
 [10:00 26.09.19] ,رادگانهیکانال رمان 

 �🦋� مقدمه

 

 .فرارا تر از جهان ما یجهان یا نندهینام خداوند آفر به

 یسر نم یکه با چشم ها یموجودات دهیمتفاوت آفر یکه موجودات یخداوند

کنن  یم یکه اطراف ما زندگ ی.موجودات کوچک و بزرگدیتوان انهارا د

 کنند جادیما ا یر زندگاختالل د یزره ا نکهیبدون ا

 یکه اگر  ما همه دیآفر نییمختلف با اصوات  باال وپا یکه صداها ییخدا

 .میشد یم وانهیبه حتم د  میدیشن یانها را م

 

 یباعث م  گرانیمهربان که حسادت وخشم  د یدختر یدرباره داستان

خود وهمسرش را دستخوش  یکند وزندگ رییتغ شیزندگ ریشود مس

 .شود بیاتفاقات عج

 

 [10:03 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 اولپارت#

 منترسناکیشبها#

 

 .با هم ندارد یروزهاوشبها فرق  

 .کنند یم تیهستند که شبها فعال یموجودات اما



وشبها سراغ  شوندیخودشان پنهان م یگاهایموجودات روزها در مخف نیا

 .روندیشکارشان م

 .ندیآنها را بب تواندینم یواهند کسکه تا خوشان نخ یموجودات

 

 گانهی:سندهینو#

 

*** 

 کردیمن ونداشت دائم دعوام م دنیخانم بزرگ چشم د دیآیم ادمی یوقت از

از خجالتم در  یدادم  حساب یانجام م لشیخالف م یاگر کار

زد اما  یبار به من سر م کیداشتم که هرچند وقت  یناتن ی.خالهامدیم

که مادرم و پدرم  ییو جفا گفتیمدت از گذشته م تمام یچه سر زدن

 نکهیا یپدرم برا کردیداشت ، خاله ادعا م یشوهر بد ودن،درحق کرده ب

دالمعرخمر بود شوهر داده .خاله  یبه مادرم برسه آن وبه دوستش که مرد

هم که آمده بود  یآمد چند بار یوقتها با خاله نم شتریداشت که ب یپسر

 . نده بودخانم بزرگ ما شیپ

اخم  دیدیآمد چون هر وقت من وم یاصال از من خوشش نم انگار

 .بود دهیبرامون نقشه کش یاگهی. اما سرنوشت جوردکردیم

 .میهم ازدواج کنبا میام مجبور شداسرار خانم بزرگ من و پسر خاله به

 

 



با ان قد بلند و  کشدیم دکیکه اسم شوهر را  یجوانمرد ، مرد کاظم

دهد. مرامش   یوزمان فش م نیبود به زم یغرش دائم عصبانال کلیه

 . نداشت شیلیبا فام یشباهت چیه

 . رود ینم ادمی اورندیکه ما را به عقد هم در ب میکه کنارهم نشست یروز

گره کرده بود  تیرا از عصبان شیو او مشتها ختمیر یاشک م من

 .زدیم یدیبه سف ادیاز فشار ز شیدستها

کاظم  یپدر یشهر کرد تا من درخانه یزرگ ما را راهعقد خانم ب بعد

 .شروع کنم میمادر یرو کنار خانواده یدیجد یزندگ

نچ  یکالم با من خرف نزد ففط چند بار کیبه شهر  دنیتا رس ریمس تمام

 :کرد واخر گفت

 .بندمش یخفه شو ببند دهنت را وگرنه خودم م -

 .نگفت یچیسرد و ه یاز ترس الل شدم . خاله لبخند من

 .کنم یم یزندگ قولهیب نیاست در ا یماه چند

نم از همه  یو بو ختهیر وارشیدرو د یمانهایکه س یمیقد یایخ یاخانه

 .دیآ یجا م

خانه  نیکلفتم در ا هیشب شتریکنم ب یم یتنها زندگ یچند ماه من در اتاق نیا

 چیکامال مشخص است ه دهدیآزارم م شیتا عروس.کاظم دائم با حرفها

 . است یتلخ قتیحق یایگو شیبهم ندارد چشمها یاعالقه

 تیاذ یبرا یاامروز که از همه جا رونده ومانده شده بود دنبال بهانه  

سن  دیرس یدرسناکتر به نظر م شیلهایبی.با ان س گشتیکردن من م

 یلیاز من خ کردیکرد آدم حس م یرفتار م ینداشت اما طور یادیز



جمع سرم داد  یجلو کردیها با من رفتار مهبزرگ تره درست مثل بچ

 .گفتیم زازد وناس یم

و  خواندمیم شیزد اما من افکارش را از درون چشمها یمن حرف نم با

 زدم یدم نم

 .دهد یآزارم م شهیهم دشیپل یفکرها

 .کند دایبرا خورد کردنم پ یاتا بهانه دیچرخیامروز از صبح در خانه م 

دورگه  یکه بر اثر مصرف مواد کم ییصدا به مادرش کرد و با رو

 :وگرفته شده بود گفت

 

 زیبگو انجا را تا ظهر تم نیخانه کارکنم به ا نیزم ریداردم تو ز میتصم -

 .کنه

 .زاربودمیب شیوعنکبوتها نیزم ریمن از ز اما

نا و رطوبتش کل  یکه بو یاخانه زارمیب شیخانه و ادمها نیمن از ا کال

 . ودمحل را برداشته ب

 . بودمیحرف گوش کن م دیمخالفت نداشتم ، با یاجازه اما

وشلوغ بود که  ختهیبهم  ر زیرفتم انقدر همه چ نییپله ها را پا آرام

 خوردمیم یزیبه چ داشتمیاز کجا شروع کنم تا چند قدم بر م دانستمینم

 .عصبام بود یهم رو یلعنت نیزم ریز نیا یکی، تار

شده  دهیهم چ یکه رو یلیزدم که به وسا نیزم ریزبه چند سبد وسط  یلقد

 . نیزم ختیر زیهمه چ یبد یبودن  خورد وبا صدا

 .ستادمیرا گرفتم و کنار ا میگوشها



 .دمیشن یاخنده یکردم صدا حس

 .امدهیاشتباه شن دیچشم چرخاندم .شا یکم

تسلط بر عصابم وفراموش کردن ترسم شروع کردم  یبرا شهیهم مثل

 .زدن باخودم حرف

 

 رادگانهی#

 

 [10:35 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 دومپارت#

 منیشبهاترس

 

پشت  یداغ زیچ کیحس کردم  کردمیرا جابجا م لیکه وسا همانطور

 .داغش را فوت کند یپشت گردنم نفسها یکی. انگار کندیگردنم حرکت م

ردم  پشت گردنم لرزانم را باال ب یاز ترس گشاد شده بود. دستها میچشمها

 بردم.در دلم گفتم )عنکبوته نترس.(

 .دمیپشت گردنم کش یدست

که از در  یبود جز نور کم کیبرگشتم  پشتم نگاه کردم.همه جا تار ارام

 .شدیم نیزم ریوارد ز

 . بود ستادهیا میروبه رو یکس انگار



لحظه حس کردم کنار رفت ناخدا گاه به  کینبود.  میروبه رو یکس اما

 رونیکه حس کردم رفته نگاه کردم. آرام نفسم را ب یا گوشه

زرد رنگ روشن  یلحظه دو گو کیانجا نبود فقط  یزیفرستادم.چ

جان تکان  می.پاهادمیگربه به وضوح  لرز یوخاموش شد مثل چشمها

 .خوردم نیسه بار زم ایرفتم دو  درخوردن نداشتن لرزان به سمت 

شده بود انگار  لومتریک ۱۰۰مثل  میدر برا یتا جلو یمتر ۲۰ یفاصله ان

 .رفت یرفتم در عقب م یهرچقدر من جلو م

 . راباال امدم نیزم ریز یچهار دست وپا پلها یبدبخت با

 .را بستم میانداختم و چشمها اطیرا وسط ح خودم

هر  دیچیکرد در گوشم پ یمادر کاظم که اسمم را پشت هم صدا م یصدا

بودم که  دهیترس یجان نداشتن به قدر میهاکردم بلند شوم اما پا یچقدر سع

 .معدم خارج شد اتیبا باز کردن چشمانم تمام محتو

 .گفت ییخدا ایسرم نشست  یباال عیخانم سر عصمت

 .پاشو دختر یمردها شد هیفرحناز چت شد تو دختر چرا شب -

بود  یک گهید نیرا شسته بودم.خدا ا اطیصبح ح  یزد ینگاه کن چه گند 

 .میسرمون براش زن گرفت ریبچم خ چارهیب یدما کر بینس

 .شد.خدا به دادمون برسه ضمیبود مر خل

 .خانم انقدر کنار گوشم غر زد که ترسم وفراموش کردم عصمت

 : گفتم ارام

 .کنم یم زیخودم تم-

 .کردم نگاهش



آش  نجایبزنم هم میاحمق فکر کرده ما کلفتش یخودش گفت : )دختره با

 نکبت خالص شه.( نیبچم از شر ا والشش کنم هم خودم هم

 : را تکان دادم وگفتم سرم

رفت حالم بد شد .گفتم االن خوبم االن  جیلحظه سرم گ کیعصمت خانم  -

 .کنم یم زیهم تم نجارویا

 :کرد وگفت یچپک نگاه

اب به دست وصورتت بزن حالت جا امد  کیاول  یخدارو شکر بهتر -

 .کن زیرو تم نجایا

 : کردم وگفتمدر چشمانش نگاه  -

 .چشم -

 《احمق یچشم و زهر مار دختره ا 》

 یشتریدر فکر کردن دقت ب دیشا خوانمیدانست افکارش را م یم اگر

 .کردیم

 

 رادگانهی# 

 

 [10:36 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .سومپارت#

 منیشبهاترس

 



 .مدیگذاشته بودن کش اطیکه کنار ح یتخت یشدم خودم را تا رو بلند

 .نشستم تا حالم بهتر شود یکم

عصمت خانم  یتوانستم نگاه خصمانه یهم بدون نگاه کردن م نجایهم از

 .را حس کنم

 .راشستم اطیبه دست صورتم زدم و ح یرفتم ،اب اطیاب کنار ح ریش سمت

 .کردم یغذا درست م دیظهر بود با کینزد گهید

کاظم را  یدم که صدابو دهیآشپزخانه رفتم هنوز دست به قابلمه نرس سمت

 .دمیپشت سرم شن

 ؟یکرد زیرا تم نیزم ریز -

 .اخم کرده بود شهیکردم مثل هم نگاهش

 .گذرد یم ینداشتم بدان در ذهنش چ دوست

 .نبود که دست من باشد یزیچ نیا اما

هم  دمیترس یخوره اگر از باباش،نم ینم یدرد چیاحمق به ه یدختره )

 (کنه یمثل آشغاال زندگ ابونیروز اول پرتش کرده بودم تو خ

کس من  چیچشمم پر اشک شد اخه من مگه چکار کرده بودم ه یا کاسه

 .خواستیرا نم

 : لبخند زد و گفت یحالت چندش کیبا  کاظم

 چته بچه گربه؟ -

 :را تکان دادم وگفتم سرم

 .یچیه -



 :گفت ضیبا غ -

 ؟یکرد زیوتم نیزم ریز -

 . نه -

 .کن فردا کار دارم زید را تمخراب ش نیزم ریبرو ز ایب -

 . اخه من -

 ؟یتو چ -

 :با پوزخند گفت عصمت

 نیزم ریشده بود .از ز یچه حال ینیبیب یشه. صبح نبود یحالش بد م -

 .باال آورد اطیتو ح نجایامد هم رونیب

 باال آورده؟ ی.حالش بد شد ،ان وقت بابت چ یچ -

 .انجا حالش بد شد یفیفکر کنم خانم از کث -

 

 رادگانهی#

 

 [10:37 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .چهارمپارت#

 منیشبهاترس

 



بافته شده ام را گرفت وکشان کشان سمت  یدست انداخت و موها کاظم

 .برد نیزم ریز

 .کردم یزدم والتماس م یم غیترس ج از

 .داد یگذاشت مادر وپدرم را فش م یهم، کم نم کاظم

 .را بهش،انداخته وانهیزن د کیکه  کردیبزرگ را لعنت م خانم

 شتریانداختم والتماسم را ب نیزم یخودم را رو میدیرس نیزم ریز کینزد

 . کردم

 . دمیچیپ به شکمم زد از درد به خودم یلقد محکم کاظم

با هم  لیوسا یبلند شد انگار همه نیزم ریز یاز تو یبد یلیخ یصدا

 .ختیر نیزم یرو

 .رفتن نیزم ریوبا عصمت سمت ز کرد میرها نیزم یرو کاظم

 : التماس گفتم با

 .هست یزیچ کیاونجا  دینر-

 : با حرص گفت کاظم

 ؟یمثال چه کفت -

 .را باز کرد و داخل رفتن خودش اول رفت بعد مادرش نیزم ریدر ز بعد

 داخل نرفته بودن که کاظم ومادرش هم زمان شروع کردن داد زدن هنوز

. 

 .دمیلرز یبه خودم معقب ،عقب رفتن از ترس  من

 .واریعقب رفتم که خوردم به د انقدر



 .زد غیکرد .عصمت دوباره ج یم دادیداد و ب کاظم

 یگید زیچ یگذاشتم.تا صداشون را نشنوم صدا میگوشها یرا رو دستانم

 .آورم یگفت پدرت را در م یامد انگار م یهم م

 .نگذار در بره رشیبا داد گفت: عصمت بگ کاظم

 .زنه یشه دوباره چنگمون م یم یگفت بگذار بره وحش غیبا ج مادرشم

 دهیبود که اگر شب بود د اهی.انقدر س دیپر اطیوسط ح یاهیس یگربه  بعد

کرد به با  یبود و نگاه من م ستادهیا اطیشد. همون طور وسط ح ینم

سمتش پرت  یی.عصمت هر چندتا  دمپا وارید یرو دیآمدن عصمت پر

  .داشت ینشسته بود و چشم از من بر نم وارید یکرد بهش نخورد  رو

 . گه .اما برام گنگ بود یداره م یزیکردم چ حس

پدر  یب یباال امد و با حرص گفت گربه ا نیزم ریلنگ لنگان از ز کاظم

 .را داغون کرد ننه فکر کنم پام شکست میومادر  پا

 مادر ؟ یچکار کرد -

 .خورد به پام یچ دمینفهم ،یچیه -

 .کز کرده بودم وارید ی.من هنوز گوشه ا کرد نگاهم

 

 رادگانهی#

 

 [10:39 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .پنجمپارت#



 منیشبهاترس

 .  به ما یوزل زد یدختر چه مرگته چرا کز کرد یهو

 : با حرص گفت مادرش

 .انجاست یزیچ کی گهیبگه گربه است م یتوانست یمرده نم لیذل-

 :به پام زد وگفت یدسمتم امد و لق کاظم

 . کن زیپاشو برو انجا را تم -

 .کردم ازجام بلند بشم اما نشد یسع

 .نمیو دوباره مجبور شدم سرجام بنش دیکش ریسرم ت 

 :دستم وگرفت وبا حرص گفت کاظم

 .نیزم ریوبا ضرب پرتم کرد سمت ز دیپاشو بابا ،دستم را محکم کش -

جابه  یجا نشسته بود. کم کردم هنوز همان وارید یرو یگربه  نگاه

 . جاشد

 .وفتمیاز پشت هلم داد تا راه ب یکم کاظم

 .را نخورده یبرو تا حاال گربه کس -

توانست  یافکارش تا م یگفت فقط،تو ینم یزیعصمت خانم کردم چ نگاه

 .کرد یم ضیمستف شیبایز یمن و خانواده ام را با فحشها

و درچاه  آمدمیله درماز چا دیدل خدا را صدا کردم اخر چرا با در

 .افتادمیم

 مانیکه رنگ س وارید یرفتم دستم را به کناره نییپا نیزم ریز یپلها از

 .رفتم نییشود گرفتم وارام پا یم دهید یان بخوب یبر رو دیجد یکار



 .نداشتم گریصبح را د ینیکس انجا نبود آن حس سنگ چیبود ه درست

کردم افکارواحساساتم را  یسع دمیغبارآلود کش یدر ان هوا یقیعم نفس

 .با شعر خواندن کنترل کنم

 

 صالح وتقوا ینسبت است برند چه

 وعظ کجا نغمه رباب کجا سماع

  ابدیدوست دل دشمنان چه در یرو ز

 .مرده کجا شمع آفتاب کجا چراغ

 ما خاک استان شماست شیکحل ب چو

 جناب کجا نیبفرما از میرو کجا

  اهستخندان که چاه در ر بیس نیمب

 شتاب کجا نیدل بد یا یرو یهم کجا

 خوشش باد روزگار وصال ادیکه  بشد

 ان کرشمه کجا رفت وان عتاب کجا خود

 دوست یوخواب زحافظ طمع مدار ا قرار

 کدام وخواب کجا یصبور ستیچ قرار

 

