی منم ازتوگشنه ترم /بابا چیه  یادبگیر/اه باشه 

انخوردم /باشه پس بلندشوبریم /باشه میخواستم بلند شم که درو زدن /بفرمایید /درواشد غذ

ورسوش اومد تو/جناب رسوان /سالم /سالم /بفرمایید کاری دارین جناب رسوان /بله میخواستم 

سوییچ ماشینتون روبدم /بیاتورسوش/چیه ترنم چیکارداری /اون قاچاق /اه اره بابا دستگیرشون 

منونم /خواهش میکنم فعال/رسوش/بله /ازرفتارم باهات ن هم  ماشینت اینجاست /مکردن اال 

عذرمیخوام ببخشید/خخخخ کاری نکردی که ببخشمت حاال که گفتی باشه میبخشمت ولی دیگه 
تکرار نشه ها/خیلی رو داری بروبیرون/منیخوام میخوام این جامبونم /رسوش کاری نکن /وسط 

درد یه بارنشد وسط حرفم نپری /نه دیگه این عادت مرداست /محرفم پرید گفت /چیکار نکن

ماشین حساب رو برمیدارم همین که پرتش میکنم به سمت رسوش .رسوش جاخالی میده ورسیع /

باشه من ترسو/افرین جناب رسوان ممنونم /ازاتاق میره بیرون /ترسو/خودتی /نه خیر تویی

خیلی ممنونم یعنی من بی /ثل تو بیکارنیستم ازتون/خواهش میکنم/خیلی روداری/عزیزجان من م

کارم /بله/خیلی خوب من درجه ام ازتوباالتره ومنم کاری میکنم تا اخرعمرفراموش نکنی/یاخدا 
جناب رسوان /درو بست وفکرکنم رفت  باشه بابا شام باکار مابیکار/افرین/خداحافظ/خداحافظ

سمت ارزو برگشتم/ارزو جان/جانم  وبهبود 30/1نگاهی به ساعت انداختم ساعتپوفی کشیدم 

بریم/باشه/وسایل هارو جمع کردم و کیفم رو برداشتم وگفتم بریم/باشه /ازاتاق اومدیم بیرون که /

دوباره نادیا رودیدیم /به به خسته نباشی جناب رسوان /سالمت باشی توهم خسته نباشی جناب 

ه شکمم گشنه است با دوستم میریم رسوان /سالمت باشی کجامیری/واهللا من که خسته شدم بیچار 
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غذابخوریم توهم میای/اگه مزاحم نباشم میام /چه مزاحمی تو مراحمی پس بدو برو وسایالتو جمع 

دقیقه دیگه میام/باشه ماتو ماشین میشینیم توهم  10کن بریم /باشه شام ها برید بیرون منم تا

رفتیم بیرون سوارماشین شدیم که بعداز ه گلم /منو ارزو باقدم های محکم واستوار رسیع تربیا/باش

هرسه  دقیقه نادیا اومد /خوب منم اومدم /باشه هردوتاتون کمربند هاتونو ببندید بریم /باشه /10

دقیقه نادیاگفت/کدوم رستوران بریم/میریم 20تامون کمربند هامونو میبندیم راه افتادم که بعداز 
وا/واهللا حاالهم ساکت باش /چشم/چشمت بی یه جای قشنگ /کجا/شامبه اینش کارنداشته باش/

وبه رانندگی حواسم بال /یه نگاه به ارزو کردم که مثل فرشته کوچولو ها خوابیده یع لبخند ناز زدم 

ساعت رسیدیم به جای موردنظر باغ قشنگ فرهزاد ازماشین پیاده شدم ورفتم 2راجمع دادم بعداز

بان خوبستید خسته نباشید چه عجب باالخره جلو سالم اقای مهرارا/به به سالم خانوم مهر 

مرسی ممنونم شامخوبید نرگس جون خوبسنت /ممنون الحمدرهللا شامافتخاردادین بیایید به این جا/

نفر جارزوکنند /بله گفنت 3حالش خوبه خوب باید جارزوکنم/بله من به پرستون گفتم که برای 
م دخرتم/برای چی باورنکردید/چون خیلی وقته امامن باورنکردم /باتعجب گفتم اقای مهرارااا /جان

سال به این جانیومدی /اون که درسته من به خاطره موقعیت کاریم 3نیومدی دخرتم این جانزدیک 

منی تونستم بیام اما ازاالن قول میدم بیشرت مواقع به این جابیام خوبه/اون که معلومه بایدبیای 

هرارا این قدرخستم وگشنمه که دارم میمرم /خوب پس حاالبگوببینم خسته نیستی که /اتفاقااقای م

راهنت بگوبیان برین رسسفره /بله چشم/چشمت بی بال /اقای رمضان مدخرتم بروبه کسانی که ه

ساله هست که خیلی مهربون هست چشامش ابی دریایی است که پوستی سبزه 50مردی مهرارا
وبیه پرسش رادین مهراراچشامی سبز داره مردی الغر وچهارشونه وچهره ی مهربون خیلی مرده خ

سال ازمن بزرگ تره پرسخوبیه خیلی مودبه همین طورمهربون همیشه به من 1وپوستی سفید که

میگه خواهر منم بهش میگم برادر مابااین خانواده سال هاست همدیگه رو میشناسیم همرساقای 

رنگ وپوستی گندمی سال از اقارمضان کوچیک تره چشامنی طوسی 5رمضان هم که نرگس هسنت 

داره /به سمت ماشین رفتم وصداشون کردم /نادیا ارزو /هردوتاشون باصدایه من بلند شدن وگفتم 

کی رسیدیم /چند دقیقه ای میشه بلند شید /چیشده لیدا رسیدیم/بله خوش خواب ها رسیدیم
ه شدن چشامن دیگه/اه باشه بابا رساورده /بچه ها لطفا مراعات کنین /اکی/افرین/همین که پیاد

تاشد وباهم گفنت /لیدا این جاکجاست/خوب دوستان عزیزم این جا باغ فرهزاد هست 4هردوتاشون 

نادیا تااالن فرهزاد نیومدی /نه/واقعا/اره بابا من همش ازاین /هردوتاشون باتعجب گفنت /فرهزاد/

گونه ای کرد وگفت شهر به این شهر وازاین کشوربه اون کشور بودم/بله یادم اومد/ارزو ذوق بچه 

باغ فرهزاد /اره یادته/مگه میشه یادم نره باغ به این زیبایی /هنوزم دوست داری دنبال بازی /
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کنیم/مگه میشه راستی بابارمضان هنوز این جاست/اره /باذوق خیلی بامنکی دوید منم همین طور 

 وبا گریهم ارزو بلندنادیا هم همین طور اینقدر دویدیم که پاهامون درد گرفت وهرسمون ایستادی

بابارمضان منو یادتون / دقیقه نکشید که اومد وگفت/ چیشده 1دادزد /بابارمضان /بابا رمضان به 

هست /نه دخرتم شام مهامن من هستید /همیشه بهم میگفتی جای پدرتم منو بابا صداکن منم 

برایه این که پدر نداشتم قبول کردم بابا رمضان اما خیلی زود تنهاتون گذاشتم /بابا رمضان 
فتی همیشه مراقبمی باناباوری گفت/ارزو /اره بابا جون منم ارزوت بهم گفتی برام پدری میکنی گ

دمل اغوش پدرانه میخواست دمل محبت پدرانه میخواست اما خیلی زوداز همه منم دوستون داشتم 

چیزمحروم شدم همه اینا تقصیرمنه من نباید توبچگی این همه خوشی میداشتم درحالی که 

 بایدعذاب میکشیدم /رادین ونرگس جون و جمع شده بودن وبا تعجب نگاه میکردن به سمت

رادین رفتم وگفتم اقارادین /رادین برگشت . منو دید متعجب بهم خیره شده بود و گفت/لیدا تو 

این جا/اره داداشی منم /منو دراغوش گرفت وگفت کجابودی عزیزدل برادر/ببخشید که نیومدم 
پیشت داداشی /چرانیومدی خواهری/ببخشید داداشی کار های زیادی داشتم /ازاغوشش میام 

م رسزده اومدم /چه رسزده اومده باشی یا رسزده نیمودی باشی خوش حامل اومدی بعد بیرون میگ

چی /اره بابا من خیلی وقت پیش قرار /سال دارم خواهرکم رومیبینم /من که گفته بودم میام 3

گذاشتم بیام پیشتون /به کی گفتی /به رایان داداشت /به من نگفت /من خواستم /تااومد چیزی 

و اومد/بابا رمضان هنوزم جوونی /دخرتم /بابا جون /اقارمضان باقدم های بلند بگه صدایه ارز 