را  نیزم رینصف ز بایرا پاک کردم و کمرم را صاف کردم تقر میاشکها

 .کرده بود زیتم



 یتمام هوا یشد انگار کس نیدوباره راه نفسم سنگ دمیکش یقیعم نفس

 .برده نیباره از ب کیرا به  نیزم ریداخل ز

 .دمیکش یپشت هم م ینفسها

 خیآن  کیرا کنار گوشم حس کردم تمام بندم منجمد شد به   یداغ ینفسها

 .زدم

پر معنا باعث  اریبا آن شعر بس تیبایز یندارم.صدا تیآرام باش کار )

 . وانم ساکت بمانشد نت

 (.نگاااااههههم کن فرحححناز

برخورد کنم دستان  نیبه زم نکهیافتادم قبل از ا نیزم یچه شد رو دمینفهم

داغ بود که حس  یشد.اما دستانش به قدر نیمانع برخوردم با زم یداغ

بدن سوخت  یدستانش رو یباره گرم شد انگار جا کیکردم بدنم به 

 دیرس نیناله کردن نداشتم سرم که به زم یا،سوختنش را حس کردم اما ن

 .نداشتم انگار در خلع فرو رفتم در هوا معلق بودم یحس چیه گرید

 ریبه اطراف کردم، ز یکجا هستم نگاه دمیرا باز کردم اول نفهم چشمانم

 .. وترسناک کیتر از قبل شده بود.تار کیتار نیزم

 رادگانهی#

 

 [10:39 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ششمپارت#

 منیشبهاترس

 .بودم نیزم ریداخل ز هنوز



 هیتک واریکردم به د یشد ،سع ینم دهید یزیبه اطراف کردم چ ینگاه

 .کنم

 ایخورد .خدا ینرم زیرفتم حس کردم دستم به چ یطور که عقب م نیهم

 .حبس شد نهینفسم در س

 .شده بودن ریاشکام سراز دیلرز یم بدنم

 .کردم نشد. انگار مادر زاد الل بودم یاما هرچقدر سعداد بزنم  خواستم

 ( سسسیکنار گوشم ارام گفت:) ه یزیچ

 .کرده بود سیتمام صورتم را خ میهارامحکم بستم و اشک میهاچشم

 .دمیکش ینفس م یسخت به

 یم غیبلند شدم.فقط ج میلمس شدن صورتم مثل برق گرفته ها از جا با

کردم اما  در باز نشد در بسته  دنیدوشروع به  نیزم ریزدم سمت در ز

 .در خانه نبود که در را باز کند یزدن انگار کسبود. شروع کردم مشت

 یخواستم به در مشت بزنم اما دستانم درهوا ماند هرچقدر سع دوباره

 . نشد انگار دستانم در هوا خشک شده بود اورمیب نییکردم دستانم را پا

 . دمیندکنار گوشم آن صدا را ش دورباره

 ( .رسانم من آمدم کنارت باشم ینم یبیمن به تو آس زمیآرام باش عز)

 .افتادم ینرم زیچ یشدم. اما رو نیشد ونقش بر زم یخال میپاها ریز

 

 . دمیشنیم ینامبهم یصداها

 . زدیکه به دل و جانم چنگ م کردیکه اسمم را صدا م ییآشنا یصدا اما



بلند شو اخه چرا   زمیا باز کن عزر تیفرحناز دخترم بلندشو چشما -

پاشو اعتراض کن که چرا بدبختت کردم چرا گذاشتم  یانقدر تو مظلوم

 .ارهیمادرم هر کار دلش خواست سر تو مادرت ب

اش  باعث شد تمام توانم را جمع کنم و چشمانم را مردانه یهیگر یصدا

 .باز کنم

ن بلند کرد وخدا را پدرم با ذوق دستش را به آسما میهاباز شدن چشم با

. بعد شروع کرد پرستار را صدا دیوبوس میشونیشکر کرد، خم شد وپ

 .کردن

 

 . مردم وزنده شدم یچه به روزم آورد ی،اگر بدون یبابا خوب -

ناموس ،  یمردک ب یشد یطور نیسرت آوردن که ا ییمگه چه بال اخه

 .ره یبارم نم ریسر دخترم آورده  ،ز ییچه بال نیبب

 

 :گفت یوارد اتاق شد وبا مهربان پرستار

.  یچشمات وباز کن یداد تیخوب،خوبه باالخره بعد دو روز رضا -

 .بگم یزیکردم چ یکرد.که سع یسرومم را چک م

 گفتم :)بابا( یبه سخت 

 ینتوانستم  حرف گهیکه د رهیانقدر درد بگ میکلمه باعث شد گلو کی نیهم

 .بزنم

 . سرش را سمتم خم کرد پدرم

 .بابا ،بگو نورچشممجانم -



 .کردم بگم خوبم اما نشد یسع

گرد بخاطر  یصدات بر م گهیزد وگفت تا دوسه روز د یلبخند پرستار

 .زمیعز یش یخوب م دهید بیگلوت آس یکم یکه زد ییها غیج

 .ارام سرم را نوازش کرد پدرم

 .یاستراحت کن دیاالن با یش یارام باش بابا خوب م-

 :پرستار

پانسمان زخم هاشو  امیم گهیساعت د کی.  یتراحت کندرسته بهتر اس-

 .کنمیعوض م

 رفت رونیاز اتاق ب بعد

 رادگانهی#

 

 [10:40 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .هفتمپارت#

 منیشبهاترس

 .بود ستادهیاز رفتن پرستار نگاه پدرم کردم که باالسرم ا بعد

قشنگت  یچرا  چشما- ؟یکن ینگاهم م یطور نیبابا جان چرا ا هیچ -

 . دردت به جونم یکنیوپر آب م

 .دفعه در باز شد وخانم بزرگ وارد اتاق شد کید

که در دست داشت درست مثل  ییپوش، باعصا کیمرتب و ش شهیهم مثل

 .بود یشاهزادها م



 .نگاهم کرد یبرزخ یچشمها با

 .!!آن مردک هم نتوانست تو را آدم کنه نه -

 پدرم

 .مانده بود فرحناز را از دست بدم د؟کمیگ یم یمادر چ -

 .بادمجان بم عافت نداره -

بالشت  یرفت واز انجا رو یم امقهیصورتم سمت شق یاز رو میاشکها

 .ختیر یم

اما  نمیرا در چشمانش بب یناراحت یبه راحت توانستمینگاهم کرد، م پدرم

 .کند تیباز هم درمقابل مادرش نتوانست از من حما

 .دیرا در چشمانم د یدینا ام یوقت

 :گفت شیدندانها نیهم فشار داد و از ب یرا رو شیدندانها

 .نیستین انیمادر شما در جر -

 .رمیقرار بگ انیبگو تا در جر -

چهار  نیآدم بدرد نخور ،ا کی  نیآدم الوات داد کیشما دخترم را به  -

وردن  آ یآقا م یهایاز  گند کار میماه من مردم وزنده شدم هر روزبرا

اخرش مجبور شدم از دور مراقبشون باشم. درست چهار ماه فرحناز را 

 نیکه شما بهش  داد یی،عوضش خودش با پولها اوردین رونیاز خونه ب

خوش  ینداشته باشه حساب یاز دخترم مراقبت کنه تا کمبود الکه مث

 .امدیمن وشما در م یاز خجالت  پولها  گذراندیم

 اندازندیم نیزم ریکردن ز زیتم یو به بهانه فرحناز شیروز پ اماچند

و  روندیم رونیببندند و از خونه ب یو در را به روش م نیرزمیداخل ز



 یچاره یبه سر دختر ب یفکر کنن چ نکهی. بدون اگرندیدو روز بعد برم

 .دیآیمن م

 .رودیزند که از حال م یم غیانقدر ج فرحنازم

. درخانه  شوندیم یوداد گربه عاص غیج یاز صدا هاهیشب همسا یاخرا

 نکهیتا ا کنهیدر را باز نم یکس زنندیدر م یشوند هرچ یکاظم جمع م

 .کنندیخبر م سیپل

 ینم دایپ یرود اما گربه ا یکنه و داخل م یرا باز م یدر خونه سیپل

 یم دایپ نیزم ریکند که باالخره را در ز یسر وصدا مکنند انقدر گربه

.  به من منم خبر شوندیفرحناز هم  مواجه م یآنجا  با جنازه یکنند  ول

سر  یمن باال ی. وقت مارستانیدهند که دخترتون حالش بد شده بردن ب یم

به سر  اریدر شهر زشیدخترم امدم آقا کاظم شما هنوز  همراه مادر عز

 .بدون زنش یبرد .اقا رفته بوده مهمان یم

  ...نیگیبد م کشتنیمادر من دخترم را داشتن م اره

 : بزرگ دستشو باال برد وگفت خانم

 ؟یکه چ -

فکر کرده  نهیزم ریفرحناز داخل ز دانستهیبا کاظم حرف زدم گفت نم من

فرحناز  دیتو دخالت نکن شوهرشه، شا نیامد. آر رونیب نیزم ریبود از ز

بود بعد از مرخص شدن از  هیتنب نیکرده بود که مستحق ا یکار

 یریگیرا پس م تتیتو هم شکا شیبرگرده  سر خونه زندگ دیبا مارستانیب

 .آزاد بشه. مادرش انقدر بهم زنگ زده برام عصاب نگذاشته ظمتا کا

 : گفت تیبا عصبانپدرم کنترلش واز دست داد  



با کاظم ومادرش صحبت  قهیدق کی نیستیحاضر ن یشما حت دونمیاره م -

فرهنگ و  یب یانسانها اندهیمادون  یچون به نظرتون آنها آدمها دیکن

 .شما یادور از تمدن ، اما دختر من نوه

 .ستیمن ن یدختر نوه نیداد زد وگفت ا تیخانم بزرگ با عصبان -

 .که دختر منه دیدانیدختر منه خودتون خوب م -

 رشیومادر فالگ یمثل کاظم خان ساق یارزش یب یبا ان ادمها دیبا  دخترم

 .وکبود اهیس کنه کتک بخوره یزندگ

 زند( ی) داد م چرا

 .طبقه بود نی. چون مادرش از همگمیچون من م -

 رادگانهی#

 

 [10:41 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .هشتمپارت#

 منیشبهاترس

انداخته  نیینگاه کردم که شرمنده سرش را پا یاز آه و حسرت به پدر پر

 .بود

 . که از بودنش فقط اسمش را داشتم یپدر

 .ام با نبودنش سر شد یکه تمام کودک یپدر

 .سال هنوز ندارمش ۱۵که بعد از  یپدر

 :زد وگفت نیبزرگ عصاشو به زم خانم



بار آن زن ما را  کی یاشتباه و انجام بد کیدوباره  دهمیاجازه نم -

 نیدهم دخترش هم ما را بدبخت کنه. بخصوص ا یبدبخت کرد اجازه نم

 . بیوغر بیدختر عج

 یاگر نگاهم کند م دانستیکرد چون م یخانم بزرگ کردم.نگاهم نم نگاه

 .را بفهمم دشیپل یتوانم نقشها

 .کردم یکه خانم بزرگ  از من داشت را حس م یوجودم حس نفرت تمام

و  یمنتظر تو که برگرد ای.پسرت آن ور دن یحق اشتباه کردن ندار نیآر-

 .یکن یبا مادرش آشت

 .میندار یافهیدختر وظ نینسبت به ا ما

هم باشه  یاالن نوبت میدختر مراقبت کرد نیاز ا یکاف یبه اندازه ا ما

 .خودشه ینوبت خانواده 

کنن از پس هم  یکه خاله وپسرخاله اش هستن هر کار ستنین بهیغر آنها

 .شنیرگ ور کیچون از  انیبر م

 یبودم که مادر بزرگم بود.سکوت مرد یزن یمهر یگر بفقط نظاره من

 .کنه تمیقرار بود حما که

تواند  ینم تمیحما یبرا یگفتن دوستت دارم اما کار یوقلبش بهم م ذهن

 .بکند

 

 :بزرگ  سمت در رفت و گفت خانم

تا  ادیداره م نیخانه ،آرت ایمنتظرمه.شب هم ب نییپا رحافظیروم ام یمن م 

 .میمشکالتت صحبت کن یدرباره



 رونیمت پدرم بشه از اتاق باز س یمنتظر جواب نکهیبزرگ بدون ا خانم

 .رفت

 .پدرم از خشم دستانش را مشت کرده بود 

 دیکش یقینگاهم راحس کرد سرش،را سمتم برگرداند نفس عم ینیسنگ

 :وگفت

 .شه یدرست م زیغصه نخور همه چ-

 . چقدر دوستت دارم یدان یدانم،  م یم

  :درد گفت پر

 یکه همسرم برا بخصوص حاال ستیبا مادرم ن یاما االن وقت لجباز-

 . به هدفش پسرم را جلو انداخته دنیرس

 ادته؟یدخترم عموت را که -

 .را تکان دادم سرم

که چقدر دوستت داشت با  ادتهیبرگشته  کایبا پسراش از آمر  هیتیچند وق -

تو  آمدیداخل عمارت اما او هر وقت م یایمادرم مخالف بود تو ب نکهیا

 .که من جراتش،را نداشتم یکار اوردیرا با خودش داخل عمارت م

 .یریکاظم نامرد بگ نیعموت کمکت کنه طالقت واز ا دهمیقول م بهت

 .نداشت نانیکه خودش هم به انها اطم ییزدم .حرفها شیبه حرفها یلبخند

 .را در دلم روشن کند دیخواست نور ام یم یول

 .اتاق را نداشت نیدر ا دنیطاقت ماندن ونفس کش گرید انگار

 .میدر هر دوسرمان را سمت در چرخاند یداص با



 .پانسمان وارد اتاق شدن لیپرستار با وسا دو

 ازیباشه که ن دهید یجد بیاز بدنم آس ییکه جا امدین ادمیفکر کردم  یهرچ

 .به پانسمان داشته باشه

مرا چرخاند تا بتواند لباسم را باال  یو کم ستادیاز پرستارها کنارم ا یکی

 .بزند

 . دمیاز پدرم خجالت کش یکه بال زد کمرا  لباسم

 :دگفتیلرز یم یکه از بغض کم ییبا صدا که

طاقت از  یبعد ب یدختر آورد نیسر ا ییچه بال نیخدا لعنتت کاظم بب -

 .رفت رونیاتاق ب

 چرا درد نداره.؟ دهید بیپشتم اس اگر

راستم حس کردم انگار داشتن درون  یدست پهو یان سوزش بد کی

 .کردن یغ فرو مکمرم آهن دا

 یدادم کار را برا یکه به خودم م یاریبس یو تکانها غیداد وج با

که بود پانسمانم  یپرستارها سخت کرده بودم اما پرستارها را با هر زحمت

کمرم برداشتن سوزش  یدست از رو نکهیرا عوض کردن ،به محض ا

 ودردش کمتر شدو من توانستم نفس بکشم

 رادگانهی#

 

 [10:42 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 نهمپارت#

 .منیشبهاترس



 

 دمیکش یقیعم نفس

 :نگاهم کرد وگفت پرستار

 .یدختر چقدر کم طاقت -

 .یسرت گذاشت یرا رو مارستانیکه کل ب ستین قیانقدرا عم زخمت

 ..شده پشتم ؟ یمگه چ-

 .از نوع سطح دومه یسوختگ  -

وکرده  نکاریا یبا چ .شوهرتیشو یخوب م گهید یدوهفته یکی تا

  پشتتداغ گذاشته  ریکفگیانگار

 .تا بروند کردنیرا جمع م لشونیحال که وسا در

 .... شه ...منم ....زخمم  ....را یودست وپاشکسته گفتم م ارام

 .به درد آمد میحرفم را کامل کنم گلو نتوانستم

کنم  بعد که خواستم پانسمانت را برات عوض یدفعه شهیاره دوباره م -

کف  یاندازه ستین ادیز اشیدهم نگران ن ینشونت م رمیگ یعکس م

ماند انقدر پماد و دارو هست .که زود  یشه ردشم نم یدسته زود خوب م

 .یخوب بش

خوابم برد. .دوباره با حس  یک دمیرفتن پرستارها چشمانم را بستم نفهم با

 .چشمانم را باز کردم یخفگ

 .فس بکشمن یباعث شد  سخت ژنیاکس کمبود

 .آمد یآرام یگوشم صدا کنار



  .تا کمکت کنم نترس نجامینترس من فقط ا سیه -

  کیبه اطراف کردم ،شب شده بود همه جا تار ینگاه

آمد حالم را بدتر  یبه سراغم م دایکه جد یمبهم یصدا یکیترس از تار.

 . کرده بود

روشن شد را زدم اتاق  دیباالسرم بردم وکل  دیلرزانم  را سمت کل دست

 .نمیب یداخل اتاقه اما من نم یزیچ کردمیداخل اتاق نبود. حس م یاما،کس

 .پشت پنجره نشسته بود یاهیس یانداختم گربه یپنجره نگاه به

 .وارید یکاظم رو یبودم در خانه دهیگربه را د نیا من

 .یبهم لبخند زد وگفت درست شناخت انگار

 .دمیکش یبلند غیاز ترس ج 

 .ودوتا پرستار وارد اتاق شدنباز شد  در

 . دنیرا پرس غمیعلت ج ینگران با

را نگاه  رونیدست به پنجره اشاره کردم آنها پنجره را باز کردن و ب با

 .دنیانجا ند یعاد ریغ زیکردن.اما چ

مهربان  یکیاز پرستارها غرغر کنان از اتاق خارج شد اما آن  یکی

 . ت و دستم وگرفتبهم زد وسمتم امد کنار تختم نشس یلبخند

 ؟یدیترس یاز چ یزد غیدخترجون چرا ج -

بدون گفتن  شیتوانستم حرفها یبود که راحت م ایر یچشمانش انقدر ب 

 . بشنوم یکلمه ا



انقدر شوهرش کتکش،زده که عقلش را از دست داده  چارهیب یدختر

 .چارهیبخت شد ب اهیچه س نیسن کم بب نیبدبخت تو ا

گه ها  یخوره مادرم راست م یدرد مبه چه یشگلخوشگله ،خو یلیخ اما

 .بلند باشه تیشونیخوشگل نباش اما پ

 .زدم شیبه حرفا یلبخند

 کی نکهیپرستار به درد آمده بود با ا نیسرو ته ا یب یسرم از حرفا -

 یکاف  یلحظه ارتباط چشم کیبود اما  اوردهیکالم از آنها را به زبان ن

 .نمداکیپ یبود که به ذهنش دسترس

 دیآب دهانم را قورت دادم و دوباره گفتم ببخش یگفتم ممنون.کم ارام

 .مزاحم شدم

 یبهتره استراحت کن-به صحبت کردن ندارم  گفت:  یلیتما دیفهم انگار

 .سرت را بزن یزنگ باال یبرسم کار داشت گهید یضهای.منم برم به مر

 رادگانهی#

 

 [10:42 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .دهمارتپ#

 منیشبهاترس

 

 . سرم را خاموش کنه یشد تا چراغ باال بلند

 .بود که دستش را گرفتم دهینرس دیدستش به کل هنوز



 .روشن باشه لطفا -

 .حرف نگاهم کرد، سرش وتکان داد واز اتاق خارج شد بدون

 . فشرد یهمچون طناب دار دور گردنم را م بغض

 یبه چه جرم دیگو یدرست نم یکس تواند تنها باشد ؟چرا یچقدر م ادم

 .شوم؟ یدارم مجازات م

در وجودم پرورش دادند . در  یاضافه بودن را از همان کودک حس

کنند از من فاصله  یم یترسند وسع یکه از من م دمید یچشمان همه م

 .رندیبگ

 .کند یداد کودکش با من باز یکس اجازه نم چیه

 

در دست داشته باشد واجازه  کرِد قدرت را یبزرگ تمام عمر سع خانم

 . انجام دهد یبدون اجازه اش کار یندهد کس

که کامال از خانواده و رسم ورسوماتشان فاصله گرفته  نیعمو آرت جز

 . بود

 

 . برم ینم ادمیعمه آذر را از  یها هیوقت گر چیه

خواست درس بخواند اما خانم بزرگ بدون در نظر گرفتن  یدلش م عمه

شوهرش اجازه داد درس بخواند اما  نکهیهرش داد با ااو شو یخواسته 

مادرش ناراحت بود. به خواست خانم بزرگ  ییاز زور گو شهیعمه هم

کرد همان  یکرد اگر هم م ینم یکس مخالفت چیکردند وه یهمه ازدواج م

 .شد یخانم بزرگ سرکوب م دیشد رداول با برخو



 

 . ادمهیرا خوب  روز صبح که عصمت خانم وکاظم به عمارت امدن ان

 . کردم یپشت عمارت را جارو م اطیح داشتم

 :از خدمتکارها امد سراغم وگفت یکی یزر

 . خانم بزرگ کارت دارد -

 .دمیبه اتاق خانم بزرگ رفتم .عصمت خانم و کاظم را انجا د یوقت

 :سرد گفت یلیبزرگ خ خانم

 .کنار کاظم نیبنش -

 .شوم یه از شّر تو خالص مگفت باالخر یم شیبود.  با چشمها دهیترس

خواست از دستم خالص بشود آخر من که  ی.چرا م دمیفهم ینم یچیه

 به او نداشتم.؟ یکار

 .خانم دستم را گرفت وکنار کاظم نشاند عصمت

 .جمع کرده بودم وارید یمعذب بودم که خودم را گوشه آنقدر

 :نگاه ازمن گرفت و گفت یبزرگ  با پوزخند خانم

 دیتوان ی.  بعد از عقد مکندیوفرحناز وکاظم را عقد م دیآ یماالن عاقد  -

  زمیر یرا  به حساب کاظم م ی، ماهانه مبلغ دیفرحناز را با خودتون ببر

 ..... دونگ از مغازه کینداشته باشد . یتا فرحناز کمبود

خورد .من  یتکان م شی.فقط،لبها دمیشن ینم گریخانم بزرگ را د یصدا

 . ولش مانده بودما یهنوز در جمله

 . اوردیخواست من را به عقد کاظم در ب یم



 .کنمیبلند شدم و اروم گفتم من شوهر نم میسر جا از

 . بود که از طرف خانم بزرگ خوردم یمحکم یلیس جوابم

 .شوم ینظر تو نخواست دختره  یداد زد وگفت کس تیعصبان با

 رادگانهی#

 

 [10:44 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ازدهمیپارت#

 منیشبهاترس

 

 .خانم دستم را گرفت ودوباره کنار کاظم نشاند عصمت

 .وارد اتاق شد و گفت عاقد آمد خانم یزر

 .دفتر بزرگ وارد اتاق شد کیبا  یرمدیرفت ،پ کنار

 : بود گفت یبزرگ که هنوز عصبان خانم

 . گهید ایب ییپس کجا یمشد -

نشست  نیزم یخانم برگ رو یدلسرش را تکان داد کنار صن رمردیپ

 . من وکاظم. دفترش را باز کرد یدرست روبه رو

 :همراه با اسمم خواند بعد نگاه من کرد وگفت  یعرب یاجمله چند

 .؟لمیوک -



را  میبهم دوخته شده بودن بغض راه گلو میمن نگاهش کرد اما انگارلبها 

 :بست که خانم بزرگ با حرص گفت

من که تا شب وقت  ینشسته .تمومش کن حاج نجایجوابش بله است که ا -

 . ندارم

 (لم؟ینگاهم کردو سرش را تکان داد رو به کاظم گفت:) وک رمدیپ

کرد  یزد همان طور که  با حقارت نگاهم م ینگاهم کرد وپوزخند کاظم

 :گفت

  .بله یعنیاره.  -

 .دنیخودش و عصمت خانم خند یالک بعد

 :بزرگ  سرش و تکون داد وگفت خانم

 .حواست بهش باشه دیحاال فرحناز زن تِو با از

 :گفت یخانم با چابلوس عصمت

 .ماندیبه بعد مثل دختر نداشته ام  م نیاز ا یپس چ -

که دل عصمت  ختنیریم غیدر یکردن انقدر ب دنیهوس جوش میاشکها

کردن ،دل خانم بزرِگ سنگ  هیو همراهم شروع کرد گر دیخانم هم لرز

 .کرد مانیپش یلحظه ا یبرا دیدل را شا

.نفسش را کالفت  آمدیاز دستش بر نم یشده بود که کار ریانقدر د اما

 : فرستاد و رو به عصمت خانم گفت رونیب

 هیبراش ته  هیبه عنوان جهاز لیوسا یکم دیحاال ،فرحناز هم ببر دیبر -

 .دیایپشت سرتوم م نیکردم  .با ماش



خانم  یکرد وقربان صدقه ا را پهن شیعصمت خانم بساط چاپلوس باز

 .بزرگ رفت

امدم .به چه  رونیپر اشک از اتاق  ب یبا چشمان یحرف چیبدون ه من

 . ؟ دانمیمرا مجازات کردن نم یجرم

و سردر  جیانقدر گ دانمینم میدیکه به تهران رس میساعت در را بود چند

 .میدیو شب رس می،صبح راه افتادگم بود م که فقط متوجه شدم

 نی. سنگستیقابل تنفس ن شیحض و رودم به خانه حس کردم هوام به

سلفه  یپر از گرد غبار شد. کم میها هیکه را حس کردم تمام ر ی،طور

 .بهتر نفس بکشم دیکردم تا شا

به  یخدشه ا نیخانم که انقدر خوشحال بود که حال من  کوچکتر  عصمت

 .خوشحالش وارد نکرد

کرد حقش را گرفته  یاد ، فکر مد یخبر م یبزرگ یروزیاز پ چشمانش

 .بود دهی.از همان اول من را به چشم دستگاه چاپ پول د

 

 رونیسکوت اتاقم را برهم زد که باعث شد من از افکارم ب یخسس یصدا

 . میایب

 یشد نگاه یم دهیکش نیبه زم یزیخشش بلند شد انگار چ یدوباره صدا.

 . بوددر اتاقم ن زیچ چینبود. ه یزیبه اطراف کردم.چ

 

خواست حرکت کند  یان شروع به تکان خوردن کرد انگار م کیبه  تختم

شد از ترس زبانم بند امده بود دستانم را به دوطرف تخت گرفته  یاما نم



از اندازه  شیاز ترس ب میبودم . ترس تمام وجودم را پر کرده بود چشمها

 .باز شده بود. تمام بدنم عرق کرده بود

 دیلرز یبدن از ترس م دمیکش یتند تند نفس م ستادیاز حرکت ا تخت

  .بزرگ جان سالم به در برده بودم یریدر گ کیانگار از 

کردم آرم  یم هیکه گر یام را به اطراف چرخاندم. در حال دهیترس نگاه

 .یکن یم تمیچرا اذ یخواهیم یگفتم از جونم چ

وبلند بلند تخت محکم گرفتم  نیرا به طرف میتخت تکان خورد دستها دوباره

 .کردم یم هیگر

 رادگانهی#

 

 [10:44 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 دوازدهمپارت#

 منیشبلهاترس

 . شدن یم نییباال وپا یبه سخت مینفسها

 .دیچرخ یکردم انگار اطرافم م یم حسش

 : گفتم دیلرز یم هیکه بخاطر گر ییصدا با

 . دست از سرم بردار یخواهیم یجونم چ از

وسط اتاق شروع به خاموش وروشن شدن کرد انقدر روشن  اغچر

 .دیترک یبد یوخاموش شد که با صدا

 .دمیکش یبلند غیالمپ من هم ج دنیترک با



کردن در را باز  یم یکه سع دمیشن یپرستارها را پشت در م یصدا

 .کنند

 

ترسم هم چند برابر  دمیدینم یزیچ گریشده بود د کیکه اتاق تار حاال

 .دشده بو

 . کردم یدل خدا را صدا م در

 : کنار گوشم گفت اریبس ییصدا

 .گذاشته تیتنها شهی. مثل همکندینم یکار تینکن برا شیصدا-

از جانم چه  ستیچ گرید نیا ایدادم .خدا یهم فشار م یرا رو میچشمها

 .خواهد یم

  : زد وگفت یصدا دار پوزخند

  . خواهمیهمان جانت را م-

از  میمال میوارد اتاق شد مثل نس یباز شد و نور کم رنگبه شدت  پنجره

  .کنار صورتم رد شد وکنار گوشم نشست

 .امدم کمکت کنم نجامینترس من ا -

چه خبر است .انگار   نجایا ایبود .خدا نیزم ریداخل ز یصدا همان

 .برود یکیحضورش باعث شده بود ان 

 . تخت مچاله کردم یرا رو خودم

چهار  یمرد بتیبه ه یزیداد. چ یباد پرده را تکان مباز بود و  پنجره

 .که با تکان خوردن پرده محو شد دمیشانه کنار پنجره د



 .اتاق باز شد و سه پرستار هم زمان داخل اتاق شدن در

از ترسم را کم  یبه سراغ من امد تا بتواند کم یکیپنجره را بست  یکی

 . کند

 .به سرعت از اتاق خارج شد گرید پرستار

 .اتفاق بودم نیهمچنان در شوک ا من

از اشکم نگاهش  سیخ یبا چشمها یارام تکانم داد فرحناز  خوب پرستار

 .دمیترس یلیخ یکردم و گفتم .خوبم ول

 یچارگیکنه.ب یکم مانده قالب ته دهینگاه کن انقدر ترس چارهیب یدختره )

 ششیپ همراهم نداره حداقل شب کیکه شاخ ودم نداره انقدر بدبخته که 

 (.باشه

 .زد یحرف دل من را م شیچشمها

ستاره هم  کیوبدبخت بودم که در هفت آسمان خدا  چارهیانقدر ب من

 .نداشتم

 [10:45 26.09.19] ,رادگانهیکانال رمان رادگانهی

 دوازدهمپارت#

 منیشبهاترس

 پرستار

 .نمیکنارت بنش بردیکه خوابت م یخواهد تا موقع یدلت م-

 

 .نبود یگرید زیچ یحس ترحم ودلسوز ریغ شیچشمها در



خواهد تمام شب  یدلم م میتا بگو رودیفرو نم میدر گلو یلعنت بغض نیا

 .ترسمیم ییمن از تنها دیکنارم باش

 :را در دستانش گرفت و اروم گفت میبازو

 فروختمیفخر م ایبودم به تمام دن بایباش دختر اگر من مثل تو ز یقو -

 .،محکم باش،نترس ی.چرا انقدر مظلوم

انگار تمام  ختیریتر فروم عیوسر شتریبا هر کالمش ب میاشکها

 .دیکشیرا به روخم م میکمبودها

 .بودن ،ترسو بودن فیاعتماد بنفس، ضع نداشتن

 .کرد یدر سکوت نگاهم م پرستار

 : آمد گفت یم یدور یلیخ یکه انگار از فاصله ییصدا

. اتفاقات  یباش یقو دیبه بعد با نیباش تو از ا یقو دیگو یراست م) -

 (.یخبر یدر حال رخ دادن است که تو از آن ب یادیز

 . به اطراف کردم ینگاه

  :توام با التماس بود گفتم ییکردم با صدا کیخودم را به پرستار نزد یکم

 . دیاتاقم وعوض کن شهیم-

 : وتکان داد وگفت سرش

اتاق، فقط  یکیان  یببرمت تو ایب کهیاتاق تار دهیالمپش ترک نجایاره ،ا-

 وتختس اشکال نداره؟آن اتاق د یزیچ کی

 : خوشحال گفتم با

 .ستمیتنها هم ن گهینه بهتر د -



 :زد وگفت یمهربان لبخند

 .ومدهین یکیخوبه پس بجنب تا  -

. دستم را کنار تخت گرفتم تا دیکش ریت میامد اما پهلو نییاز تخت پا عیسر

 .ستمیبتوانم با

 دختر؟ ی؟ خوب شد یچ -

 . وتکان دادم سرم

 .درد گرفت یلیپهلوم خ -

 .زخمت یجا -

 .کردم دییحرفش را تا باسر

 .را گرفت کمکم کرد آرام آرام راه بروم دستم

 :پرستار

 . تره کیاتاق که نزد یکی نیببرمت تو ا ایراه ب یلیتا آن اتاقه خ -

 .درد پهلوم کمتر شد میدیدر که رس پشت

زن  یگریآن د یبود اما رو یخال یکیدوتا تخت انجا بود  میاتاق شد وارد

 . نشسته بود یجوان

 .کرد وآرام سالم کرد نگاهمان

 . در چشمانش نگاه کردم 

معلومه بچه پول  افشیعصاب خوردکن نباشه ق یآدما نیخدا کنه از ا )

 شوندیکه پول دار م ستین خودینگرفته. ب یداره پس چرا اتاق خصوص

 .رنیگ یم از اب هم کره



بهش  یهم داره پرستار را نگاه کن چطور یچه ناز وغمزه ا ششیا

 (.گهیمراقبشه د یطور نیپول بهش داده که ا ی.حتما کل دهیچسب

 . انداختم نییوپا سرم

 : گفتم ارام

 سالم .حالتون خوبه ؟ -

 . ممنون -

  . میمزاحم شما هم شد دیببخش

 .میبش یخوب یوارم دوستا دیام

 .د وسرش را تکان دادز یلبخند زن

 .نگاهم کرد پرستار

 .(چقدر مودبم هست )

 گهید ماریب کیتو نه  گهیاتاقه د نجایبرو دختر روتخت بخواب ا- 

 .آوردمیم

 .نشستم شیزدم وسمت تخت رفتم و رو یلبخند

غربزنه اصال حوصله اشو  ادیکارهام موند خدا کنه سر پرستار ن یهمه  )