واستوار رفت پیش ارزو واونو دراغوش پدرانه اش کشید وگفت/تو زنده ای دخرتم /اره باباجون زنده 
ام /خوش اومدی باباجون /دمل براتون تنگ شده بود /من بیشرت دخرتم من خیلی خیلی بیشرت 

هردوشون سکوت کرده بودن حوصله ام داشت رسمیرفت که گفتم /نرگس جون /به بعداز یه ربع /

به ببین کی این جاست /سالم نرگس جون /سالم قربونت برم /خدانکنه /بغلش کردم وبوسش کردم 

خوشوقتم /وگفتم معرفی میکنم /ارزو دوست من ونادیا همکار من وهمین طور دوست عزیزم 

خوب ایشون هم نرگس جون همرس بابارمضان و پرس /همین طور بچه ها/ ارزو با بغض گفت /منم

گلش اقارادین /ارزو ونادیا هم زمان گفنت /خوشوقتم /ممنونم خانم ها/بابا رمضان منی خواهی به 
دخرتات ناهاربدی/البته به رویه چشم /چشمتون بی بال /ارزو گفت/بابا جون برین به کارهاتون 

لندی گفت /رایان رایان کجایی رایان /رادین گفت/رایان رفته بیرون برسید/باشه دخرتم ///با صدایه ب

خوب از اول میگفتی رادین جان /خوب چیزی نپرسیدید/خخخخخ/هممون باهم خندیدیم وبعد /

بابا رمضان گفت/رادین جان برایه دخرتام یه میز بسیار قشنگ انتخاب کن/چشم بابا رمضان 

/هو چشمتو درویش کن لیدا /اه اه بگو ببینم خامنت  راستی رادین /بله /بگو ببینم زنت کو/
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کو/بیچاره تا نیم ساعت دیگه میاد/اخجون اسمش چی بود /بهار/وای برایه اولین بارخامنت 

رومیبینم بگو ببینم خوشگله /البته ولی به خوشگلی خواهرم لیدا یعنی تو منیرسه /بابا 

لیدا گشنمه جوابم روبده صدایه ارزو اومد/ومد ابراوووو/ههه/ههه وو/درد/کوفت /مرز/تودلت /تا 

بریم دیگه /باشه بریم /اخیش/بااجازه همه مابریم /همشون گفنت /بفرمایید/رادین گفت دنبامل 

/بله از کجا فهمیدی خدمتکار///اعصابم  بیایین /نه بابا اینگار ندیمه هاشیم تازه دستورم میده
شم ایران حمله میکند داغون شد وگفتم/ جرعت داری وایسا/او او دخرت خ

رادیننننننن/زحرمار/کوفت وایساببینم /دنبالش کردم اونم میدوید امامن چون پلیس بودم رسعتم /

دقیقه گرفتمش وگفتم /چی گفتی/هان هیچی/نه یه چیزی گفتی گفتی من 1بیشرت بود درعرض 

ته ای تو اصال صاحب باشه بابا /یه بار دیگه تکرار کن/تو فرش/خدمتکارم اره/لیدا/ساکت شو ببینم 

این جایی تو اصال صاحب کل دنیایی /به زور جلویه خنده خودمو گرفتم و بامتام جدیت گفتم 

تکرار کن از این چیز ها بگو زود باش/تو مهربونی تو خوشگلی تو قلبی تو نفسی /دیگه نتونستم /
ارن میخندن ارزو که جلویه خودمو بگیرم وبلند زدم زیرخنده تازه متوجه دیگران شدم اون هاهم د

از چشامش اشک میاد اینقدر خندیده بقیه هم که رسخن از خنده /ارزو بلند دادزد وگفت /لیدا 

من یه میز قشنگ انتخاب کردم /منم مثل خودش دادزدم ولی خیلی بلند تر/چه میزی /اروم تر 

یه کجاست هرموقع تو اروم داد زدی منم اروم داد میزنم حاال بگو این میز چگوشم کر شد/

بیابهت نشون بدم/روکردم سمت رادین وگفتم /این دفعه میبخشمت باهات کاری ندارم برو /

چشم  /تانزدمت/اوههههه باشه خشم ایران /رادیننننن/غلط کردم/افرین پرسخوب باادب باش
بفرمایید برید رس میزتون تا گارسن بیاد/ممنونم /همه رفنت رسکارشون و ماهم رفتیم رسه میز وای 

چه میزی انواع درس هابود ماست چیپس و لواشک و....../به به چه میزی/ارزو گفت/هرچی 

باسلیقه من باشه عالیه /منو نادیا باهم گفتیم /این که صد درصد/نشستیم رس میز که بعد از یک 

دقیقه اقا سامان اومد جلو وگفت/به به خانوم مهربان خوبستین /به احرتامش ایستادم وگفتم/به به 

اجون خوبین مرسی ممنونم خاله زهرا خوبه دخرت شیطونتون خوبه /اروم دخرت چه خربه مثل اق

قطار رد میشی/ریزریز خندیدم که گفت/الحمدهللا خوبن مامان بابا و داداشات خوبن /مرسی سالم 
میرسونند /سالمت باشن خوب خوش اومدی دخرتم چه غذایی میل میکنید /ممنونم ارزو ونادیا جی 

ن /هردوتاشون به احرتام بلند شدن وسالم کردند /که اقاجون به گرمی جوابشون رو میخوری

خواهش میکنم /داد/ارزو چی میخوری/جوجه/نادیا توچی/جوجه /پس منم جوجه ممنونم اقاجون 

دخرتم هرچی خواستید صدام کنید/چشم اقاجون /چشمت بی بال دخرتم /اقاجون با اجازه ای گفت 

 10تیم ودرس هامونو خوردیم ساالد هم باغذا می خواستیم بخوریم /بعداز ورفت سه تاییمون نشس
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دقیقه غذاهامونو اوردن ومشغول خوردن شدیم دیگه اخراش بود که یه زن اومد پیش رادین 

حدسم درست بود بهار زن رادینه/بلند شدم ورفتم جلو وگفتم /به به شام باید بهار خانوم باشید 

م /وای پس درست حدس زدم منم ترنم هستم البته یه اسم دیگه هم درسته /سالم بله خودم هست

دارم لیدا مهربان /بله خوشوقتم ببخشید به جامنیارم میشه بگید منو از کجا میشناسی /تااومدم 

جواب بدم صدایه رادین اومد که گفت /بهار جان لیدا دوست خانوادگی ما هستند وهمین جور 
ناختم منم بهار هستم که اسممو میدونید وحتام هم میدونید خواهر عزیزم  /ای وای ببخشید نش

خوب واقعا از دیدنتون خوش حال شدم /منم همرس رادین هستم /بله مگه میشه من ندونم /

همین طور گلم /فعال بااجازه /بفرمایید /رفتم رس میز نشستم و غذامو کامل خوردم ارزو مثل 

غذاشو میخورد /خوب بچه هاحارضید چند تا عکس غذانخورده ها تند تند میخورد ونادیا اروم 

بندازیم /هردوتاشون همزمان گفتند /بلههه/پس بزنید بریم /هرسه تاییمون ازروی تخت چوبی 

اومدیم پایین ورفتیم برایه عکس گرفنت من ازهمشون بیشرت عکس می انداختم که این دوتا هی 
ساعت قرار شد بریم از همه  غرغرمیکردن خسته منیشی اینقدر عکس میندازی/بعداز یک

خداحافظی کردیم ورفتیم سوار ماشین شدیم ماشینو حرکت دادم بعداز پنج دقیقه یه نگاه به ااینه 

م یه ماشین ون سفید داره دنباملون میاد دوتا رسنشین مرد قوی هیکل داره پالکش انداختم وفهمید

م اومد وقتی فهمیدم ارزو زنده است اشناس کجا این پالکو دیدم جرعه ای درذهنم زد نه تازه یاد

بارسعت به اون خیابون میومدم جاده فرعی ساختامن ها وماشین ها که دیدم یه ماشین ون کنارم 

پارک کرد همون موقع نگاهم به پالک افتاد وخوندمش ولی حفظش نکردم نه این ها چند ساعته 
به طرف ارزو برگشتم وگفتم دارن دنباملون میکنند مگه رسوش نگفت همه رو دست گیر کردیم 

ارزو کمربندتو ببند/نه حال ندارم /ارزو ببند باید با رسعت رانندگی کنم /باشه /نادیا توهم ببند /

محکم هردوتاتون بشینید زود باشید فقط اصال به عقب نگاه نکنید فهمیدید/ارزو گفت چرا لیدا 

وبه نادیا گفتم /نادیا همین االن چی شده /بدون این که جواب سوالشو بدم رسعتمو بیشرت کردم 