 (ندارم

 من برم؟ یالزم ندار یزیچ-

،بخاطر من کارهات عقب افتاد،  یافتاد تیکارها یممنونم ازهمه -

 .دیببخش

 .دیاز کارهام هست یشما هم جز ست،ینه مهم ن-



 رادگانهی#

 

 [10:47 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 زدهیسپارت#

 منیشبهاترس

 

 پرستار

 .نمیکنارت بش برهیکه خوابت م یخواهد تا موقع یدلت م-

 

 .نبود یگرید زیچ یحس ترحم ودلسوز ریغ شیچشمها در

خواهد تمام شب  یدلم م میتا بگو رودیفرو نم میدر گلو یلعنت بغض نیا

 .ترسمیم یی.من از تنها دیکنارم باش

 :را در دستانش گرفت و اروم گفت میبازو

 فروختمیفخر م ایبودم به تمام دن بایباش دختر اگر من مثل تو ز یقو -

 .،محکم باش،نترس یانقدر مظلوم .چرا

انگار تمام  ختیریتر فروم عیوسر شتریبا هر کالمش ب میاشکها

 .دیکشیرا به روخم م میکمبودها

 .بودن ،ترسو بودن فیاعتماد بنفس، ضع نداشتن

 .کرد یدر سکوت نگاهم م پرستار

 : آمد گفت یم یدور یلیخ یکه انگار از فاصله ییصدا



. اتفاقات  یباش یقو دیبه بعد با نیباش تو از ا یقو دیگو یراست م) -

 (.یخبر یدر حال رخ دادن است که تو از آن ب یادیز

 . به اطراف کردم ینگاه

  :توام با التماس بود گفتم ییکردم با صدا کیخودم را به پرستار نزد یکم

 . دیاتاقم وعوض کن شهیم-

 : وتکان داد وگفت سرش

اتاق، فقط  یکیان  یببرمت تو ایب کهیق تاراتا دهیالمپش ترک نجایاره ،ا-

 وتختس اشکال نداره؟آن اتاق د یزیچ کی

 : خوشحال گفتم با

 .ستمیتنها هم ن گهینه بهتر د -

 :زد وگفت یمهربان لبخند

 .ومدهین یکیخوبه پس بجنب تا  -

. دستم را کنار تخت گرفتم تا دیکش ریت میامد اما پهلو نییاز تخت پا عیسر

 .ستمیبتوانم با

 دختر؟ یشد ؟ خوب یچ -

 . وتکان دادم سرم

 .درد گرفت یلیپهلوم خ -

 .زخمت یجا -

 .کردم دییحرفش را تا باسر



 .را گرفت کمکم کرد آرام آرام راه بروم دستم

 :پرستار

 . تره کیاتاق که نزد یکی نیببرمت تو ا ایراه ب یلیتا آن اتاقه خ -

 .درد پهلوم کمتر شد میدیدر که رس پشت

زن  یگریآن د یبود اما رو یخال یکیدوتا تخت انجا بود  میاتاق شد دوار

 . نشسته بود یجوان

 .کرد وآرام سالم کرد نگاهمان

 . در چشمانش نگاه کردم 

معلومه بچه پول  افشیعصاب خوردکن نباشه ق یآدما نیخدا کنه از ا )

 شوندیکه پول دار م ستین خودینگرفته. ب یداره پس چرا اتاق خصوص

 .رنیگ یاز اب هم کره م

بهش  یهم داره پرستار را نگاه کن چطور یچه ناز وغمزه ا ششیا

 (.گهیمراقبشه د یطور نیپول بهش داده که ا ی.حتما کل دهیچسب

 . انداختم نییوپا سرم

 : گفتم ارام

 سالم .حالتون خوبه ؟ -

 . ممنون -

  . میمزاحم شما هم شد دیببخش

 .میبش یخوب یوارم دوستا دیام

 .زد وسرش را تکان داد یلبخند زن



 .نگاهم کرد پرستار

 .(چقدر مودبم هست )

 گهید ماریب کیتو نه  گهیاتاقه د نجایبرو دختر روتخت بخواب ا- 

 .آوردمیم

 .نشستم شیزدم وسمت تخت رفتم و رو یلبخند

غر بزنه اصال حوصله  ادیکارهام موند خدا کنه سر پرستار ن یهمه  )

 (اشو ندارم

 من برم؟ یالزم ندار یزیچ-

،بخاطر من کارهات عقب افتاد،  یافتاد تیکارها یممنونم ازهمه -

 .دیببخش

 .دیاز کارهام هست یشما هم جز ست،ینه مهم ن-

 رادگانهی#

 

 [10:48 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 چهاردهپارت#

 منیشبهاترس

 :بهم کرد .با لبخند  گفت ینگاه میاتاق هم

 ه؟یاست اسم تو چ هیسماسمم  -

 .فرحناز -



 !یایخوشبختم فرحناز ،مهربون به نظر م -

  .ممنون -

 درسته؟ یستیاهل صحبت کردن ن-

 .ادینه ز -

 .؟میصحبت کن یاالن هم  دوست ندار -

 .رهیگیگلوم درد م زنمینه ،حرف م -

 .یهر طور راحت زمی( باشه عز ی) چه لوس بچه پول دار عوض

تختم  یو رومن پول دارم  کنهیفکر م الهیه خوش خبهش زدم چ یلبخند

 .کنند یراقضاوت م گرید.اخه چرا آدم ها انقدر زود همدمیدراز کش

 :گفتم دمیکشیکه دراز م یدرحال

 .ستمیپولدار ن من

 .نمینکردم تا عکس العملش را بب نگاهش

 .بود بفهمم تعجب کرده یکاف سکوتش

 :گفت هیگذشت که سم یاتاق م نیاز آمدنم به ا یساعت مین

 .گربه رو پشت پنجره نشسته نیفرحناز نگاه کن ا یه -

 اه،نفسمیس یبالشت برداشتم نگاه کردم بازهم همان گربه یرا از رو سرم

 منه.( دیجد یهیرا فوت کردم ودر دل گفتم :) سا

 خواهم بخوابم ،چراغ را خاموش کنم؟ یمن م هیسم -

 .(کنهیم یهامر ون ومدهین ششینگاهم کرد) ا  



 .یاحوصلهیخاموش کن بابا ، چقدر ب-

 .کنهیبدنم درد م زمیعز ستمین حوصلهیب -

 مگه چته؟ -

 : گفتم ینیمقدمه چ چیه بدون

 .مشت ومالم داده یشوهرم از خجالتم در آمده ،حساب -

 میدروغ حرفها اینگاهم کرد ،داشت در نگاهم دنبال راست  دیباترد

 .گشتیم

نگاه کنم و  شیهاخواستم در چشم ینم گریدم، درا بهش کر پشتم

به حالم سوخته بود که  گرانیرا بخوانم .آنقدر از صبح دل د شیفکرها

 .خوردیحالم از خودم بهم م

 . آمدیم یپش پش یصدا

  《یباش یقو دیتو با 》-

 . را باال آوردم تا بهتر بشنوم سرم

 . چرخواندم هیرا سمت سم سرم

 ؟یگفت یزیچ هیسم -

 !! نه -

 .پشت پنجره بود اهیس ینگاه پنجره کردم ،هنوز آن گربه -

 《منم درسته》

دوباره همان  دمیترس یپتو بردم . م ریمن، سرم را از ترس ز یخدا یوا 

 .اتفاقات تکرار شود



 .تنهام نگذار ایبشم خدا وانهیخواهم د ینم ایخدا -

تحمل ندارم ،  به خودت قسم من ایکنم خدا یبگذار در آرامش،زندگ ایخدا

زجر آور  یکاف یبه اندازه فهممیاطرافم را م یآدمها یکه فکرها نیهم

 .تحمل کنم توانمینم گریموجودات را د نیهست. ا

 با خدا حرف زدم که خوابم برد انقدر

 رادگانهی#
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 پانزدهمپارت#

 میشبهاترس

 اورمیب رونیپتو ب ریاعث شد سرم را از زب یمرد ادیداد وفر یصدا

 .به اطراف کنم یونگاه

پشت  اهیس یبه پنجره کردم از گربه یهنوز خواب بود و نگاه هیسم 

 .نبود یپنجره هم خبر

 .دارکردیرا هم از خواب ب هیسم یزیشکستن چ یصدا

 :کرد وبا اخم گفت نگاهم

 چه خبره؟ نجایا-

  !دانمینم-

 .دندیدو آمدیکه صدا از آن م یحراست سمت اتاقپرستار و چند مامور -



باعث شد به درد  میاما کنجکاو دیکش ریکمرم ت یامدم .کم نییتخت پا از

 .توجه نکنم.سمت در بروم

را گرفته بودن وبه زور او را باخود  یحراست دست مرد جوان ماموران

 .دنیکش یم

طور که  نیمه دهمی.طالقت نم نشانمیبه خدا مادرت را به عزات م ) 

 (کشمیمنم تو را م یبچه ام را کشت

 :داد زد وگفت مرد

 .کنمیوکارکناش خراب م سشیرا رو سر رئ مارستانیب نیا -

 ن؟یزن من را عمل کرد یچه کس یبا اجازه-

االن  میکردیاگر عملش نم ُمردیپرستار با حرص گفت زن شما داشت م-

 .دادن تیزنده نبود.در ضمن خانوادش رضا

 . دیزد که تمام پنجرها لرز یچنار نعره ا دمر

 .رهیبم نیگذاشتیبهتر م ُمرد؟یم-

 . هم همچنان سمت مرد بود نگاه

  .نشست یصندل یبه زور مامورا رو 

 .شد رهیخ یداد وبه گوشه ا هیوارتکیبه د سرش،را

 کیهر روز  یکرد وانمیمن خاک برسر عاشقت بودم  د یخستم کرد )

ام بود چقدر دردسر دلم خوش بچه کیهر روز   دیساز جد کیبرنامه 

کجا  تیخودتم بود اخه مهر مادر یآن بچه ،بچه شرفیباهات کنار امدم ب

 یبر یاله ی.؟ا خورهیبهم نم کلتیه گهید ؟یراحت شد شیرفت .ُکشت

 (یمرگ کن یهزار بار آرزو یروز ارمیسرت م ییبال رِگلیز



مثل کاظم چشم  یش بود کمعاشق زن نیمثل ا یکیرا تکان دادم  سرم

 .من را نداشت دنید

 تختم رفتم سمت

 :هیسم

 فرحناز چه خبره شده؟ 

 :فرحناز 

 .یزن وشوهر یدانم فکر کنم دعوا ینم-

 هیسم

 دادیاش،داد وبشون مثل هم هستن  همهمرده همه یُمردشور هرچ-

 .از دستش کشدیم یچ .بدبخت زنشکنندیم

 .ا تکان دادم وسمت تختم رفتمهم قضاوت عجوالنه ،سرم ر باز

 . دمیدراز کش دوباره

رود .چقدر  ترس ودلهوره داشتم که  ینم ادمیکاظم  یاول در خانه شب

 . من چکارکنم ،چکار نکنم ادیاالن م

اتاقش  یحق ندارم پا تو دیبه مادرش هم گفت: بهم بگو چ،یه امدین اما

 .بگذارم

نسبت به خودم در  یلیتما دینگاه کردم شا شیوقت هم  در چشما هر

 یبه دنبال نقشه فشیدر ذهن کث ای دادیفحشم م ای  غیاما در نمیچشمانش بب

 .گرفتن پول از خانم بزرگ بود یبرا یدیجد



 گذاراندیم قانشیاز خانه با دوستان ورف رونیو لذتش را ب ازین تمام

 زد دستش به دستم هم یکه کتکم م یاز زمان  ری.درست تمام چهار ماه غ

 .نخورد

 رادگانهی#

 

 [10:52 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 شانزدهمپارت#

 منیشبهاترس

فرحناز( ) به  یفرحناز وا ییدرختر خنگ کجا یی)فرحناز ،فرحناز ،کجا

 (کیتمیشکل ر

 

.چشمم به سمت در  دمیدیکرد اما خودش را نم یاسمم را صدا م یکس

 زند؟ یا ممن را صد یطور نیا یچه کس نمیبود بب

را دستش گرفته  شیکردم انگار امروز حوصله نداشت .گوش هیسم نگاه

 .رفتیبود وبا آن ور م

 (. بابا یهست یکدوم گور یفرح  فرح فرحناز فرح)

 .زدم شیبه لودگ یلبخند

 

 ؟یشنویتو هم م هیسم-

 را،؟ یچ -



 کنه،؟یمن را صدا نم یکس -

 (وانهید ینه،) دختره -

 !!.کنه یداره صدام م یکی؟  هی،چ وانهینه بخدا د-

 !!یشد یاالتینه خ -

 (نجایرا آوردن ا وانهید نیکنه چرا ا ریخدا بخ )

طور حرفها  نیرا تکان دام وبهش اخم کردم.عادت کردم بهم از ا سرم

 . شده یبزنن برام عاد

 

 . شما ضیهم مر نیا دییوگفت بفرما ستادیدر ا یجلو پرستار

 .وارد اتاق شد یجوان کنار رفتن پرستار پسر با

  .بر صورت داشت ییبلند باال لبخند

بنده  یخوشبخت افتخار داره دختر عمو یهاخانم نیاز ا یکیخوب کدوم -

 .باشه

 .بهش زد وبا دست من را نشانش داد یلبخند پرستار

ساخته عمو  یچ نی.بب نیخبر نداشت میداشت یداف یواو عجب دختر عمو )

 (دمش،گرم نیآر

 .دمیخند زشیه دلم به در

 ریحافظم ،ام ریهمان لبخند جلو آمد ودستش را دراز کرد وگفت من ام با

 .شما یپسر عمو یحافظ سلطان

 دستش کردم و بدون آنکه دست بدهم گفتم نگاه



 .خوشبختم منم فرحنازم سالم

 :گفت  یو سرش را تکان داد وبا پوزخند دیرا عقب کش دستش

  .نیدیطور دستم نم نیخوب پس ا  -

کجا. با چشم وابرو من را  دنیکجا ود دنیبودم اما شن دهیشن ادیاز شما ز 

 .نشان داد

 (گریسراغت ج امیب گذاشتیساخته  نم یعمو چ دونستیم وسید   زیعز )

 .بهش کردم یگرفت واخم شیهمه پورو نیاز ا حرصم

 .دمیرا جلو کش میروسر یکم

 یزیچ ای یبال صندلبه اطراف کرد دن یتعجب نگاهم کرد.  بعد نگاه با

 . گشتینشستن م یبرا

 :نکرد گفت دایکه پ یزیچ

 . روتختت نمیجابجا شو منم بش کمی یدوخ -

 ؟یچ -

 .نمیگفتم :بش زتیجان عز یچیه-

 ادامه داد،  یآورد وبا لبخند بد جنس نییپا یرا کم شیصدا

 .که بخوابم کنارت نگفتم

 . ییپرو یلیگفتم: پسر عمو خ یبا خم پر رنگتر -

 : دیخند بلند

 .دیهم فشار دادم .دوباره بلند خند یرا رو میبا حرص دندانها گن،یم همه



 .گردم یدر رفت وگفت االن برم سمت

 .(یخوام برنگرد یدلم گفتم )م در

 . را چرخاندم سرم

 .کردیبا تعحب نگاهم م هیسم

 رادگانهی#

 

 [10:54 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .هفدهمپارت#

 منیشبهاترس

 بود؟ یک گهید نیا -

 .پسر عموم -

 دهیرا ند گریپسرخاله شد .قبال هم د  امدهیاوه اوه از ان پسر پروهاست ن -

 ن؟یبود

 . نه -

 چرا؟ -

 :با اخم نگاهش کردم  .آرام گفتم -

 .نبودن رانیا -

 . آمد یم رونیاز ب ییصدا

 .داخل اتاق شدن گهیحافظ ودو مرد د ریام بعد



 . بودم با همان نگاه اول شناختم دتیند یسالگ ۵از  نکهیا با ار نیآرت عمو

که باعث شد صورتم را  دیکش ریاما کمرم انقدر بد ت نمیکردم بنش یسع

 .میبگو یجمع کنم و آخ

که اگر کمک خواستم کمکم  ستادیحافظ،هم کنارش ا ریسمتم آمد و ام عمو

باعث  ییجابه جا نیا نمیکند.عمو  دست پشتم گذاشت تا بتوانم راحت بنش

 .عقب برودو صورتم کامال معلوم شود میشد روسر

 :صورتم گفت دنیحافظ با د ریام

کنار صورتش زده  یرنگخوش یبنفش بادمجون یهیچه سا نیاوه اوه  بب 

 .پشت چشِم نه رو گونه یبرا هیاما دختر عمو سا

آن هم  یدست عمو گذاشتم تا راحتر جابه جا بشوم کبود یکه رو دستم

 .شد دهید

شده  شتریدستم بعد از دو روز انگار ب یلباسم را باال زد کبود نیآست عمو

 .مچم  رفته بود یبود تا باال

 . کرد وسرش را تکان داد ینچ نچ عمو

 :که تا االن ساکت بود گفت یپسر

 .براش نینگرفت یچرا اتاق خصوص بابا

 .کرد  ،کرد ینگاه ما م یکه با کنجکاو هیبا سر به سم بعد

 .تو برو با پرستار صحبت کن تا اتاقش را عوض کنند-

 :حافظ،گفت ریبرود.ام رونیخواست از اتاق ب تا

 .میهم بخر بخور یزیچ کی  نیرحسیام-



 .رفت رونیسرش را تکان داد و ب نیحس ریام

 .بعد با پرستار برگشت قهیدق چند

 :  نگاهم کرد وگفت یبا مهربان پرستار

چون همراه  یداشتن ول یاتاق خصوص شونیا د؟یگو یرا م  ماریب نیا-

.اگر امشب همراه دارند اتاقشون  نجایا مشونیآورد دنیترس ینداشتن وم

 .بمونن بهتره نجایکنم وگرنه هم یرا عوض م

بعد  ؟یبزرگ نیبترسه دختر به ا یعمو نگاه پرستار کرد وگفت : از چ -

 .نگاه من کرد

که در اتاقش  نینبود نجایا شبیپرستار سرش را تکان داد وگفت شما د -

زد که  غیدختر انقدر ج نیبود ا دهیکیبسته شده بود المپ وسط اتاق تر

 .حنجرش پاره شده بود

  :کرد. پشت به من کرد ورو به دو پسرش گفت ریینگاه عمو تغ رنگ

  .مشیبریم نجایاز ا دیوامضا کن صیترخ یبرگها دیبر

 : گفت پرستار

 .کند دییپزشکش تا دیبا -

 :نیحس ریام 

 .میکجا را ماامضا کن دیبگ دیایکنه شما ب یم دییتا

 .میبر دیتعجب گفتم : چرا؟ با با

 : خم کرد وکنار گوشم گفت ینگاهم کردم سرش را کم برگشت

 آمده سراغت درسته؟-



 امده سراغم؟ ی؟ ک یچ-

ان هم  از  ادیدرخشان ،که فقط شبها م یبا چشما بیمرد عج کی -

 . یکیتار

 . را محکم گرفتم عمو دست

 نش؟یدیشما هم د -

 :نه تکان داد وگفت یرا به معن سرش

 .آمده یسراغ مادرت م -

 مادرم ؟ -

از  یکس حرف چیسال که ه ۱۶، ۱۵ نیتمام ا یدو روز به اندازه نیا

 . گفتنیزد از مادرم م یمادرم نم

 :گفت رحافظیرا انجام داده بودن ام صیپسرا کار ترخ یک دمینفهم

 . زنگ زد نیرحسی: خانم بزرگ  االن به ام نیببجن -

  : نیحس ریام

 .میبر دیدنبال فرحناز بجنب ادیرا آزاد کرده فرستاده ب یآن کاظم عوض -

 .زدم غیبود که ناخدا گاه ج ادیاز کمرم دردش انقدر ز یبلندم کرد .وا عمو

 حافظ سمتم امد گفت چته؟ ریام

 . کمرم درد گرفته -

لباسم را باال  ی. کم یکن یشده اه وناله م یمگه چ نمیرفت  گفت بب پشتم

 . لباسم گذاشتم یدستم را رو دمیکش یزد خجالت م



 . میدستم زد وگفت دستت را بکش بچه من ودادشم هر دودکتر یرو

 .کردم یتخت گذاشتم ،از خجالت مالفه را مچاله م یرا  کنارم رو دستم

 . ستادیحافظ ا ریهم کنار ام نیحس ریام

 : گفتن تیرا باز کردن هر دوبا هم با حالت عصبان سمانپان

 کار را کرده ؟ نیا یبا چ -

درمانش با  نیا می.بر یپدر روان یگفت ب دهییبهم سا یحافظ با دندانها ریام

 . ببره نیتا  اولعفونتش از ب میزالو بنداز دیبا ستیآشغالها ن نیپانسمان و ا

 :نیحس ریام

 .میبر

 . دوباره بست پانسمان را رحافظیام

 .رمیبگ لچری: من برم و عمو

 . نشستم لچریرو و نیحس ریکمک عمو وام با

 رادگانهی#

 

 [10:55 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 هجدهمپارت#

 منیشبهاترس

را  میولباسها لیوسا دانمیکه نم میخارج شد مارستانیاز ب عیسر انقدر

 .نه ایگرفتن 



 .کردمیم هیکمرم فقط گراز درد وسوزش  ریمس تمام

به هم نگاه کرد .عمو که کنارم نشسته بود نوازشم  یچند بار نیحس ریام

 .میباشه بر دردها ینیتسک دیکرد تا شا یم

 :حافظ که پشت فرمان بود گفت ریام

کنن  یهمه فکر م می. االن  برسیریگیبابا بسه بچه چرا انقدر آبغوره م-

 .میبا خودمون دلقک آورد

 پسرم؟ یگیم یواچ -

، دماغشم قرمزه.  دهیاخه نگاه کن بابا جان صورتش،که مثل برف سف -

 . دورچشماش هم کبوده

 : کرد وگفت یپوف نیحس ریام

 .نگران خانم بزرگ هستم من

 .مارا بکشه که تونهینم ختهینترس داداشم ُکرک وپرش ر -

فرحنازم  م،ینشو یآفتاب یچند وقت اد؟بهتریکارها ازش بر م یلیبازم خ -

 لوسانات آنجا جاش،امن تره میبفرست

 : عمو

 .حافظ برو لواسانات ریگه ،ام یدرست م نیرحسیام

 :نیحس ریام-

 .میریپانسمان بگ لیکن وسا دایدارو خانه پ کیقبلش -

 .بگو نگه دارم یدیچشم هرجا داروخانه د یبه رو -

 .نگاهم کرد نهیحافظ از داخل آ ریام



 .ستادیا یداروخانه اکنار  نیبعد ماش قهیدق ۵

 .هم رفت داروخانه نیحس ریکنه .ام دیعمو رفت سوپرمارکت خر 

 :نگاه من کرد وگفت دیچرخ یحافظ سمت عقب کم ریام

رنگ  نی؟ االن ا دهیخانم دماغو چطوره ؟ نگاهش کن چرا رنگد پر فرح

 گه؟ید زیچ ایمال درد  تیدگیپر

 . زد یم کردم لبخند شیمنظورش نشدم ،نگاه چشما یمتوجه

 ؟یالزم ندار یزیچ -

 . کنمینگاهش م جیگ دید

 . منظورم دخترخنگ یلوازم بهداشت -

 صدا گفتم )نه.( نیانداختم واز خجالت با آرامتر نییرا پا سرم

الزم  یاالن هرچ نیبهتر هم ستیدم دستت ن یچیه میو آنجا بر دیخند

 .میرو برات بخر یدار

نگاه به  کینگاه به من کرد و کیدر را باز کرد و کنارم نشست . عمو

 . حافظ ریام

 ؟ رحافظیام یسوزوند یشیبازچه آت -

دلقکمون بخرم  نیا یبرا زیم زیچ کمیبابا جون من برم  ؟فقطیچیمن ه -

 .امیب

 . دمیخر یمن خوراک-

 خواهم چکار ؟ یم یخوراک -

 : وگفت دیبه بازوم کش یشد. عمو دست ادهیپ نیاز ماش بعد



 یمهربان . کم یبا چشمها بایهمان قدر ز یمادرت هیچقدر شب دختر

 .کرد میبه موها یرا عقب داد ونگاه میروسر

داشت اما تو چشم وابرت  یعسل یبا چشم ها ییطال یمادرت موها فقط

 رفته.؟ نیفکرکنم به آر هیمشک

 .شد نیسوارماش نیرحسیباز شدو ام نیماش در

گفت:  یحوصله گ یبا ب. عمو میحافظ بود ریبود که منتظر ام یساعت مین

 . باز کجا سرش بند شده ستیمعلوم ن

تمومه بساط  وفتهیزن ب کیبشر خنگه هر جا بره چشمش به  نیاز بس ا -

 .اندازهیکر کر وخنده را راه م

 ریحافظ آمد ، ام ریتمام نشدت بود بابا گفت ام نیرحسیحرف ام هنوز

ما دردست داشت آمد،  دوتا مش یم نیسمت ماش ابانیحافظ از آن طرف خ

 .شد نیگذاشت بعد سوارماش نیکه  صندق عقب ماش

 :دیپرس نیحس ریام

 ؟یدیخر یچ

 .خانم کی یزرور لیوگفت : وسا دیحافظ خند ریام

 .دیبلندتر خند دینگاهم کرد وخند نهیآ یاز تو بعد

 .انداختم نییاز خجالت سرم را پا من

 .دنینپرس یاگهید زیچ نیحس ریرا شکر عمو وام خدا

 رادگانهی#

 



 [10:56 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .نوزدهپارت#

 .منیشبهاترس

 

 . میستادیا یدربزرگ یساعت جلو کیازگذشت  بعد

 میشد اطیداخل ح نیباز کرد وما با ماش موتیدر را با ر نیحس ریام

عمارت خانم بزرگ انداخت ،فقط  ادیمن را به  اطیح یوبزرگ ییبای،ز

 . تر بودتر وشبکبه روز نجایا

 .شدن ادهیپ نیرحسیو ام عمو

 .دلقک جون نییایگفت بپر  طنتیرو به من با ش رحافظیام

بردم تا  رونیب نیرا از رکاب ماش میکردم و در را باز کردم آرام پا یاخم

 . شوم ادهیپ

را از صندق عقب برداشت و سمت  کهایحافظ،کردم که پالست ریام نگاه

 یحافظ،گرفتم و اطراف نگاه کردم درختها ریمساختمان رفت ،چشم از ا

 یبرعکس خانه دادیواقعا به آدم آرامش م بایرنگارنگ با آن حوض ز

آرامش را حس  نجایداشتم ا یاول حس خفگ یکاظم که از همان لحظه

 .دمیکش یقیرا بستم ونفس عم میاچشمه کردمیم

 .چشم باز کردم نیرحسیام یصدا با

 .داخل دختر عمو میبر-

 :کنارمان آمد وگفت عمو

 .یخواه یکمک م -



 . تکان دادم نیرا به طرف سرم

 .میآ یم واشی واشینه خودم  -

 .کرد ینگاهم م دیکردم که با ترد نیحس ریام نگاه

 . زدم یلبخند

 .توانم یخودم م -

 .تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد وکنارم ماند او

 .ه جلو برداشتمب یگذاشتم و آرام قدم نیزم یرا رو میپا

 .دمیکش یاز آسودگ یآنقدر درنگرفت نفس کمرم

 .کردیبا اخم نگاهم م نیحس ریداشتم ،ام یآهسته قدم برم آهسته

 . در بود یچند پله جلو میدیدر ساختمان رس یکیجلو رفتم که به نزد انقدر

 . را بلند کنم و از پله باال بروم میخواستم پا تا

 : را گرفت میبازو نیحس ریام

پله  یرا رو میکرد تا من پا ینگاه م نیهمان طور که با اخم به زم 

 :بگذارم گفت

اما  یایبر ب زیهمه چ یتنها از عهده ی. بلدیهست یدختر قو دمیفهم -

 . .دختر عموستیهم بد ن یلیخ هیکمک گرفتن از بق یگاه

را  گرمید یوبازو وستیهم به او پ رحافظیسکوت نگاهش کردم که ام در

حافظ خنده  ریت سمت اتاق کنار در بردن. تا خواستم مخالفت کنم .امگرف

 :گفت

 :باز را با پا کامال باز کرد میحرف نزن دلقک جون. در ن ایب -



 .دلقک جون یخوش آمد -

 .دمیکش ونریرا از دستش ب میکردم و بازو ینچ

 .دلقک یگیبهم م یچرا ه -

 .دیخند

 یهمه اسم م یبرا یکنیم سرش را تکان دادوگفت عادت نیحس ریام-

 .گذاره

 رادگانهی#

 

 [10:57 26.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ستیبپارت#

 منیشبها ترس

 یبعد با لودگ کردیکردم که با لبخند نگاهم م رحافظیبه ام ینگاه

 : مخصوص به خودش گفت

 .گهید مینیچه فرح جون ما ا -

 .رفتمسمت تخت  نیحس ریتکون دادم با کمک ام سرمو

 : تخت گذاشت وگفت یرا رو میپاها نیحس ریام

 .پانسمانت را خودم عوض،کنم گهیساعت د کیاستراحت کن تا  یکم -

ما قبال جالد  نیحس ریام نیاوه اوه خدا به دادت برسه پوستت کندس .ا -

ودوباره سرجاش  رونیب ختیمردم ور گریبوده االن از بس دل وج

 .ادند یتجرب یگذاشت که بهش، دکترا



 یبیکرد حس غر یم یسع شیهایحافظ،زدم که با شوخ ریبه ام یلبخند

 .نکنم

 ریرفت .عمو رو به ام رونیاز اتاق ب نیحس ریورود عمو به اتاق ام با

 :حافظ گفت

 یدختر هم کم نیتا ا میدرست کن بخور زیچ کیبرو آشپزخانه  ایب -

 .استراحت کنه

 فهیتا شما انجام وظ دمیم لیچشم قربان من پست خودم را به شما تحو -

 .دیکن

 :عمو

 .حرف نزن ادیبرو ز ایب -

 .فعال دلقک جون -

  بهم زد یعمو کنارم نشست . لبخند رحافظیرفتن ام بعد

 ؟ یبخواب یخواه یم -

 .ادی ینه خوابم نم -

 ؟ میصحبت کن یدوست دار -

 .را تکان دادم سرم

با پول باهاش  شهیم ه؟ی یآدم ،چطوریاز شوهرت برام بگ یدوست دار -

 .؟امیکنار ب

 . وتکان دادم سرم

 .پول با من ازدواج کرد یاره عاشق پوله،اصال برا -



 ؟یچند وقته باهاش ازدواج کرد -

 ... چهار ماه . اما -

 ؟یاما چ -

 .ترسمیعمو من از کاظم م -

 .میمن وپدرت پشتت یخواد بترس ینم -

 دنم؟ید ومدیبابام کجاست؟ چرا ن -

 :زد وگفت یپوزخند -

نظرِش آب بخوره  ریپدرت تسلط داره االن پدرت ز یخانم بزرگ رو -

 .فهمه یخانم بزرگ م

 چرا خانم بزرگ من را دوست نداره؟-

که دستِش مال پدر تو پدرم قبل مرگش نصف  یا هیاخه نصف سرما -

 .نداره یاگهید یاز تو بچه زیغ نمیکرده.آر نیآر یاموالش را به اسم بچه

ان و  شیپسر داره که منتظر بابام برگردره پ کیبزرگ گفت  خانم -

 .مادرش

 .زنده نمونه ادیز دیشا ست،ین یسالم یاره داره اما بچه -

 یبودم سوخت .با همان ناراحت دهیکه ند یبرادر یشدم دلم برا ناراحت

 : گفتم

 .چرا اموالشو به اسم پدرم نکرد -

 .کنم فیت تعرسر فرصت برا دیمفصله با یلیخ انیجر نیا-

 بود؟ چرا مرد؟ ی؟ک دیکن فیاز مادرم برام تعر شهیم -



 ستمیمادرت افتاد ن یکه برا یاتفاقات انیدر جر ادیبپرس. من ز یکی یکی -

هم   نیشد ، آر نیآر یغهیبود و ص تایاز رع یکیدانم دختر  یفقط م

 خانم بزرگ وسوسن ینفسش به نفسش بند بود.اما با نقشه ُمردیبراش م

 .از هم جدا شدن نیزن آر

 .ها بود یلیبود که طمع داشتنش در دل  خ ییبایز یلیخ زن

 رادگانهی#

 