زنگ بزن به رسوان امیرعلی زودباش/برایه چی چرا لیدا چی شده /زنگ بزن بگونیرو بفرسته جون 

هرسه مون درخطره /یعنی چی/درخطریم دارن باماشین دنباملون میکنن /ارزو اومد برگرده که 
/باشه /ارزو درداشبورد رو  دادی که زدم رسجاش خشک شد /برنرگدددددد/باشه /زود باش نادیا

بازکن/ارزو درداشبورد راباز کرد /تفنگمو بده /ارزو باشه ای گفت و اسلحم رو داد وگذاشتم رویه 

پام صدایه نادیا اومد /الوجناب رسوان  رسوان سلیمی هستم لطفا نیرو بفرستید /جناب رسوان 

تلفنو بده /بیا /الو رسوش /جانم  دارن تعقیبمون میکنند بله االن ادرسو اس ام اس میکنم /نادیا

ترنم تو کجایی/رسوش من اومدم دنبال ارزو جلوی همون ساختمون این ماشین که تعقیبمون 
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خوب ببین ترنم /میکنه ودیدم از روی پالکش فهمیدم فکرکنم ازدارو دسته مسیح شاهد باشه  

روم یه دقیقه صربکن /باشه بارسعت ازش فاصله بگیر االن کجایی/خیابون های فرهزاد /چیییییییی/ا

گوشی روگذاشتم رو ایفون وگفتم /االن من یه کاری میکنم که اصال نفهمند باالخره پلیسم به 

سختی به این مقام رسیدم /رسعت ماشین و خیلی زیاد کردم بیشرت رسعتمو کردم بتاز تا بتازیم 

بتازیم /فاصلش زیاد شده بود میخوای با ماشین بنز دربیفتی باشه دربیفت ولی بازنده ای بتاز تا 
اما همچنان دنباملون بود رسعتمو بیشرت کردم زدم تو جاده خاکی به ایینه نگاه کردم نیستش هورا 

یه دفعه جیغ کشیدم /هوراااااا قالشون گذاشتم /رسوش ازاون ورخط گفت /ترمنی عزیزم چی 

شد/رسوش گممون کرد هوراااا/خداروشکر پالکو حفظی /اره اره /بگو 

باشه مراقب خودت باش /باشه خداحافظ/خدانگهدار/خوب بچه /666س//37/123/بنویسم/باشه

ها اینم از دزدا/هروتاشون جیغ کشیدن وگفنت هوراااااااااا/دستو بردم وظبطو روشن کردم وصداشو 

نادیا پیاده شد وگفت /ممنونم ساعت رسیدیم کالنرتی 3یا2زیاد کردم اهنگ حامد پهالن بود /بعداز 
دا بهرتین روز بود خیلی خوش گذشت وارزو جان شامدخرتخیلی خوبی هستید واقعا باعث لی

افتخارم بود که باهات اشنا شدم /ارزو لبخند گرمی زدوگفت/ممنونم گلم اتفاقا تو هم دخرتخیلی 

خوبی هستی واقعا خوش حال شدم که کسی مثل تو دوستمه واقعا ازته قلب خوش حامل /ممنونم 

ان تو چرامنیای کالنرتی/نادیا جان میخوام ارزو رو به خانوادش نشون بدم /اهان باشه عزیزم لیدا ج

گلم بروباییی/باییییی/ماشینو روشن کردم وگفتم/ارزو نظرت درباره نادیاچیه/دخرت خوبیه خیلی 

/اره تو خوشگلی بهش حسودیم  شاد وشیطونه ولی درکل خیلی مهربونه وهمین طورهم خوشگل
امی سبزش/به نظرمن تو خوشگل تری مخصوصا چشامی تو/واقعا/اره میشه مخصوصاچش

خداییش/توهم نازی/ای دیگه اون خوشگلی روندارم /چراداری به نظرمن خوشگل تر هم 

شدی/دقت کردی تو ورها بااین که دوقلوهستید امااصالشبیه بهم نیستید/اره چون من چهرم کامل 

رفته که پرهام هم هم شبیه مامان و هم شبیه بابا شبیه مامامنه ولی رها نه چهرش به بابامون 

است/اره هنوزم خوشگله یانه/اره /خوشتیپ هست یانه/اره خیلی /خدانگهش داره 

ممنونم/اهههه///ارزو نگرانه دلش برای خانوادش پرمیکشه دلش میخواد بره پیش خانوادش /
یداره دلش خواهرش مادرش دوستش رها وازهمه مهم تر عشق عزیزش پرهام مشتاق د

میخواهدببینتش که ایا هنوزم اون جذابیت هارو داره یانه اما من میدونم خواهری من دوست من 

ارزوی عزیزم ازاین دلش گرفته که پرهام ازدواج کرده امامنیدونه که پرهام به من دروغ گفته اوهیچ 

شند هردوخوشبخت زنی نداره ازاین بابت واقعا خوش حامل چون میدونم اگه پرهام وارزو باهم با

خواهند شد/لیدا/جانم /کجامیریم /میریم خومنون/منیشه بریم پیش مادرم /چرامیریم صربکن 
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ارزوفقط صربکن /باشه خواهری/عاشقتم ارزو/من بیشرتخواهری////دمل برایه ارزو خیلی تنگ شده 

واهرمنه /راستی امامیدونم تنهایم منیگذارد اون خبود هنوزم احساس میکنم میخواهد مراتنها بگذارد

ارزو دقت کردی تو بنفشه اصال شبیه بهم نیستید/اره بنفشه به مادرجون رفته ومن به پدرم/اره 

مثل هم /اره واقعا چه بامزه/خخخخ/خخخخ/شاد بودیم وهستیم /اره زندگیم داره تغییر میکنه 

ونه ازماشین اوهوم اره برایه منم همین طور/بعدازمنیدونم چند ساعت یاچند دقیقه رسیدیم خ/
پیاده شدیم ورفتیم تواسانسور /لیدا/جانم/بنفشه و رهاهم هستند/منیدونم ولی فکرمنیکنم باشن 

اوهوم /باالخره رسیدیم دره خونه روبازمیکنم چراغ هاروشنه پس کسی هست /بیاتو /

مدی گلم/باشه/چادرمواز رسم برمیدارم اومدم بگم بیابریم باالکه صدای پرهام اومد /لیدا جان او 

خواهری /اره پرهام جان کجایی/صربکن عزیزم االن میام /باشه /به ارزونگاه میکنم که اروم داره 

دقیقه پرهام اومد 2اشک میریزه دراغوش میگیرمش ومیگم/اروم باش عسلم اروم باش گلکم /بعداز 

اروم ارزو به / و ادامه بده وگفت/سالم خانوم وگفت /به به خواهرجون تو /نتونست بقیه حرفش
ممنونم اقا پرهام /پرهام با پته تپه گفت/خواهش می کنم خانوم /سالم داد/بفرمایید خوش اومدید

روبه ارزو گفتم /بیاگلم اون جوری گریه نکن خواهری چشامی زیباتو خیس نکن /روبه پرهام /

ز گفتم /پرهام بدو یه لیوان اب بیار بدو/باشه /لیدا پرهام منو نشناخت باورت میشه /اشک ا

 13یا 10چشامنم میاد پایین اروم میگم /ارزو بسه اینقدرگریه نکن خودتو عذاب نده اون نزدیک 

سال هست توروندیده منیتونه بشناسه /ارزو اروم هق هق میکرد که پرهام اومد ولیوان وگرفت 

ه جلوی ارزو وگفت /بفرمایید /ارزو بادست های لرزون لیوان ابو میگیره دوقطره اب میخوره ومیگ
ممنونم /خواهش میکنم /بعداز چنددقیقه میگم /داداش/جانم/ترانه کجاست /بیرونه االن 

میادخوب معرفی منیکنی اجی/چراگلم ولی صربکن ترانه هم بیاد بعدمیگم این ماه بانو کیه /باشه 

من برم لباسامو عوض کنم پاشو گلم توهم بیا باهم بریم باال یه خورده دراز بکش/ممنونم عزیزم /

باشه پس صرب کن تامنم بیام /رسوشو تکون داد /لی منیخواهم بگذاررها هم بیاد تا بفهمه من کیمو 

ومنم رفتم باال رفتم تواتاقم درو بستم مانتومو درمیارم ولباسم روهم عوض میکنم به جاش یه بلوز 

 سفیدنقره ای تنم میکنم شلوار مشکی روهم تنم میکنم میرم رسویس بهداشتی ابی به صورتم
میرنم ومیام بیرون یه ارایش مالیمی میکنم وموهامو باز میکنم و شونه میکنم ومیبندم ومیرم 