 [07:05 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .کیو ستیبپارت#

 منیشبهاترس

 .ما را به خودش جلب کرد یتوجه نیرحسیام ادیفر یصدا

 . فتحافظ به سرعت وارد اتاق شد وپشت پدرش  سنگر گر ریام

اخه  یعوض کشمتیزد حافظ م یداد م  تیهمچنان با عصبان نیرحسیام

 .یمون یسالته مثل بچه ها م ۲۲مردک  یریگ یچرا آرام نم

مثل بچه وگفت  ییآورد وبا صدا رونیحافظ ازپشت عمو  سرش را ب ریام

 .نکردم ی: اا من که کار

 .کردم یاب باز کمیفقط،

 . وارد اتاق شد نیرحسیام

 .دیچک یشده بود هنوز آب از سر وروش م دهیثل موش آب کشم چارهیب

 .گفت حافظ خودت را مرده فرض کن تیعصبان با



وسرش را  دیحافظ،مثال خجالت کش ریحافظ کرد. ام ریبه ام ینگاه عمو

 .نبود ی.عمددیانداخت و گفت: ببخش نییپا

 زد پشت گردنش) .ارواح عمت.( یکیبا حرص برگشت و عمو

 نیحس ریبرود ام رونیو فرار کرد تا خواست از در باز پشت عم حافظ

 .زد تو سرش گهید یکیهم 

 .نتوانستم لبخندم را پنهانم کنم رحافظیرفتن ام با

بودم با  دهیترس نیرحسیمن که از اخم ام دینگاه من کرد وبلند خند عمو

 .دمیومن هم خند ختیعمو ترسم ر یخنده

 .دنیناقص العقل بخند نیا یبه شاه کارها دمیبا نیاره بخند -

 .شدم یهم عاقلم وگرنه دکتر نم یلیمن خ یه -

 . کنهیفقط،دخترا و درمان م یاره ان هم چه دکتر -

 .دل بکنم بایموجودات ز نیتوانم از ا یمگه بده عشقم .من نم -

 .زیگم شو بابا مردک ه -

 .رفته بود ادمیآنها انقدر تعجب کرده بودم دردم  یکه صحبتها من

 : نیحس ریام

دختر  یسراغ زخمت .اوک امیبعد م میمن لباس عوض کنم، ناهار بخور-

 . عمو

 .حرفش تکان دادم دییتا یرا برا سرم

 .بلندم کرد یرا گرفت وبه ارام میعمو بازو نیحس ریرفتن ام با



زنگم به آن  کیتو آشپزخونه  میخودمون بر ومدهین نیحس ریتا ام ایب -

 .نجایا ادیسر ب کی میبگ میترسوت بزن یبابا

 .اش زدم یبه مهربان یلبخند

 .شدیم نییسوال بد جور در ذهنم باال وپا کی

بشه که  ییعمو یسوالم باعث ناراحت دمیترسینه ؟م ایبپرسم  دانستمینم

 .که سالها از بودنش کنارم محروم بودم یی، عمو دهیتاز از راه رس

 تو فکر؟ یفرحناز عمو چت شد؟چرا رفت -

  !تسین یزیچ -

 !.میهست بگو تا کمکت کن یعمو اگر مشکل -

 .کرده ریسوال بد جور ذهنم را در گ کینه فقط  -

 زم؟یعمو بگو عز یچ -

گفت  ینم یکس روزیهمه مهم شدم چرا تا د یشده که من برا یچ -

 مرده؟ ایفرحناز زنده است 

 .شده آن هم انقدر مهربان داتونیبابام شما پسر عموهام  .پ االن

 :جواب دادن به سوالم گفت یابج عمو

 .یرفت بگ ادتیهم  بیان موجود عج -

فکر  یزیحداقل در آن لحظه به چ ایدر ذهنش نبود  یچینگاهش کردم ه -

 .گذره یم یکرد تا بفهمم در ذهنش چ ینم

 (.مسئله پوله تشیواقع -)



را عوض کرده بود و به در  شیلباسها نیرحسیاز پشت سرم بود ام صدا

 .ودداده ب هیتک

 .مید یم حی. بعد بهش توضستیاالن وقتش ن نیحس ریام -

 رادگانهی#

 

 [07:06 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ودوستیبپارت#

 

را ازمن پنهان  زیهمه چ کننیم یهمه سع شهیهم دیعمو خوب بهم بگ-

 .فهممیکنن اخر که م

 .اشاما به موقع یفهمیاره عمو جان م -

داره سرم  ییبدونم چه بال دیسالم شده نبا ۱۶؟ من  هیاش کاخه موقع -

 .ادیم

هر کار دلشون  نهایا یچه ندان یاندلقک جون حرص نخور چه بد - 

 .سال ۱۶ ایسالته  ۵ کننینگاه نم کنندیبخواهد م

قرار گرفت  زیرا گفت وپشت م نیبود ا دهیحافظ که تازه از راه رس ریام

تمام من  یرحم یهمان زمان که با ب اشاره کرد میدرست به زمان کودک

 . را از پدرم جدا کردن و پدرم من را ترک کرد

 .شد ریسراز میآن زمان اشکها یآور ادیبا  اریاخت یب

 .دیگیمردم  بهم م ی. وقتستیاالن وقتش ن دیگیاره راست م -



 .کردم نیحس ریام نگاه

که  ین ارثدنبال ارث تو هست نهایبا خودت ندارن ا ینترس دختر کار )

 ( دهدینجات م یرا از نابود نهایا

 .:عمو کردم وگفتم نگاه

 . کدوم ارث ه؟یموضوع چ -

 . کرد نیرحسیو ام رحافظیام عمونگاه

 .ن؟یکدومتون بهش گفت-

 . دمیبهم نگفتن خودم فهم-

 نیکرد . ) آفر یکرد  که با لبخند نگاهم م نیرحسیچپ چپ نگاه ام -

  دختر عمو (

 .برد رونیوگرفت واز آشپزخانه ب نیحس ریام یعموبازو

 .میآشپزخانه ماند یحافظ تنها تو ریوام من

 ؟یدیخوب دلقک جون چطور فهم-

 .شهیکه باورم نم یکرد یذهن خون نگو

 عمو

بچه به ذهنت راه نده چون  نیا یمزخرفتم جلو یبهتر باورت بشه .فکرا-

 .مغز پوکت جلوش مثل دفتر بازه

 : سمت امد وگفت نیحس ریام

 ممکنه؟ یباورش برام سخته اما چطور-



 :نیرحسیام

توانم  یادمها را نم ی. ذهن بعضکردمیکار را م نیا یدانم از بچگ ینم -

حافظ راحت  ریراحت و قابل فهمه مثل ام یلیها هم خ یبخوانم ذهن بعض

 ذهنشون چه خبره؟ یبفهمم تو توانمیم

 :حافظ ریام -

 .تو ذهنمه یمن االن چ نمیچه خوب پس بگو بب -

 ( جا قورت بدم کیاون لبات و  خوادیدلقک جون دلم م )

 .نثارش کردم ییبهش کردم وپرو یخجالت سرخ شدم واخم از

کردم  یتو ذهنم بود.ناخوداگاه لبم را داخل دهانم بردم. حس م یچ ینگفت -

 سرخ شده میلپ ها

 . ودست زد دیحافظ بلند خند ریام

 .یباحال یلیول بابا خ یا -

  موع 

را  ییتوانا نیدونم فرحناز جان تو ا یمن خودم م هیباره کاف نیبحث در ا-

را  زیهمه چ ادیدهم پدرت ب یصبر کن قول م یعمو جان کم یول یدار

 .بده حیبهت توض

 .نداره دهیخواهند بهم بگن اسرار هم فا ینم یوتکان دادم و قت سرم

 یکردم کس یم از خوردن غذا به کمک عمو به اتاقم برگشتم. حس بعد

 . نشد رمیدست گ یزیبه اطراف کردم اما چ یداخل اتاق آمده نگاه

 .گل کرده بود طنتشیحتما باز ش رحافظیام



 : گفت  رفتیم رونیکه از اتاق ب یعمودرحال  دمیکش دراز

 . استراحت کن یکم -

 چشم - 

 .زود  خوابم برد یلیفضا ساکت وآرام بود که من خ انقدر

 ییزهایام نشست ،چ نهیس یقفسه یرو یدختر دمیبودم د یقیخواب عم در

را  میهم از دوطرف دستها گری،دونفر د دمیفهمیاما من نم گفتیم

توانستم انقدر  یبزنم اما نم ادیفر کردمیم یبودم وسع دهیترس دن،یکشیم

 . دست وپا زدم که نفس کم آوردم

 غیآمدم و با ج ونریکرد من از ان حالت ب یم میکه صدا یدست یتکانها با

 .نشستم میسر جا

 .زدم ینفس م نفس

 :نیحس ریام

 !چته دختر ؟منم نترس -

را نگاه کردم غروب شده  رونیترس اطراف ونگاه کردم از پنجره ب با

 .بود

 دید یخطا ای دمیدانم درست د یاز نظرم گذشت .نم یزیپنجره چ کنار

 .بود

کردم که با تعجب نگاهم  ینیحس ریقدرشناسانه نگاه ام دمیکش یقیعم نفس

 .کردیم

 .درد داره کمی گمایچته بابا ،امدم پانسمانت را عوض کنم. االن دارم م -

 . بهش زدم یلبخند



 .دیکنیاشکال نداره ممنونم که کمکم م -

 مونیاوه  اوه چه با ادب.بخواب دختر عمو االن از تشکر کردن پش -

 .یشیم

 

 [07:06 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسهستیبپارت#

 .زد با چشم و ابرو اشاره کرد برگردم یلبخند نیحس ریام

 .دانستم درد دارد یچون م دمیترس یم یکم 

 :داخل اتاق شد و گفت عمو

 د؟یکنیچکار م-

  نیحس ریام

 !.خواهم پانسمانش را عوض کنم.بهتره دراز بکشه یم-

 .دستم را گرفت وکمک کرد تا دراز بکشم عمو

 .ایآن دن میرا بفرست یچه خبره قرار ک نجایابه  به

از ترسم را کم  یلبانم آورد و کم یحافظ لبخند بر رو ریخندان ام یصدا

 .کرد

 یکس نکهیدستانش گرفت.حس ا انینشست و دستم را م میروبه رو عمو

 می.برا  یتنها درد بکش ستین ازیو ن یستیمراقبت باشدو تنها ن یرا دار

 .داشت یتازگ



راحت  المیداد خ نانیبه عمو زدم او هم با بستن چشمانش بهم اطم یلبخند

 .ستین ینگران یباشد ،جا

با باال رفتن لباسم صورتم از خجالت داغ شد  معذب بودم   دمیکش دارز

 : .عمو کنار گوشم آرام گفت

 .حافظ هر دو دکتراً .خجالت نکش ریوام نیرحسیراحت باش ام -

 . دن پانسمانمشروع کرد به باز کر نیحس ریام

 .زخمم برش دارد یتا از رو دیکه پانسمان را کش یکم

 کیکردم خودم را کنترل کنم .اما باز هم   یسع دیچیدر کمر پ یبد درد

 .هم فشار دادم یرا رو میاخ گفتم وچشمها

 .نیحس ریام

 !دهیباند به زخمت چسب دیببخش -

 حافظ ریام

 .شه یدا مکن راحت تر ج سشیکننده خ یضد عفون عیبا ما-

 . را حس کرد یدیلحظه بعد سوزش شد چند

 :فشار داد وگفت یام بلند شد .عمو دستم را کم ناله

 .شهیاالن تموم م -

درد گرفت  یلیباند را از زخمم جدا کرد.اما بازهم خ یبه آرام نیحسریام

 یدندان قرار دادم تا صدا ریهم فشار دادم ولبم را ز یرا رو  میچشمها

 د نشودناله ام بلن

 .دادندیانجام نم یوکار کردنیحافظ باهم پچ پچ م ریوام نیحس ریام



 .کردیعمو کردم او هم به آن دونگاه م نگاه

 شده،؟ یزیعمو چ -

 .ستین یزینه دخترم چ -

 رحافظیام

برش  دیزخمته با یپوست کوچولو رو کیدلقک جون  ستین یزیچ  -

 !.شه یوگرنه بعداً مثل گوشت اضافه م میدار

 .دلقک جون گفتیبهم م یگرفت چرا ه حرصم

 : با حرص گفتم -

 !! بهم نگو دلقک جون-

را کنار صورتم حس کردم نگاه پنجره کردم ،اما بسته  یخنک مینس کی

 .بود

 :وگفت دیحافظ خند ریام

 .درد داره چون وسط،زخمت کمی میپوست را بردار نیاماده باش تا ا -

 .ستخوانم رفتزخمم درد تا مغز ا یرو یزیحس چ با

 .دیساختمان لرز یها شهیزدم که کل ش یغیج-

 

  :گفت عیسر نیحس ریام

 .ساختمان روشن خاموش شدن ی.المپها دیتموم شد تموم شد.  ببخش-

 .به المپ وسط اتاق کردن یسه نگاه هر



بچه باز  نی.زخم ا رودیوقت برق م کی، دی: بچه ها دست بجنبان عمو

 .ماندیم

 : توانستم درست نفس بکشم گفتم یز نمکه از درد هنو من

 . دینه به من دست نزن نه

 .را پشتم بردم تا مانع کار انها بشم دستم

 :دستم زدوگفت یحافظ،رو ریام

 ...را بکش بچه دستت

 .بلند شد نیحس ریحافظ و ام ریداد ام یصدا

 . سمت انها رفت یعل ایبا گفتن  عمو

 

 

 

 رادگانهی#

 

 [07:07 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وچهارستیبپارت#

 

 .نمیشدم تا بتوانم بلند بشم وپشتم را بب زیخ مین یکم

 .حال نشسته بود یب واریحافظ،کنار د ریام



 فرحناز

 شده؟ یچ -

 نیحس ریام

 دفعه به عقب پرت شد؟ کیحافظ  ریام -

 چرا؟ -

 :عمو

 .هیمیهاش قد یکش میس نجایبرق علتش باشه.ا یفکر کنم اتصال-

 :نیحس ریام

 .میما که دست به برق نزد دهیبع -

 :حافظ با ناله گفت ریام

نظر خودمم برق بود قشنگ حس کردم برق از بدنم رد شد.با چشم  به

 .بودم دهیهم نپوش ییبود دمپا سمیکرد وگفت پاهام خ شیبه پاها یاشاره ا

 :گفت نیرحسیرو به من وام عمو

تو هم زودتر  نیحس ریت کنه امتو اتاقش استراح برمیحافظ م ریمن ام-

 .زخم فرحناز وببند

 :گفت یبا نگران نیحس ریام

  د؟یخواه یکمک نم -

حافظ فقط سرش را به عنوان نه  ریکلمه اکتفا کرد) نه ( ام کیبه  عمو

 .تکان داد

 .سمت تخت امد وگفت دراز بگش تا زخمت وپانسمان کنم نیحس ریام



 گه،؟یدرد نداره د -

 !ینینه جوجه ماش - 

 جوجه ؟ یچ

 !جوجه گهیم نیدلقک جون حاالهم  ا گفتیاالن داداشش بهم م تا

دراز  دمیبزنم دراز کش یحرف نکهیتعجب نگاهش کردم اما بدون ا با

 .دمیکش

 یاتاق هست.با کنج کاو نیا یتو یزیچ کیبا خودم گفتم  ینیحس سنگ با

 .نگاه اطراف کردم

 :نیحس ریام

 خودت را؟ یکن یکج وکوله م ی! چراهگهیانقدر تکون نخور د دختر

 .نجاسیا یزیچ کیاخه انگار  -

  (سیه ) 

 نیحس ریبلند شدم.ودرست در آغوش ام میدفعه از جا کیزدم . یغیج

 .قرار گرفتم

 :گفت ینیه نیحس ریام که

 .بکونم میپانسمان خواست کیمنو  یچته بابا کشت -

 .نجاسیاون ا-

 ؟ یک -

 !!بیاون موجود عج-

 .برد ادمیکنار گوشم تمام ترسم را از  ییدور تنم بعد صدا یدستان حس



 .تکان بخورم توانستمیمسخ شده ها نم مثل

 یم یزیچ کردمی.فقط حس مدمیشن یکنار گوشم را نم نیحس ریام یصدا

 .تا آرام شوم دیگو

زد وبا  یبه چشمانم کرد لبخند یآورد  نگاه رونیرا از آغوشش ب من

 :م آورد وگفتسرش را کنار گوش طنتیش

 .وداد نداشت غیهمه ج نیا یگفتیاز اول م یخواستیبغل م خوب

 .رمیکردم ازش فاصله بگ یوسع میکش خجالت

 .شد رهیاجازه نداد با دقت در چشمانم خ اما

 (دختر جون مراقب خودت باش دوست ودشمنت را بشناس )

 .دستم را ول کرد و از کنارم  بلند شد دیتعجبم را د یوقت 

 .رفت دوباره نگاهم کرد یم رونیداشت از اتاق ب یوقت

 

 

 رادگانهی#

 

 [07:07 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وپنجستیبپارت#

 



را در آغوشم جمع  میسرم بستم وپاها یرا باال میتخت نشستم .موها یرو

 .کردم

شود بر  یمرهم میگذاشتم و اجازه دادم اشکها میپاها یرا رو سرم

 .میدردها

 .شد دهیکش یکم میس کردم پاح-

روح با  کیبود .مثل  ستادهیبلند کردم .کنار پنجره ا میپا یرا از رو سرم

مرتبه  کیانگار تمام بدنم  ترساندیمن را م یدرخشانش بقدر یان چشمها

 .بست یم خی

 .عقب رفتم. در دل خدا را صدا کردم یکم

 .. انگار اصال انجا نبودهمحوشد

که  هیچه بال نیلب گفتم ا ریدم نبود .با ترس زرا در اتاق چرخان سرم

 .سرم آمده

  (کمک آمدم بهم اعتماد کن یمن برا ستمیمن بال ن )

 .رفتم رونیو به سرعت از اتاق ب دمیکش غیج

فرو رفتم. سرم را به سمت  یمحض خروج از اتاق در آغوش گرم به

 .اتاق برگردانم وبا دست اتاق ونشان دادم

 ستان پر قدرتش قرار گرفت وتکانم داد ،د ریاس میدوبازو هر

 .به من نگاه کن ستین یزیفرحناز نترس چ-

 .کنم میمانع از ان شد که نگاه مرد روبه رو یداد یصدا

 آنجا چه خبره؟-



 . یبیعج یابغض سمت صدا برگشتم پدرم بود .پدر چه واژه با

پدرم سمت  اریاخت یو ب دمیکش رونیب نیحس ریدستان ام انیرا از م خودم

 .رفتم

 تیاش قرار دادم.امن نهیس انیگرفتم و سرم را م یدر آغوشش جا عیسر

آرامش انگار همه  میحسم بگو یتوانم درباره ا یبود که م یتنها واژه ا

 .یتمام شد .نه ترس نه نگران زیچ

کرده با دست اتاق ونشانش دادم وگفتم آنجاست  دایرا هم پ نجایبابا آمده ،ا -

 .تو آن اتاق

 . بلند کردم تا نگاهش کنم سر

 .کردیم نیحس ریخشم نگاه ام با

رزل همه تون دنبال منافع  یاپسره خورهیحالم از همه تون بهم م)

 (بکنم تونمینم یغلط چیمن خاک برسر هم ه دیخودتون

 .کردم نیحس ریام نگاه

بازم  یباش یقو ی. ترسو هرچقدر بخواهیبقل ینیجوجه ماش )

 چیکه ه یافتاد ریگ ییسوزه بدجور وسط ماجرا ی.دلم برات میتونینم

 (یازش ندار یسهم

که در ذهنش بهش فکر  یماجرا نیکردم . ا نیحس ریتعجب نگاه ام با

 .چه بود کردیم

 :گفت نیحس ریرو به ام دیپدرم دورم محکم ترشد و به حالت تهد دستان

 .ات را با فرحناز حفظ کن فاصله



.پس  یبه من وپسرام اعتماد کرد ینعیبه من  یدخترت را سپرد یوقت-

 .نکن دیتهد

 .آمد یپله ها م یعمو بودکه از باال یصدا

 : آمد گفت یم نییطور که از پله ها پا همان

 .خان نیآر یگرد وخاک کرد ومدهین-

بهش  یفرحناز وگرفته بود ه ی،چرا بازوها یبهتر از پسرت بپرس -

 .نترس من ونگاه کن گفتیم

 : گفتمو دمیحرفش پر انیم

جلوم  یک دمیبودم اصال نفهم دهیبود من بهش خوردم من ترس  یبابا اتفاق -

 .نیحس ریاتاق فرار کردم خوردم به ام یداشتم از تو ستادهیا

 .در کار نبود یعمد

 :عمو

 شیکنن پ یم یخانه زندگ کی یکه تو ییکسا یدست اتفاقها برا نیاز ا -

 .ادیم

 .سرش،وتکان داد پدرم

 .کرد ینگاهم م یعکس العمل چیکرد که بدون ه ینیسح رینگاه ام 

 .توتم با دخترم تنها باشم یگفت : م نیحس ریرو به عمو وام پدرم

 .اتاق را نشان پدرم داد عمو

 . من را سمت اتاق برد اما قبل از داخل شدن پدرم

 .چهار چوب قرار دادم یرا رو دستم



 .نجاستیآن ا-

 ؟یک-

 ادیم عیداره سر یاما قد بلند مونهیم مهمون که مثل اد هیموجود عجب-

 .چهیپ یمغزم م یره. صداش تو یم عیوسر

 . کرد نیحس رینگاه عمو ام پدرم

 .حرفها رو نزن نیا گهیآروم گفت : تو د بعد

 .دهید یموجود را م نی،عمو گفت مامانم هم ا گمیچرا؟ به خدا راست م -

 .یدخترم را بکش یخواهیچه مرگت شده .م نیبا داد گفت: آرت پدرم

 

 [07:08 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وششستیب#

  

 .دیرا گرفت سمت اتاق کش دستم

 .دمیبه اتاق دستم را کش دنیاز رس قبل

 .انجا آن موجوده هست-

 . دیدستم وکش یعصب پدرم

 .ای.بستیآنجا ن یزیچ-

 .میترس وارد اتاق شد با

 .نبود یزیبه اطراف کردم چ ینگاه



 .خت نشستمت یرو

 یقینگاهم کرد وسمت پنجره رفت ،در پنجره را باز کرد ،نفس عم پدرم

 .دیکش

 .مالمش من باشم همه کار کردم نکهیا یمن عاشق مادرت بودم.برا -

 .خدا نخواست .کنارم بمونه اما

دهم .امد کنارم نشست  یدارم به حرفهاش گوش م دینگاهم کرد ،د برگشت

 . دستم را گرفت

 . یکمکم کن دیبا فرحناز

 .یکن یحرفهام کمکم م دنیبده بعد از شن قول

 .را تکان دادم سرم

 .ستادهیزد ودوباره بلند شد وکنار پنجره ا یلبخند

 میریکمکم کن تا هم انتقام مادرت را بگ یگوش کن .بعد اگر خواست خوب

 .میکه حقمونه برس یزیهم به چ

اواخر عمرش  داشت اما یادیبود او ثروت ز یپدر مادرت مرد روس-

شه ورشکست بشه.بعد با تنها دخترش که مادر تو بود  یبرادرش باعث م

 . رانیا ادیم

 .کنه یشه ازدواج م یبا مادر بزرگت که مادر عصمت م بعد

 . رهیم یکشه بعد  چند ماه مادر بزرگت م یطول نم ادیازدواج ز نیا

 یکنه و م یچند ماه بعد سکته م یعصب ادیبزرگت هم بر اثر فشار ز پدر

 .رهیم



که  یی.روستا کردنیم یروستا تنها زندگ یتو سیو خواهر ناتن مادرت

 .اربابش پدرمن بود

به آنها اشاره هم   یکه تا االن حت دمیشن یم یینگاه من کرد .حرفها پدرم

 .نشده بود

 .بفهمم دیمادرم روس بود ومن االن با-

 یامشب به اندازه ا خواهمیاش را بگم م هیاره دخترم ، گوش کن تا بق-

 .سال برات بگم ۱۵

 .شدم رهیکردم وفقط در چشمانش خ سکوت

 .ستادهیاز من گرفت ورو به پنجره وپشت به من ا نگاه

بودن  یکار زیعمارت مشغول تم یسال نو بود وخدمه تو کینزد ادمهی -

 ۱۲آمدم از  یکم به عمارت م یلیسرشون شلوغ بود. من خ یهمه حساب

زن دوم پدرم بودم خانم  یتهران بودم.چون من بچه ادر  شتریب یسالگ

 .چشمش باشم یبزرگ دوست نداشت جلو

 .ده کرده بود یاز پسرا یکیده چوب بدست دنبال  یرمضان ک ت خدا مش

 . سالم کرد ستادویا دیمن ود تا

 شده ؟ یچ دمیپرس

 .شده یدن اموزیخدا ب یپدرومادر مزاحم دخترا یپسر ب نیاقا ا یچیه -

 .بگذارکف دستش الشویح ریگفتم بگ یراحتنا با

 .پسره یتکان داد ورفت پ سرشو

 .شلوغ بود یعمارت جمع بودن حساب اطیح یهمه تو شب



 .بکشم گاریفاصله گرفتم که س تیاز جمع یکم من

 .دمیشن غیج یکردم صدا حس

 دیدو یهم پشتش م یسمتم. کس دیدو یم یکیتو تار یکیجلو رفتم . یکم

 ده بودانگار دنبالش کر

 زد کمک یشد وداد م یدختر واضح ترم یصدا

 . کردم سمتش رفتم پاتند

بعد خالف جهت شروع  ستادیا دیتا من را د دیدو یکه دنبال زن م یمرد

کرد.با داد چند تا از بچه ها رو خبر کردم چند  یداشت فرار م دنیکرد دو

 .گرفتنش ینفر

چه  نکهیدس زدن ا. حکردیم هیبود وگر ستادهیا یکنار چارهیب دختر

 .نبود یافتاده بود کارسخت یاتفاق

 .نشود دهید شیلباسش گذاشته بود تا  پاره گ یدستانش را رو دختر

 .باشه یسرش انداختم تا براش حجاب یرفتم وُکتم را رو سمتش

 .پچ پچ زنها و مردها باعث شد داد بزنم تا همه ساکت بشن یصدا

ملک منه  نجاینگاه کردم گفتم: اکه فکر نامربوط کرده بود  یبه مرد رو

 .منه یو آبرشون پا تیناموس منه پس امن نجایا یتمام زنها ودخترا

را که دست دراز کنه سمت ناموسم.ان موقع من  یدست کس کنمیم قلم

 . سال داشتم ۲۳فقط 

 .کردن .مردها تشکر کردن ینگاهم م نیبا تحس همه

 .دختر را گرفتم بردم سمت عمارت دست



 . جهیداشتم به اسم ننه خد هیاد کی من

 یزد تو صورت خودش وگفت چکار کرد دیبا من ودختر رو د جهیخد ننه

 .پسر

 . تعجب نگاهط کردم با

 .نکردم که یمن کار -

 :با حرص گفت ننه

 یعنیهمه آدم . نیا یجلو یدختر انداخت نیسر ا یپسر تو که کتت را رو -

 . دختر شده مال تو نیا

 . کردمتعجب نگاه ننه  با

 .رسم ورسومانت نداشتم نیاز ا یکه خبر من

 . دختر کردم او هم با تعجب نگاه ننه کرد نگاه

 .نیبد یروسرکیسرش برداشت وگفت بهم  یرا از رو کت

 .بودم دهیبود ند کیهم تار دیشا ایان موقع درست نگاهش نکرده بودم  تا

 .شده بود ختهیدورش ر شیبلند تال یموها

 .بود دایاش پ نهیس یقفسه یدیره شده بود و سفلباسش پا ی قهی

 تیدانم چرا حس مالک یسرش انداختم نم یحرص کت را دوباره رو با

 یباهم حرف م امیکردم سمت اتاق ننه هولش دادم وگفتم ننه بعدا م یم

 .میزن

 

 [07:10 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال



 وهفتستیبپارت#

 

ده  یکردم رفتم سراغ عصمت با کتخدا که با جالل همانگ نیاز ا بعد

 .میکرد یجالل خواستگار یخونشون و ازش برا میرفت

تهران  یوعصمت راه میرو راه انداخت یبساط عقد وعروس عیسر یلیخ

خواست باهاش برود  دهیکرد و از فر هیگر ی. عصمت موقع رفتم کلمیکرد

 .قبول نکرد دهیتهران اما فر

 .غرورش قابل شکستن بودتنها شده بود  دهیکه فر حاال

گذشت  یماه کیاما راه نداد.  ارمیگذاشتم تا به راهش ب شیبار پا پ چند

 ینم شیده رفتن خواستگار ی، چند تا از پسرا دهیمن نرفتم سراغ فر یوقت

آوردم داخل عمارت  یرو م دهیفر دیشدم .با یچه حال دمیفهم یوقت یدان

 . چشمم باشه یتاجلو

به فکر سوسن باشم .اما  گفتیکرد وم یم حتمینص هجیننه خد نکهیبا ا.

شده  یآمد به اجبار خانم بزرگ راض یولشم از سوسن خوشم نممن از ا

 .بودم با او قرار ازدواج و بگذارم

 دیدر خانه اش من به کتخدا گفتم خوب میتحمل کنم با کتخدا رفت نتوانستم

ارت بمونه آن خونه داخل عم ادیدخترتنها تو آن خونه بمونه ب کینداره  

 .ادیاجاره تا خرجشم در ب میده یهم براش م

 .عمارت کرد یرا راه دهیو با اسرار فر دید یهم حرفم را منطق کتخدا

نبود،اخم کرده بود اما  یآمد اصال راض یداشت با ما به عمارت م وقتژ

اخم کنه  شتریب دهیشد فر یزدم که باعث م یم یاروزمندانهیمن لبخند پ

 .لذت ببرم شتریومن ب



 یچقدر م نمیبب خواستیداشت دلم م یحالت باز میبرا شتریزمان ب آن

 .مقاوت کند میتواند جلو

دختر نه،  نیدخترا دنبالم بودن اما ا یهمه شهیمن پسر ارباب بودم هم اخه

.تا سمتش برم کردیم صمیحر شتری.فرار کردنش بکردیدائم ازم فرار م

 .کرد یجذبم م

 عوض شد یبه عمارت اوضاع کم هدیامدن فر با

.اخرم گفت ازدواج  کردیدانم چرا پدرم دائم با خانم بزرگ دوا م ینم

صبر  ستین ی. منم از خدا خواسته. گفتم مشکلستین یشدن نیسوسن وآر

کارها را سپرد به من وخودش  شتری. پدرم از عمارت رفت وب میکن یم

 .رفت تهران

 نمینشدم بب ریگیکرده بودم پ دایپ  دهیبه اسم فر یدیجد یکه سرگرم من

 .هیموضوع چ

نکرد و دو روز بعد آمد عمارت .با امدن سوسن  یرا خال دانیسوسن م اما

  .ختیبهم ر یاوضاع حساب

  .را بهش گفته بودن دهیموضوع فر انگار

 .همه خورد کنه یرا جلو دهیدنبال بهانه بود فر دائم

آوردم  یاز دلش در م یبانو باچرب ز دهیرفتم سراغ فر یبعدش م منم

رو از چشمم بندازه بهانه به دستم  دهیفر نکهیا یسوسن بجا یانگار کارها

هم دم شبهام  تیاما واقع ارمیداد تا برم سراغش تا مثال تز دلش در ب یم

 نم شهینرم شده بود اما هم ی.کممیشده بود  آخر شبها با هم صحبت کن

 .دادیمو او گوش کردمیصحبت م

 .کردن یکار م نیزنها روز زم ی. همه دینشائ برنج رس فصلکهنیتاا



 یرو رو شیکه روسر دمیرا د دهیرفته بودم فر نیبار که سر زم کی

زانو باالزده بودو خم شده بود  ریشلوارش و تا ز یسرش بسته وپاچه ها

 .کرد یم نینشا ئ برنج داخل زم

 .نمیرا بب دشیتوانستم بدن سف یهمان فاصله من م از

کرد که نا خدا گاه سمتش رفتم و دستشو  میموضوع انقدر عصبان نیا

 .دمشیکش رونیب نیگرفتم واز زم

 .یکنیم یچه غلط یوضع دار نیداد زدم. تو با ا سرش

وباز کرد ودور گردنش گره زد و بعد خم  شیروسر عیبود. سر دهیترس

زخم شده  تمام ساق پاش دمیبکشه .که د نییشلوارشو را پا یشد تا پاچه ها

شلوارش را  یدستش زدم تا نتواند پاچه ها یبا حرص رو ادیوخون م

 .بکشه نییپا

را زخم کرده  شیزالوه بود چند جا از پا یانداختم  جا شیبت پا ینگاه

 .بودن

 .کنه ینگاهم م دمیبلند کردم د سر

سر  یایبه توگفته ب یوگفتم ک دمیکش نییشلوارشو پا یحرص پاچه با

 . نیزم

 دختراس؟ یجا نجایا

 :انداخت وگفت نییپا سرشو

 .ارمیخرجم ودر ب دیخوب منم با -

بلند  ی.روسریاریبعد خرجت ودرب یحرص گفتم چکمه نبود پات کن با

 .یاریخرجت ودر ب یایبعد ب ینبود سرت کن



 .درباره اش نکنن یفکر بد نکهیا یکنن.برا یهمه نگاهمون م دمید

اب کار دستشون امد و ازما فاصله زنها حس هیزدم که بق یچنان داد سرش

 .گرفتن

 یروسر نمتینشا بب نیسر زم گهیبار د کیآرام گفتم .اگر  یصدا با

شه بدون آن روز، روز  یم دهیات بازه و تنت د قهی یروسرت گره زد

 .مرگته

 .کمک کن جهیهم برگرد عمارت  به ننه خد حاال

 .وجمع کرد وبرکشت عمارت لشیساانداخت و نییسرش،وپا

 حهیراست سراغ ننه خد کیغروب بود که به عمارت برگشتم  کینزد

فرشته  کیتا خواستم در بزنم در باز شد و  ستادمیرفتم پشت در اتاقش،ا

 .افتاد تو بغلم

بود هنگ  یمامانت آن لحظه چه حال یدون یوگفت فرحناز نم دیخند پدرم

شش هم کرده بود من هم از فرصت استفاده کردم محکم بغلش کردم در گو

 .خوشگلم یگفت مواظب باش من عاشق بغل کردن دخترا

 

 گانهی

 

 [07:10 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهشتستیبپارت#

 