بیرون میبینم ارزو داره باپرهام حرف میزنه واز گریه هم خربی نیست خوب خوبه /درخونه رو 

میزنن رفتم دروباز کردم وگفتم/سالم اجی جون خسته نباشی عسلکم/سالم فدات شم سالمت باشی 

خسته نباشی گلم/ممنونم بیاتو /ترانه اومد تو وگفت به به داداش گلم /سالم ترانه جان  توهم

خسته نباشی /ممنونم گلم /ارزو قدمی برمیدا ومیگه /سالم رها/رها بهت وتعجب به سمت صدا 
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نگاه میکنه ومیگه سالم خوش اومدید/ممنونم خوبی/مرسی بفرمایید /خوب ترانه و پرهام بشینید 

یه چیزیو بگم /همون میشینیم ومن میگم/خوب معرفی میکنم این دخرتی که االن روبه  تابراتون

روتونه گمشده ماست خواهرماست ماه منه متوم زندگیمه /پرهام /لیدا مثل ادم بگو /پرهام جان 

رمیکردیم مرده کسی که مرده صربکن بگم این دخرتی که من دارم میگم ارزو هست کسی که فک

زو بهرامی همبازیمونه خواهرمونه /پرهام اروم میگه /چی میگی لیدا ارزو مرده زنده است این ار 
ارزویه من نیست /نه پرهام این دخرتی که االن این جاست ارزو هست /ترانه بلند میزنه زیرگریه 

ومیگه/میدونستم میدونستم چشامی خواهرمو منیتونستم ازیاد بربم این ارزو هست اره خودشه 

گریه ومیگه/رها خیلی دلتنگت بودم خیلی زیاد/هردوشون بلند میشن وخودشونو  ارزو میزنه زیر/

تو اغوش هم میندازن وگریه میکنن خودمم دستکمی ازاوناندارم همین جوری دارم گریه میکنم 

داشتم به ان ها نگاه میکردم که یه دفعه ارزو توبغل ترانه ازحال میره بلند داد میزنم 

سیمه میره بغلش میکنه ومیگه زودباش زنگ بزن به دکرت خانوادگیمون ارزووووووووو/پرهام رسا/
دقیقه  5با رسعت خودمو به تلفن میرسونم وزنگ میزنم به دکرت احتشام وبهش میگم بیاد بعداز/

دکرت میادومعاینش میکنه ومیگه/خوب نگران نباشید فقط فشار بهش اومده وخیلی ضعیفه باید 

مل کنن و زبونم الل احتامل ضعیفی که ایشون دارن منیتونن تحمقاوم باشه مگرنه بااین بدن 

واهان راستی سعی کنیدفقط شاد باشه وهمش بخنده وبه چیز های غمگین  مردنشون زیاده

لبخند غمگینی زدم وگفتم/چشم اقای دکرت/بااجازتون من میرم خدانگهدار /ممنونم /فکرنکنه

 ارزو واروم گفتم/خواهری باخودت چیکارکردیازلطفتون خدانگهدار/دکرت رفت ومنم نشستم پیش 
بعداز سال ها باسختی پیداکردمت امااالن هم که اینجوری خواهری کاری میکنم تودلت هیچ غصه 

ای نداشته باشی وهمیشه بخندی اجی جون زودخوب شو من هرکاری میکنم ولی فقط توخوب 

خیلی خوب بلدن /رسمو رویه دستان  شو اشکام اروم اروم روگونه هام جاری میشن راهشونو بلدن

ارزو گذاشتم که یه نفر درزد /بفرمائید/ترنم /جانم داداشی /بگو بیداریم وارزوی من زنده 

است/معلومه که بیداری وارزوزنده است /ازکجافهمیدی زنده است/اتفاقات رو براش کامل توضیح 

اش کردی/باید ممنون مسیح میدادم باهرحرف من یه اشک ازچشامنش جاری میشد/ممنونم که پید
باشیم که بهم گفت/اون اشغال عوضی وخودم میکشم/یه خنده ریز میکنم که ازچشم پرهام 

نده ام بلندترشدوبه قهقه تبدیل شد/اخه برادرمن خدورمنیمونه و بهم چشم غره میره بااین کارش 

مش کردن /حواس داداشی من بهت گفتم که اعدامثل این که یه جای حرفمو نگرفتی اخه پرهامی 

برام منیگذاری که /به من چه /یه پوف کرد وگفت/برو بیرون لیدا/ااااچرابرم بیرون/پوففف میخوام 

باارزوتنها باشم /چشاموریزمیکنم ومیگم/نوچ منیشه چشامتو درویش کن وبرو بیرون/باحالت 
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منایی نکن  مظلومی گفت/خواهری دلت میاد من تازه عشقمو پیداکردم/باشه گودزیال جان مظلوم

که حنات پیش من رنگی نداره/ااااازکجافهمیدی زرافه///چون قدمن خیلی بلند بود که به 

قدداداشم یه بندانگشت فاصله بود هردومون قدبلندیم ترانه هم همین طوربه من میگه زرافه 

بیرون  اخه نه این که قدم بلند ماشاهللا/زرافه خودتی گودزیال /لیدابروبیرون /باشه /ازاتاق میام

ومیرم پایین میبینم ترانه داره های های گریه میکنه همین که متوجه حضورمن میشه میگه /اجی 
رزو زنده واهری بقلش میکنم ومیگم/جان اجی/ابه سمتم میادومنو بقل میکنه ومنم باعشق خ/

است باورم منیشه/منم باورم منیشد ولی زنده است وکنارمونه/چه جوری فهمیدی زنده 

صه براش توضیح دادم وهق هقش بیشرت شده ازبغل هم دیگه میاییم بیرون ومیگم است/باخال 

ترانه برو صورتتو اب بزن بیا/باشه ترنم/لبخندی بهش زدم واونم بایه لبخند دندون منایی پاسخ من /

دقیقه ترانه میاد میگه اخیششششششش/اروم بابا گوشام داغون 2وداد ورفت /بعداز

دومیادو یه بوس ابکی میگیره که میزنم تورسش ترنم /جان ترنم/ب/شد/ایششششش/ایش به خودت
ومیگم/دیوونه این جوری بوس میکنن/پ ن پ لب میدن /خخ/خخ/کنارم میشینه ومیگه /من برم 

به ارزو رسبزنم /نه نروداماد کنارشه /اهان پرهام /پ ن پ علی رسکوچه 

انه هردو باتعجب به پله هانگاه بقال/خخخخخخ/خخخخ///بعدازنیم ساعت صدایه پااومد منو تر 

کردیم ازتعجب دهنم اندازه غارعلی صدربازشد ارزو پرهام بالبخند ودست تودست هم داشنت 

میامدن پیش ما /رسیع بلند میشم میرم پیش ارزو ومیگم/ارزو حالت خوبه جاییت دردمنیکنه/نه 

دشوبه مامیرسونه وارزو رو عزیزم خوبم /خداروشکر /ترانه ازجاش بلند میشه وباقدم های بلند خو 

 دراغوش میگیره ولی این دفعه گریه منیکنند بلکه میخندن 

///////////////////////// 

 ماه بعد  سه

ومباند که کلی هم گریه کردندواما امشب بهرتین  که ارزوزنده استهمه فهمیدند بعدازاون شب 
من  سیمونه شبی کهشب زندگیمه هم من هم ترانه وهم بنفشه وهم ارزو /امشب شب عرو 

ارزو  /که همدیگرو دوست داشنت با برادررسوش به اسم سامانترانه /ارزوشوداشتم /من بارسوش 
امشب داشتیم عروسی ./سال همدیگرو میشناختند به نام مانی 2بنفشه بایه پرسی که /باپرهام 

و بالبیارم میکردیم /االن تو ارایشگاه هستیم هرکسی تویه اتاقی هست هرچند سعی میکنم رسم
ساعت ونیم این زنه دست 1باالخره بعداز  منیگذاره خودم نگاه بکنم ولی این ارایش گروتو ائینه به 

از رسه من برداشت وبالبخندگفت/عروس خانم مبارک باشه خیلی خوشگل شدی /به ائینه نگاه 
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 ییکردم از تصورخودم تعجب کرده بود لباس عروس من سفیدطالیی بود وخط چشامنم رو طال
زده رزلب رولبانم بین طالیی صورتی که خیلی دوستش  ونقره ای کرده وسایه های طالیی ونقره ای

دارم وموهام موهامو فرکرده وباالی رسم بسته وکمی هم لخت گذاشته رویه شونه هام ویه ذره از 
پف کرده  اون موهای لختم را برداشته پایینش را کمی حالت داده ولباس عروس ازباال تنگ وازپایین

وچهارتافرنخورده وپایینش رنگ های طالی وسفید هستش که خیلی خوشگله واقعافکرمنیکردم به 
این زیبایی شده باشم روبه ارایشگر کردموگفتم/ممنونم کارتون حرف نداره/خواهش میکنم 

فقط  ثانیه ارزو وبنفشه وترانه هم اومدن خیلی ناز شده بودن لباس عروسامون یه شکله10بعداز/
وصورت ارایش کردنامون هم یه شکله این به درخواست خودمون بود  رنگاشون فرق داره

قلوباشیم /همدیگرودراغوش گرفتیم وگفتم /وای خیلی نازشده ایم /همشون همزمان 4میخواستیم 
حال بودیم /زن مون خوش هم دقیقه اعالم کردند که داماد هااومدن 5گفتند /ارهههه/بعداز

.البته برایه رو بهمون دادوگفت تنتون کنید/ماهم همین کاروکردیم مون ارایشگر شنل ها
د وبرایه ارزو سفی ی بود وبرایه ترانه هم سفید نباتیهرکدومون فرق داشت برایه من سفید طالی

/هرکدوم ازما رسیع رفتیم تواتاق های مخصوص خودمون  نقره ای وبرایه بنفشه سفید ابی کم رنگ
لی ورسمو پایین گرفتم وچشامنم روهم بستم منیدونم چرا اسرتس دارم منم اروم نشستم رویه صند /
صدایه کفش میومد رسوش من اومد رسمو اروم بلندکردم وتوی چشامن مشکیش خیره شدم تویه /

سیاهی چشامنش داشتم دنبال سفیدی میگشتم که اروم جلوی پام زانوزد ودسته گل گل شکوفه 
یاهام /دسته گل واروم گرفتم وگفتم /مرسی/خواهش ورز جلوم گرفت وگفت/تقدیم برعروس رو

میکنم بانوی من /دستمو گرفت وبوسه ای عمیق رویش زد وباهمون دستی که رویش بوسه زد 
بریم عشقم /لبخند خوشگلی میزنم ومیگم /بریم/دستم و مرابلند کردوکمکم کرد تا بلندشوم /

جلوی دربرسیم یکهوبرمیگرده ومنو  دوربازوش حلقه میکنم وراه میوفتم ولی قبل ازاین که به
دراغوش میگیره واروم میگه/ برایه خودم شدی فقط برایه من /اروم میخندم ومنم بغلش میکنم 

ومیگم /توهم برایه منی خیلی دوست دارم رسوش بیشرتازهرچی که فکرشوبکنی دوست دارم/منم 
کنه ومیگه /خیلی نازشدی همین طور عزیزم خیلی بیشرتازتو دوست دارم/اروم منوازخودش جدامی

مرسی /بریم/اروم رسموتکون میدم ودروباز میکنه ومنوبه بیرون هدایت میکنه /لیدا عالی شدی 
ودستشوجلومیاره ومیگه/بفرمایید املاس من/لبخند قشنگی میزنم ودوباره دستانم رودور بازوش 

اوات نقره ای ماشاهللا حلقه میکنم وراه میفتیم زیرچشمی بهش نگاه میکنم /کت شلوار مشکی باکر 
وداماد هابه صف کشیده وهمین طور دخرتا  چهارشونه همه چیزه خخخخخ/به جلوی دررسیدیم

تاپله رو طی  10هرکدومشون به شوهراشون چسبیدن ومنتظر ماهستند رسوش کمکم میکنه تااین 
کنم باالخره این پله ها متوم شد یه نگاه به همشون کردم اشک توچشام جمع شد دخرتها هم 

اوات ابی اسمونی/ سامان همین طور /مانی شوهربنفشه کت شلوار ابی نفتی تنش کرده باکر 
برادررسوش هم کت شلوارمشکی وباکراوات نقره ای/پرهام که شده ماه کت شلوار نقره ای 

وکراوات مشکی قربون داداش گلم برم که مثل ماه شده /پرهام اروم به سمتم میاد ومنو تواغوش 
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ب نشه /اروم میگیره اونو تواغوشم میگیرم ولی سعی میکنم گریه نکنم تاارایشم خراپرمهرش 
املاس من /منم  زیرگوشم میگه/خیلی ماه شدی ابجی ازهمون بچگی ارزوداشتم تو عروس بشی

ازهمون بچگی ارزو داشتم تولباس دامادی ببینمت باالخره به ارزوم رسیدم /منم به ارزوم رسیدم 
یگه وم ازاغوش هم میاییم بیرون چون قدپرهام خیلی بلنده خم میشه وپیشونیمو بوسه میزنه/

خوشبخت بشی/توهم همین طور /داداشم اومد چیزی بگه که خروس بی محل مانی گفت / ای 
باباپرهام ترنم خانوم کافیه مجلس دیرشد/پرهام روشوبرمیگردونه ومیگه /چیه چشم نداری نگاه 

دقیقه است 10کنی خسیس بعدشم خواهرمه پاره تنمه دوست دارم مانی خان/اااااپرهام 
 زشته من غلط کردم فقط بیایید بریم/هممون بادهن بازوتعجب به مانی مهمونامعطل ماهسنت

مانی تویه هررشایطی از پس همه مادرمیامد بدون خجالت کل کل میکنه مثل منو  نگاه کردیم اخه
بنفشه وارزو ترانه /چیه اون جوری نگام نکنید راه بیفتید دیگه /هممون راه میوفتیم ماشین 

رساتو البالویی /رسوش درماشین و باز میکنه ومیگه /بفرمایید هامون یه شکله ویه رنگه 
بانو/لبخندی میزنم وسوار میشم زیرلبی میگم مرسی/راه میفتیم ظبتو روشن میکنه اهنگ و بیش 
ازحدزیادمیکنه وبوق میزنه پرساهم بابوق زدن ما بوق میزنن ...رسوش دست منو میگیره میذاره 

ویه دستم /تاباغ بزرگ که برسیم همش بوق میزدیم وجیغ رودنده ودست خودشو هم میگذاره ر 
درکل عالی بود باغی که قراره تویه اون مجلس برگذاربشه یکی از بهرتین جاهای تهرانه  میکشیدیم

مرتهم هست این باغ که اصال خوده کاخه یکی از بزرگ ترین باغ های ایرانه وماهم یکی 100000
دقیقه به باغ رسیدیم ماشینو جلویه درباغ گذاشت  40ه بعداز از پولدارترین ادمای ایرانیم باالخر 

وپیاده شد ودرسمته منوباز کرد وگفت بفرمایید /بله چشم /دستشو دراز میکنه دستشو میگیرم و 
ازماشین پیاده میشم وای چه قدر قشنگه دره باغ رو تزئین کردن وچراغونی خیلی قشنگ شده 

تاگوسفند میکشن /دخرتم/صدایه 3وازمون وجلویه ما املو پدرموعموهام میان پیشمادرم وخ/
بابااست/برمیگردم میبنم داره گریه میکنه بااین که به خاطرمادرم ازش دلخورم اما منی تونم بقلش 

بابا /نکنم مخصوصا االن/جانم بابا/دوقدم میرم جلو ودراغوش میگیرمش اغوش امن و گرم
ره عروسی میکنه داره برایه همیشه تنهام میگذاره جونم/باورم منیشه دخرتم لیدای من ترنم من دا

لیدای بابا میای پیشم میای منو ببینی /حرفشو قطع کردم وبابغض گفتم/چرانیام مگه شام پدرم 
نیستید مگه شام همونی نیستید که تویه تنهایی هایم کنارم بود واز من مراقبت میکرد میام بابا 

شش میام بیرون ویک بوس نرم ولطیف روی گونه اش هرموقع که بخوای میام خونه پیشت/از اغو 
دقیقه بابا ازمن فاصله گرفت وهمه اومدن بغلم کردنم وبوسم کردنو تربیک گفنت 1میزنم /بعداز 

خسته شدیم اخیششش باالخره رفنت کنار وگذاشنت وای که چه قدرحرف میزنن بابا بیان برین اونور 
وماهم وارد شدیم وجاهای ن تو /همه رفنت کنار ماهم بریم /مادرم گفت/الهی فداتون بشم بری

مخصوص خودمون نشستیم /رسوش دست منو گرفت وگفت/خوش میشگذره خامنی/بله خیلی 
باالخره به ارزوی بچگی هایم رسیدم/منم همین طور /خواستم چیزی بگم که رسگرد و نادیا اومدن 

ک باشه عزیزم /سالم گلم ممنونم پیشمون ازجامون بلند شدیم /نادیا گفت/سالم خوشگل خانم مبار 
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روکردم به سمت رسگرد وگفتم /سالم خوش اومدین جناب رسگرد/به به عروس خانم ممنونم انشاهلل /
به پای هم پیربشید مبارک باشه خانم مهربان/ممنونم جناب رسگرد/رسوش هم تشکر کرد وتربیک 

ن و رادین بی هوا منو تواغوشش گفتند ورفنت خواستیم بشینیم که رادین و بهار به سمتمون اومد
گرفت وگفت /وای لیدا باورم منیشه توهم رفتی غاطی مرغا/ای ای ای برو کنار ببینم مثل میمون 

بروکنار من شوهردارما ای ای رسوش این میمونواز من جداکن خفه شدم /ای  درختی به من اویزونه
رفت مثل ادم بغل کن همچین ابجی ترمز بگیر باشه بیا ولت کردم عروس خانم /اخیش نفسم گ

بغلم کردی ادم فکر میکنه بچشو که تازه به دنیا اومده رو بغل کردی میمون درختی گودزیال/یه 
دفعه همچین قهقهه زد که اجساس کردم دارم پرواز میکنم که صدایه بهار اومد/سالم لیداجون 

رادین همیشه این جوری  ببخشید رادین این جوری میخنده تربیک میگم /سالم بهارجون نرتس منو
هستم بعدشم این باید معذرت خواهی کنه نه توگلم/ای بابابازم من معذرت میخوام/اومدم 

جوابشو بدم که رادین گفت/جون رادین راستشو بگو من گودزیالهستم یا میمون درختی/عرضم به 
مه ممنونم از این هokokال هم میمون درختی اندرستند/حضورتون شام االغی هم گودزی

لطفت/خواهش/به هرحال خوشبخت بشی عزیزم عروسیتم مبارک/ممنونم/بعدازچند دقیقه با 
رسوش احضاراشنایی و تربیک گفت و بابهار رفتند باالخره این عروسی رویایی متوم شد از دوچیز 
خیلی خوش حامل اولیش همسایه بودن ما وترانه و بنفشه وارزو تو برج خیلی بزرگ سعادت اباد 

خیلی 23وبنفشه طبقه 22وترانه طبقه21وارزوطبقه20طبقه ای ماطبقه 42جای شهربرج بهرتین 
خوبه بهرتین خرب ودومین خرب که خوش حامل این که قراره ماه عسل به پاریس هممون بریم خیلی 

خوبه /کجایی خانومی/لبخندی زدم و گفتم /فکر میکردم/شیطون گفت/چه فکری/به این که ماه 
اره این تصمیم /م بریم بادخرتا وشوهراشون وپیش هم زندگی کردن هممونعسل یه جا میخوایی

گیری روزه عقدمون گرفتیم ولی به شام ها دیروز گفتیم/اوهوووم/باالخره رسیدیم طبقمون یه در 
نسبتابزرگ قهوه ای سوخته بقلش یه کلید زنگه که کرمیه /بفرمایدد خانومی/دروباز کرد وچشامو 

تتو بردار بگذار ببینم خونه رو/االن نه هرموقع که خودم دستامو برداشتم گرفت /اه اه رسوشی دس
ز کردم واقعا تعجب کردم /خونه اثانیه دستاشو برداشت وگفت/باز کن/چشامموب2باشههه/بعداز/

تا پله داشت وپایین فقط حال و ویو و اتاق مهامن و این چیزا 25تایا20مرتی وسط خونه یه 1000
دست مبالیه خیلی شیک به رنگ های  5وراسیون منو شگفت زده کرد بود ولی سلیقه اش دک

رنگ مبل هابود یه قسمت  مختلف قهوه ای بنفش طالیی نباتی و مشکی هر طرف پرده هاش به
بود که میز عسلی های خوشگلی کنارش بود  و ابی دست کاناپه صورتی4مرتباشه 90که میخورد

و رز میده بامتام قدرتم نفس میکشم جالب این واقعا خوشم اومد خونه بویه عطر گل محمدی 
ویس بهداشتی باشه رنگ پله طبقه باال که اتاق ها و حامم و رس  جاست که پله هایی که حتام مال

مرتی خیلی لوکس کاغذ دیواری های طالیی و نقره ای  80هاش زرشکی خیلی نازه ویه اشپزخونه 
به رنگ زرشکی خورشنگ با کابینت های  نفره که اخره اشپزخونه هست14یه میز ناهار خوری 
به شکل املاس بود که رنگی نشون  اقعا قشنگه لوسرت اشپزخونه همزرشکی و طالیی و نقره ای و 
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میداد واقعا فشنگ بود اومدم بگم رسوش خیلی قشنگه که احساس کردم روهواهستم یه نگاه به 
ش بگذارم پایین من میرتسم میفتم رسوش کردم دیدم بلههه بنده رو بغل کرده وداره میره /ای رسو 

رسوشششش/خامنی چه قدر حرف میزنی بعدشم منیگذارمت زمین صربکن /داشتم همین طور جیغ 
مرتی 300یاشایدم  مرتی بزرگ 200میزدم که به طبقه باال رسیدیم بادهان باز نگاه کردم یه سالن 

ل های همرنگ کاغذ دیواری دست مب3که کاغذ دیواری های زیبا به رنگ صورتی وبنفش و سبز به 
ها وتلوزیون که نه سینام خانگی بزرگ به دیوار نصب بود پراز تابلوهای قشنگ از طبیعت و عکس 

تااتاق خواب وای خیلی قشنگه بااین که خونه ماهم همین طوره ولی این بزرگ  6های جورواجور و
قه اش حرف نداره شاید تره دراصل این برج به نام بابای منه که خودش این جاروساخته وسلی

بهتون بگم باورنکنید ولی این طبقه بزرگ ترین خونه توی این برجه /چشامتو ببند خانومی 
من/چشامم رو بستم و منو وارد یه اتاق کرد وگفت/باز کن اون چشامی قشنگو/چشاممو واکردم 

ابی  مرتی بزرگ وقشنگ یه تخت خواب دونفره به رنگ 60خیلی قشنگ بود یه اتاق خوابه 
اسامنی به شکل قلب وبزرگ وخیلی زیبا کاغذ دیواری هاش ابی پر رنگ ومیشی زیبا کنار تخت 

خواب یه میز خیلی کوچولو که روش یه چراغ خواب به رنگ ابی ست بود ومیز مطاله نسبتا بزرگ 
که انتها ی اتاق بود/رسوش خیلی قشنگه ممنونم رسوشی برایه همه چی ممنونم /خواهش میکنم 

وظیفمه عشق من/بابغض بقلش کردم وگفتم/خیلی دوست دارم رسوش خیلی بیشرتاز  یخامن
هرکسی و هرچیزی دوست دارم عاشقتم /منو به خودش محکم فرشد وگفت/من بیشرت لیدا من 

منو ازخودش جدا کرد و کمرمو /خیلی خیلی بیشرت از همون بچگی ارزو توبودی بشی خانوم خونم
 ،پیشونیم ونرم بوسیدتا انگشت کوچولو فاصله بود2تامون به اندازه گرفت ونزدیک خودش کرد صور 

...صبح بانوازش هایی بیدارشدم و رسوش رو دیدم که داره نازم میکنه /سالم خانومی منیخواهی 
اگه بیدار شی یه صبحانه خوشمزه بدی/سالم باشه االن میرم صبحونه میدم بهت /افرین حاال پاشو 

مرت پریدهوا  10خورده ای/چییییییی/همچین داد زدم که بیچاره  و8بدونی ساعت چنده/چنده/
وافتاد روزمین رسشم خورد به میز ولی خدارو شکر چیزیش نشد/رسوش حالت خوبه/اخ اخ لیدا 

چراداد میزنی ترسیدم اره فعال خوبم/ببخشید /ول کن بابا بلند شو یه صبحونه مشتی بده که 
میام/باشه/بعداز این که رفت بلند شدم و کمد رو دیدم یه باشه تو برو منم ]افرین گشنشه[گشنمه

کمد نسبتا بزرگ ابی اسمونی دره اول روباز کرد لباس هامو دیدم یه تونیک استین بلند قرمز 
صورتی ویه شلوار همرنک خود تونیک برداشتم ورفتم یه دوش گرفتم ولباسامو پوشیدم حاال تویه 

تا کمد بزرگ ویه کمد 2فشو حاال بقیه هاشم میگم اتاق که بهتون گفتم چی هست البته نص
کوچیک به رنگ ابی اسمونی وابی پررنگ وفیروزه ای خیلی شیک ویه میز متوسط که روش گلدون 

 تا کاناپه به رنگ فیرو زه ای و نباتی بود یه طرف دیگه هم میخورد به پنجره2بود ویه طرف اتاقم 
که جون میداد برایه  ونفره بود2گ که وسطش یه تاپ مرتی بزر 300که فضای باغ بود یه باغ  بزرگ

بازی کردن دوتا در تواتاق بود یکی میخورد به اتاق منیدونم چی ویکه برایه حموم بود من رفتم 
دوش گرفتم ویه میز ارایش شیک به رنگ شکالتی وطالیی که روش پربود الک و رزلب وعطر های 
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رم ببینم اون دره که منیدونم به کجا میخوره رو مختلف که عطر های خودمم بود حاال میخوام ب
چیکار کنم کنجکاوم دیگه دست خودم نیست بعدشم خونه خودمه و شوهرم دوست [ببینم چیه 

مرتی بود که پر ازمبل ووکاناپه های 200درو باز کردم دهانم مثل چی باز بود اخه یه سالن ]دارم
ود که میخورد به باال .منم مثل این دیوونه ها پله تا پله ب14رنگارنگو میز و این چیزابود وسطش یه 

مرتی که دورتادورش قفسه های کتاب بود کتاب های دینی ومذهبی 100هارو رفتم باال یه سالن
رنگ قرمز ویه میز بزرگ به 14وکتاب رمان و.....قابل توصیف نیست وسط سالن یه دست مبل 

کنجکاو شدم ببینم این در چیه به طرفش  اره یه دردیدم بازمقرمز کمرنک واقعا قشنگ بوددوب
رفتم وبازش کرد ای وای این درقشنگ برایه سالن پذیرایی وویو تراس و این چیزابود خوب دیشب 

لن دیدم رسوش رو کاناپه هستش ای وای اصال یادم رفتم تو سا بهتون گفتم همون سالن اولیه است
ی داشتیم دریخچال روباز کردم وکره و رفت صبحونه رو رسیع رفتم تو یه اشپزخونه خوب همه چ

مربا و کیک و اب پرتغال روهم برداشتم واماده کردم ورو میز چیدم وگفتم /رسوش صبحونه اماده 
است بیا/اومدم خانومی/رسوش همین که پاشو گذاشت تو اشپز خونه لبو لوچه اش اویزون شد 

مه چیز خورد ومنم درسکوت ولی ه ومثل قحطی زده ها رشوع به خوردن کرد امااروم میخورد
میخوردم که تلفن خونه زنگ زد /رسوش تلفن خونه کجاست/هم طبقه باال هست هم تو 

پذیرایی/اکیی/بلند شدم وبه طرف تلفن رفتم یه میزتلفن خیلی شیک که رویه میز کاناپه ای بود که 
برداشتم رنک فیروزه ای داشت وتلفن هم بیسیم بود وبرداشتم شامره مامانم بود باذوق 

وگفت/بفرمایید/سالم دخرت نازم/سالم مامانی خوبی /مرسی دخرتم توخوبی رسوش جان خوبه/مرسی 
خوبیم سالم میروسه /سالمت باشه دخرتم ترنم جان منو خالتوبا مامان رسوش داریم میاییم پیشتون 

نیم بهتون/نه ساعت دیگه /پس ناهار بیایید/نه دخرتم میاییم یه رسبز 3یا2خیلی نفسی کی میایید //
بگید بیان این جا یااثال نه خودم زنگ ]مامان ارزو وبنفشه[خیرناهار میایید وزنگ بزنید به خاله رعنا

میزنم به خال رعنا /باشه دخرتم پس برایه ناهار میاییم کاری مداری دخرتم/نه فدات شم من مراقب 
وش/جانم /مامان وخاله خودتون باشد /چشم /حداحافظ/بای بای/تلفن و قطع کردم و دادزدم رس 

برایه ناهار میان این جا من میرم به بنفشه ارزو هم بگم بیان پایین اوناهم باشن /باشه فقط مانتو 
بپوش بروباال/باشه /حاالبیا صبحونه بخور بعدبرو /نه من دیگه سیر شدم/باشه /رسیع رفتم باال یه 

از کردم ورفتم تو اسانسور وپیش به مشکی سفید دراوردم وباشال سفید رفتم بیرون درو بمانتو 
خونه ارزودروزدم یعنی زنگ وزدم وارزو دروباز کرد 21سویه طبقه باال خونه ارزو رسیدم به طبقه

منو دید محکم بغلم کردو گفت /وای لیداییی خوبی چیکار میکنی دمل برات اندازه دنیاتنگ 
تو/نه گلم اومدم بگو تو وشوهر شده/سالم ارزوجان من بیشرت دمل برات تنگ شده/وای بیابریم 

محرتمه ناهار پایین دعوتید نیایید ناراحت میشم خودتم بیا کمک من کن ارزو/نه عزیزم مزاحم تو 
منیشیم /بروبابا پامیشی باپرهام مثل بچه ادم میایید پایین باش/باشه عسیسیم خودمم نیم ساعت 

م رفتم بعدازیک ربع اومدم خونه ه اون دونفر هدیگه میام کمکت/ممنونم پس فعال بای///خون
خودم ودادزدم/رسوش رسوش/جوابی نداد/رسوش /جانم خوشگله /اااکجابودی مرد/رفته بودم 
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حموم /به به من همون صبح رفتم/بله شامزرنگی کردید ببینم لباسه بهم میاد یانه/به لباسش نگاه 
پوشیده بود ویه شلوار  کردم یه تیرشت جذب شکالتی که عضله هاش روبه خوبی منایش میگذاشت

راحتی سفید شکالتی وموهاشم بایه حالت دوست داشتنی زده بود باال وباز عطر همیشگیش بویه 
خونه روپرکرده بود عاشق این عطرشکالتیم هوممم/عالی هستی خوشگل پرفیس//وسوت بلند 

وکشتاری زدم وگفتم/دخرتکش شدی بدجور/خندید وگفت /حاال ناهار چی میخوای درست 
نی/مرغ وقیمه و الزانیاواردک/اوهوع افرین لیدااااا/ای اروم تر باباگوشام کرشد/باشه /راستی ک

رسوش االن ارزو ترانه وبنفشه میان این جا کمکم کنن ومیشه شامبرید باال پیش مانی سامان 
وپرهام ومادخرتاتنها باشیم /باشه عشقم میرم باال پیششون/دمت جیز اقایی/ولی رشط 

ف چه رشطی/لبخند ملیحی زد وگفت /یه بوس به من بدی/باشه /رفتم اروم لباشو داره/اوووو 
نچ این خیلی کوتاه بود /اجازه حرف زدن به منو نداد /بوسیدم وگفتم/حاالشد بفرمایید برو باال

ولبهاشو گذاشت رولبام وباولع منو میبوسیدمثل یه تشنه ای که تازه اب پیداکرده باشه بعداز 
ل کرد وگفت/این شد وبایه چشم بهم زدن رفت باال لباس بپوشه/خنده ریزی کردم دقیقه لبامو و 5

خوب خداروشکر موادهای غذایی تویخچال پر میوه هم داشتیم پس خوبه  ورفتم تواشپزخونه
دقیقه رسوش اومد پایین وگفت/خانومی من رفتم هرچی خواستی زنگ بزن  10...بعداز

فت ومنم رفتم نشستم یه ذره چای بخورم همین که بگوبگیرم/باشه باییی/خداحافظ/رسوش ر 
اومدم بشینم زنگ وزدن /اومدم/شال صورتیمورسم کردم و دروباز کردم وگله اجی های محرتمه 

ریخته شد /همشون باهم گفتم/سالم اجیییی/وسوت کشداری زدن و بازم باهم گفنت/ماشاهلل خونه 
حاال اگه اجازه میدیدبگذارید سالم کنم رونگاه کن خونه نیست قرصه رنگشم ارامش میده/خوب 

اوا خواهر جونم سالمممممم/سالمممم شیطونک ها /خفه بابا/ارزو تویکی ساکت شو/چی /
گفتی/همین که شنوفتی /صربکن ببینم///جاال من بدو اون بدو من قدمم بلند تربود چون 

تودویدن تویه فامیلمون سالگی 5سال اموزش دیدم انواع رزمی هاروبلد بودم ماشاهلل از 5باالخره
دونه 1تالوح تقدیرو5تا مدال طال برایه دویدن دارم 3همین طور درمدرسه  هیشکی به پام منیرسید

مدال نقره که باعث شد اخرخط حواسم پرت بشه ورقیبم منو بربه ومن ببازم به این ترتیب شدم 
و دفاع شخصی شمشیر تاهم مدال طالبرایه رزمی دارم تکواند5ولی من اصالحرص نخوردم و2نفر

تاطی 3تا 3زنی کالس تیراندازی و....ای وای حاال کجابرم اهان فهمیدم رفتم طبقه باالپله هارو
میکردم رسعتمو بیشرت کردم ورفتم تو اتاق مطالعه ودر اون اتاق که میخورد به یه پذیرایی خیلی 

بیابیرون هرجاهستی شیک بود رفتم رویه مبل نشستم صدایه فریادش به گوشم میرسه که میگه 
بیا ///وای یادم رفت به خاله رعنازنگ بزنم خدارشکر این پذیرایی هم تلفن داشت چون شامره 

تابوق برداشت و گفت/بله /سالم خاله جون/سالم به رویه 3خاله رعنا روبلد بودم زنگ زدم بعداز
ی/اره خاله ماهت عسلم خوبی/مرسی خاله ای شامهم خوبید/ای بدنیستم جانم گلم کاری دار 

شامناهر باید بیایید بیاین این جا رسام دارم دعوتتون میکنم وتازه نیایئدخیلی ناراحت میشم 
قطع کردم وخاله گفت حتام میاد خوش حال شدم دیگه تصمیم گرفتم برم دقیقه تلفن و 5بعداز////
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ون جابود پیششون از همون پله هااومدم پایین درو بازکردم ورفتم داخل اتاق خودم موبایلم ا
ااااارفتم سمت کمدم یه شلوار سبز ولباس یقه اسکی ناز واستین بلند سبز برداشتم و پوشیدم 

میدونم االن میگید که تازه لباس تنم کرده بودم اماخوب چه میشه کرد میخواهم خوشگل باشم /یه 
ین ارزو الک لب صورتی نارنجی زدم ودویدم سمت دردرو بازکردم وخانومانه ازپله هااومدم پای

تاچشمش به من افتاد یهلبخند گشاد زد وگفت/توکجا بودی/رفته بودم کتاب خونه/چی من اومدم 
ولی ندیدمت/خوب دیگه بعدا بهتون میگم چهجوری قایم شده بودم/اکیییی/یه نگاه به لباس ارزو 

لوار وبنفشه یه لباس بلند نارنجی وش کردم یه تونیک استین بلند بنفش جیغ وشلوارسفید راحتی
مشکی سفید ویه لباس بلندم اززیر تنش بود که سفید بود یه شلوار سفیدوابجی خودم یه سارافون 

مشکی سفید هم پاش بود ماشاهلل چیکار کردند/خوب دوستان بریم برایه اشپزی /بنفشه/چی 
میخوای درست کنی/مرغ والزنیا قیمه اردک /اوهوعععع چه خربه /خوب دیگه تعداد زیاده/اره 

/باهلل/باشه بابا من اردک درست میکنم/ارزو/قیمه/رها/مرغ/منم که الزانیا واهللا
دوساعت تواشپزخونه بودیم و مسخره بازی 2باشههه/هرکدوممون رفتیم تواشپزخونه /تا/

درمیاوردیم ومیخندیدیم تو هوای خودمون بودیم که زنگ و زدن /اومدم کیه/اول یه شال ابی رسم 
نقدر زود اومدی/چی میگی عزیزم تازه دیر هم خانومی/سالم خوبی چراایکردم ودرو باز کردم/منم 

باشه /بچه ها اقامون اومده رورسی هارسبشه /اومدم بگو دوستات شالشون و رسشون 
ساعت همه چیز درست شد بچه ها رفنت خونه های 2لطفا/همشون گفنت/اکییییییییی/بعداز

کنم ////رفتم تواتاق دیدم رسوش خوابیده خودشون لباس بپوشن منم رفتم باال یه لباس تنم 
بیدارش کردم وبلند شد وگفت/سالم/علیک بلند شواالن میان/باشه/رفت حموم منم رفتم لباس 

بردارم .یه سارافون لی برداشتم مشکی رنگ ویه جلیقه ساده داره روش به رنگ سفید وشلوارلی 
سانتی برداشتم 2ه کفش پاشنه مشکی تنم کردم وموهامو دم اسبی بستم ویه تل قشنگ زدم وی

سفید مشکی بود اونم پوشیدم یه شال مشکی سفید هم برداشتم رسم کردم یه لباس سفید هم 
برداشتم زیرسارافون تنم کردم و رفتم رساغ ارایش//یه خطچشم باریک مشکی سفید زدم ویه الک 

ر کرد ویه یک ذره یه ذره کرم زدم که پوستمو شفاف اتلب صورتی نارنجی الک لب عشق من زدم 
یک دفعه دراتاق بازشد ورسوش اومد /عسلم /لبخندزدم/جانم   هم ریمل زدم واقعامحرش شدم

رسوش/خوشگل شدم /برگشتم دهانم بازموند رسوش یه کت شلوار اسپرت نوک مدادی پوشیده بود 
اشته وموهاشوبه باالداده بود وجذابش کرده بود /رسوش کی لباس پوشیدی/عزیزم لباس هارو گذ
بودم تورخکن حموم برایه همین رفتم حموم ولباساموپوشیدم حاال خوب شدم/خوب شدی 

/عاشقتم عزیزم توازمن هم زیبا ترشدی  عزیزم/رسوش اومد جلو وکمرمو گرفت وگفت محرششدی
نفس من/دستمو دورگردنش حلقه کردم ورلباش یه بوسه کوچولو زدم اومدم ازش فاصله بگیرم که 

نوبیشرتبه خودش فرشد وبالبام بازی کرد////اون روز مهمونی خوبی بود همه رسوش نگذاشت وم
 خوش حال بودیم بدونه هیچ غمی 
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 سال بعد8

سال من 1بعداز ماه پارسا وپاشا اومدن ازم طلب بخشش کردنند ومن هم انان رابخشیدم ...2بعداز 
بچه دارشدم واونم دوتا دوقلو یه ناز یه پرسیه دخرت اسم پرسمو گذاشتم ارتام ودخرتمو هم گذاشتم 

 ارام 
باصدایه ارام به خودم اومدم وبادوبه طرفش رفتم وکنارش  سالشونه وبیشرتازسنشون میفهمن7االن 

نیامپرس مانی وبنفشه مثره زانوزدم وگفتم/چیشده عزیزم/باگریه گفت/مامان نیام منو میزنه /
سال ارزوپرهام هم یک دخرت خوشگل به 1ساله وشیطون ...بعداز 6عشقشون یه پرس گول منگولی 

سال 1زندگیشون اومد یه دخرتی که شیرین زبونه اسمشو گذاشنت سپیده ...ترانه وسامان هم 
ا وطاهر دوقلوهای تابچه اوردن دوتا پرسشیطون وزیبا اسامشون هم گذاشنت طاه2بعداززندگیشون 

همسان ...به سمت نیامبرگشتم که دیدم داره بالبخند شیطونی نگاهمون میکنه اومدم چیزی بگم 
که خنده ی جمع بلندشد ارامو بقل کردم وبلندش کردم وبردمش تواالچیغ نشستیم که رسیع 

سی ازروپام بلندشد ودوید بیرون دخرتنازمن باچشم های سیاه وبادومی وپرسم باچشامی طو 
ویاهمون کبود رنگ چشامی خودم هردوشون شباهت های زیادی بهم دارند ولی فقط چشامشون 

به هم نرفته مگرنه یه سیب هسنت که ازوسط نصفش کرده باشی بااومدن رسوش دست از 
فکرهایم برداشتم ونگاهش کردم مرد عزیزمن کنارم نشست ودستاشودورکمرم حلقه 

تا بچه ناز به من هدیه کردی 2عشق روبهم دادی وازاین که  کردوگفت/خوش حامل /ازچی/ازاین که
/بوسیدمش باعشق بوسیدمش مرد شیطون من همه کسم بود درسته بعداز این همه جدایی  نفسم

 مابهم رسیدیم بعداز یک عامله دردباهم 
شدیم ومثره های عشقمون اومدن امیدوارم همه به عشقاشون برسن ....نام این تقدیرخود راباید 

  بله ماعاشق شدیم اما جزاشو هم دیدیم....بگذارم عشق وجزا
 
 

 دوست دارم باهمه توانم عاشقتم
 فقط باتو میمونم همه کسم
 ترکم نکن چون بی تومیمیرم 

 دوست دارم عشق همیشگی من
 هرروز به تو میگویم عاشقتمممممممممم 

 امیدوارم همه به عشقاشون برسن 
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 مبینا قسمتی  

 1394ند سال تاریخ امتام اسف

 پایان 

 یاعلی مدددددددددددددد علی یارهمتون

 امیدوارم ازرمان عشق وجزا خوشتون امده باشد
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