 . ازش فاصله گرفتم یکم



 . گل انداخته بود یحساب دشیسف یها گونه

 .آمده بود فرار کند ادشیتازه  انگار

 میکه صدا یرام طورخواست از کنارم بگذرد موچ دستش را گرفتم و آ تا

 :اغوا کننده باشد کنار گوشش گفتم شیبرا

 .فرار کن ی. حاال هکنمیم رتیروز اس کیبا الخره -

 

تعجب نگاهم کرد. چقدر آن موقع دوست داشتم آن صورت غرق در  با

سرخش  یهابر آن گونه یاوبوسه رمیدستانم بگ انیتعجبش را م

 . به فکرم زدم یبکارم.لبخند

  خواستیفرار کرد .دلم م شهیا از دستانم جدا کرد ومثل همدستش ر اما

کردم و سر فرصت نقشه  یصبر م دیچموش را رام کنم . اما با یآهو نیا

 .کردمیرام کردنش طرح م یبرا یا

 . در امدم الیو خاز فکر جهیننه خد یصدا با

 

 نجا؟یا یننه امد یداشت یکار-

 .ا آنجا امده بودم سراغ ننهچر ادیب ادمیکه  دمیکش میبه موها یدست

نره خوش ندارم دائم همه جا  نیسر زم گهیدختره د نیاوه ، اره ننه ا-

 .هست

 :ننه با تعجب نگاهم کرد وگفت -

 .کدوم دختره -



 .میگو یرا م دهیفر -

 اره؟یوگرنه چطور خرجش را در ب گهیکار کنه د دیخوب مادر با-

 .ا بهش بگم چکار کنهخودم به فکر هستم. تو عمارت کار کنه.ت -

 یبگ یخواه یشه مادر تو م یبا تعجب گفت ) وا ( مگه م جهیخد ننه

 چکار کنه ؟

 .شهیم یبزرگ عصبان خانم

 .بحث را عوض کنم نکهیا یبرا

 :و گفتم دمیرا کش جهیتپل ننه خد لپ

 . حرفها را ولش کن نیاره .حاال ننه جون ا   -

 . ادتهیوزن ز یرا.پا دردت بیچاق شد یلیخ ریبگ میرژ کمی

 :وگفت دیبه شکمش کش یدست جهیخد ننه

و  کنمیاز صبح تا شب  کار م شهیکوه دمه آب م نیمادر مگه ا یا -

دونم چرا  یهست که بود. باور کن نم یخورم بازم لهمون ینم یچیه

 .شمیالغر نم

 .دمیخند

 یغذا ها وتست کن بعد چشمک یمزه ا یننه جون کمتر سر قابلمه ه -

 .زدم ومنتظر جوابش نماندم از اتاقش دور شدم بهش

بسته  شهیکه هم اط،داشتیدر به ح کیعمارت بود  ریز جهیننه خد اتاق

 شتریخورد که ب یبه مطبخ م کیکوچ یراه رو کیدر هم با  کیبود و

به آشپزخانه و  یدگیکرد .کال کار ننه رس یننه از انجا رفت وامد م

 .زن در عمارت بود یخدمه یکارها



 . را با کارهاش تنها گذاشتم ننه

خانم بزرگ وچند نفر  دادیداد وب یاز پله ها باال نرفته بودم که صدا هنوز

 .پله ها را باال بروم عیاز داخل عمارت باعث شد سر

ورود بشم  یامنتظر اجازه نکهیدر زدم و بدون ا دمیدر اتاق که رس پشت

 .داخل شدم

 :تزدوگف ادیمن فر دنیبزرگ با د خانم

 گن؟ یم یچ نهایا نیبب ای؟.ب یکجا بود -

من  دنیبودن .با د یبودن .انها هم عصبان ستادهیا یدو مرد جوان کنار 

 : از انها سمتم امد وگفت یکی

 ؟یجناب سلطان-

 

 گانهی#

 

 [07:11 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونهستیبپارت#

 

 .بله -

 :را ستم گرفت وگفت ییکاغذها

گونه  چیه یسلطان یپسر بزرگ اقا کنهیهستن  که اثبات م یسنادا نهایا -

 .نداره شونیبا ا ینسبت



 .ستین شونیپسر ا دراصل

 هستن؟ ینهاچیا-

 .... مدرک-

 .نگذاشتم حرفش تمام شد - 

 .دست در اتاق را نشان دادم با

 یتا  تمام اموال اقا دیمدارک را امضا کن نیا دیشما با یسلطان یاقا -

 .ه شما منتقل بشهب یسلطان

 

 .کرد رونیانها را از عمارت ب دادیخانم بزرگ با داد وب -

 .بودم جیگ

 .رفتیدر اتاق راه م یخانم بزرگ کردم که عصبان نگاه

 (ن؟یچ نهایرا باال آوردم وگفتم ،)ا کاغذها

 رونیکه ب یو کنار پنجره رفت و در حال ستادیبزرگ پشت به من ا خانم

 : کرد و گفت یرا نگاه م

داشتم   یسخت مانیزا نکهیامدم  اقات خوشحال شد . با ا ایآذر به دن یوقت-

تونستم  ینم ی.چند وقتفیاما منم خوشحال بودم سنم کم بود وبدنم ضع

مهربان بود و  یلیرا انجام بدم . اقات خ میکارها ایبدون کمک راه برم 

 :گفت ی. م  کردمیکرد هروقت ازش تشکر م یکمک م

 نیا یوتالف یاریم یپسر کاکول زر کیبرام  یهتر شدب شاهللیا -

 .یکن یمحبتهامو م



 .خواست یدلش پسر م شهیدختر دوست داشت.اما هم اقات

سالش بشه من دوباره حامله شدم .همه  کیآذر  نکهیقبل از ا نیهم بخاطر

 . گفتن پسره یم

م بچه ا گفتنیآوردن م یقابله هم م یهرچ دیچرخیمثل پروانه دورم م اقات

 .خورد یپسره  مادرم از کنارم تکان نم

چند روز هم گذشت بازم  خوردیاخر بود که حس کردم بچه تکون نم ماه

 .تکون نخورد

 مینیتا بب ششیپ میرفت یواشکیکرد و  دایپ یقابل اعتماد یقابله مادرم

 ..خوردیچرا بچه تکان نم هیمشکل چ

حرف  نیا دنیبا شنمادرم درست بود بچه مرده بود. حالم بد بود  حدس

 . بدتر هم شد

 . دلم درد گرفت ریکردم که ز هیگر انقدر

 .افتادم وحالم بدشد یزیبه خون ر شب

اگر بفهمه بچت مرده ممکنه ازت  گفتیاقات بفهمه مادرم م مینگذاشت اما

 .دلسرد بشه

 .میکن ینشد پنهان کار گهیحالم هرساعت بدتر شد ود اما

 .که قابل اعتمادش بودرفت سراغ همون قابله  مادرم

که من از درد  یآوردن و شب موقع ریپسر بچه گ کیدونم از کجا  ینم

 .من جا زدنش یهمرد یبچه یجا دمیچیپ یبه خودم م

 .دستم یام واقعا پسر بود اما مرد نموند بشه پشتم بشه عصا بچه



خوب بود دلش به  یلیافتاده  خ یچه اتفاق دونستیاقات نم یسال کی

واقعا بچم بود مگه مادر بودن  دادمیم رشیوش بود خوب منم شپسرش خ

از  یبچه اس. اذر هم عاشق داداشش بود کل کیآوردن  ایفقط به دن

 کردیبودنش ذوق م

رفت  یغش م شد،یجونم داشت بزرگ م یارهیکه از ش یبچه ا یبرا دلم

کوچک ، پهلوان من، مرد  یسلطان گفتیاقات بهش م یمخصوصا وقت

 .من ،

 

.آذر هم  میبود  یدر اتاقش  مشغول باز نیسالش بود من با آرت کی نیآرت

در اتاقش خواب بود .که اقات در را با ضرب باز کرد.و داخل اتاق شد 

آقات چهار دست وپا سمت  دنیبا د نی.اما ارت میدیهر دوترس نیمن وارت

 .آقات رفت اما اقات بغلش نکرد

 .  یلیبود،خ یخون بود.عصبان یسمت من بود چشماش دوکاسه نگاهش

کرد . ارام کمربندش را باز کرد و سمت من امد من که  نیمن وآرت نگاه

 دهیاقات ترس تیشده.از عصبان یچ دونستمیخبر بودم.نم یاز همه جا ب

 .بودم

رفتم تمام جراتم وجمع کردم  یترس عقب رفتم. همون طور که عقب م از

 شده؟یچ دمی.وپرس

ا بده نگاهم به خون نشسته اش را بهم کرد. دوباره با جوابم ر نکهیا بدون

 شده؟ یآقا چ دمیلرزانم پرس یصدا

 



به شکمم  یرحم چیبود  که بدون ه ییجوابم ضرب کمربند و لقدها اما

  .خوردیوپهلوم م

  .کل عمارت را برداشته بود نیآرت یها هیمن وگر غیج یصدا

بچه نبود او راهم  نیآرت کرد .مطمعنم اگر یم نیبا نفرت نگاه آرت آقات

 .زد یم

  .شدم هوشیانقدر من را زد که من ب 

 .هفته از آن روز گذشته بود کیبهوش امدم  یوقت

 

 یکس نم چی.هومدهیگفت آقات بعد از ان روز به عمارت ن یم مادرم

 .دانست چرا اقات من وزده

 که اشتباه کرده باشه میکردیدر دل دعا م زدیمادرم حدس م اما

 

 انهگی#
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 .یسپارت#

 

 .روز از بهوش آمدنم گذشته بود که آقات برگشت چند

 . یهم چه برگشتن آن

 .دست در دست هم وارد عمارت شدن ییبایدختر جوان و ز با



 :وبلند گفت ستادیعمارت ا اطیوسط،ح

 .احترام به منه شونیخانم همسر منه احترام به ا نیا -

 . را شکافت میجمله بغض گلو نیا دنیباشن

هم نشد همه  کیبهم نزد یحت ینشستم اما کس نیزم یرفت رو جیسرم گ 

 دهیهمه ترس یکه  انگار جزام گرفته بودم.نگاه ها کردنینگاهم م یطور

 .بود

 .به باد رفته بود میهست یاوهمه دمی، ام عشقم

 .ندیتا عکس العمل را بب کردینگاهم م مادرم

 .نشد میمن همانجا مردم. روحم هرکز ترم اما

 

 . را هم نبرد میکار را کرد ؟ ابرو نینگفت چرا ا آقات

  خوردم کرد .راهام  کرد اما

 .یچیتوجه .ه اینگاه  کیاز  غیدر

 بد بود یلیشده بودم حالم خ افسرده

تهران دکتر .بعد از چند دوره دوا  میبه اسرار مادرم رفت نکهیتا ا . 

که به شکمم خورده رحمم  یاخرسر معلوم شد بخاطر ضرباتودرمان 

هم بهش  نیباردار بشوم. کم غصه داشتم ا ستمیقادر ن گهیود دهید بیآس

امااقات  کردمیم دادی.داد وب دادمیم ریبودم به همه گ یاضافه شد. عصب

 .سراغم . انگار اصال وجود نداشتم امدین

 



 . ارت بردکه کرد زن باردارش را از عم یکار تنها

 . سال سهم ما از پدرت فقط،اسمش بود سه

از  یکنه اما سراغ یدگیتا به کارها رس زدیسر م نجایبار به ا کی یماه

هم با خودش بردش  یزد چند بار ی. به آذر سر م گرفتینم نیمن و آرت

 .کرد یرا نگاه هم نم نیتهران اما آرت

.مادرم دادیآزارم م شتریب نیپسر شده هم کیخبر داده بودن صاحب  بهم

 .تا اقات را سمت خودم بکشونم دیکشیدائم نقشه م

 .راه وارد شوم نیاما دلم مرده تر  از آن بود که بخواهم از ا 

.اما او راهش را جدا رمیکنم که بشه شمش دیترب یرا طور نیآرت خواستم

ساله بود که به خواست آقات رفت فرانسه . تو  ۱۳کرد ومن را رها کرد. 

نه  رانیهمانجاهم ازدواج کرد. اصال دوست نداره بباد ا یسالگ ۲۴

 . خودش نه خانوادش

 .ستیچشمش دنبال ثروت آقات ن نیآرت پس

  

 یا گهید یاز تو هم بچه ریرفته غ ادشیمن ماندم وتو، آقات انگار  حاال

  . هم داره، آذر از گوشت وپوست خودشه

ها  فقط به تو برسه  یسلطان راثیاگر قرار باشت تمام ارث وم نیبب نیآر

 .زهیریمطمعنم اوضاع بهم م
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 کیویسپارت#



 

کار منصرف کنم که  نیتهران شدم تا پدرم را از ا یروز من راه همون

 .داد یم ریخانم بزرگ کمتر گ یروزیپ نیموفقم شدم. با ا

 . برگشتم عمارت تهران بودم بعد دو روز خوشحال یروز دو

 .نبود دهیاز فر یبرگشتم خبر یاما وقت 

 .نداشت یکس ازش خبر چیه یعنی

دختر کارگر بود که حاال رفته اما  کیهستم  یچرا انقدر عصب دمیفهمینم

پچ پچ  یرا ازم گرفتن گاه میهایرا دارا یزیچ کردمیشد .حس م ینم

ه چطور اجازه گفتن ک یمن م یرتیغ یاز ب  دمیشن یمردم روستا رو م

 .دست منه بدون خبر عمارت و ول کنه وبره ارشیدختر که اخت کیدادم 

چرا دلم  دانمینداشتم  ،اما نم یمسخره روستا  اعتقاد یکه به رسمها من

 .رسم را قبول داشت نیا

ان اوضاع عصاب خورد کن . سوسن هم شده بود مامور اعذابم دائم  تو

 .گفتیم دهین فرورو بود چشمیاز ب دیچرخیدورم م

 یمشترکمون حرف م یاندهیاز خودش وآ گذاشتیهم پارا فراترم یگاه

 .زد

نبود سراغ آذر فرستاد تا او را واسطه کنه تا پدرم  کاریبزرگ هم ب خانم

 .به ازدواج من وسوسن بشه یراض

گشتم .چند  یم دهیفر یبودم دور ازچشم خانم بزرگ وجاسوساش پ کالفه

ازش  یکه اونجا بود هم خبر یدم اما مستاجربه خونش سر ز یبار

 .نداشت



رو از عصمت وجالل گرفتم اما  دهیبرگشتم تهران وسراغ فر دوباره

 .بودن خبریآنهاهم ب

 :گفتیم عصمت

 دهیداد فر ی.اون احتمال م دیامده سراغش شا دهیفر یبارپسر عمو کی 

 .شیاقوام پدر شیپ هیرفته روس

  .باشد وفتادهیاتفاق ن نیا کردمیخدا م خدا

زدم  یشده بودم سر همه داد م وانهی. دمیخبر نداشت دهیهفته بود از فر کی

  . گرفتم یبهانه م

 

  .خودش برگشت یروز بعد از ظهر خودش با پا کی نکهیا تا

به  جهینشناختمش ننه خد دمشید یوکبود بود .وقت اهیبدنش س تمام

 . استقبالش رفت

.تا بغلش جهیهم به سمتم هجوم آورد ننه خدمختلف با یخسها دهیفر دنید با

تا بشه باهاش  دیاز حال رفت  سه روز طول کش جهیکرد تو بغل ننه خد

  .حرف زد

هر  دمیکشیم رونیبه زور حرف از دهانش ب دیبا یهم چه حرف زدن ان

،اخر سر هم   کردیم هیکردم حرف نزد فقط گر دیوتهد دایداد و ب یچ

 . ورتش بزنمبه ص یا دهیمجبور شدم کش

به داشتهام  نکهیبودم فکر ا یموقع کارهام دست خودم نبود عصب آون

 . دار شده بود حهیجر رتیکرده بود غ وانمیشده باشه د یدست دراز

    : گفت یکسیمظلوم با حالت ب دهیفر دهیاز اون کش بعد



امدن دنبالش وگفتن من پشت عمارت منتظرشم  کارش دارم اون هم  -

 .بودنش دهیارت و از همان جا دزدرفته پشت عم

گفت  چند  یبال را سرش آورده بودن. م نیفکر کرده بوده من ا دهیفر

کتکش زده  توانستنیهم  که م ییبوده تا جا یخانه زندان کیدر   یروز

بال  نیبفهمه چرا من ا نکهیا یبرا دهیاما بعد خودشون آزادش کردن. فر

 .را سرش آوردم برگشته بوده عمارت

 .دونست یاتفاقات م نیمن ومقصر ا رشماخ

 . دخترم مادرت بخاطر من از چشم همه افتاد اره

نداشت.را بهش نصبت  تیکه اصال واقع ییزهایبهش تحمت زدن چ یکل

 . دادن

کار را  نیا زیتم یلیخ دمینفهم یچیبوده اما ه یگشتم تا بفهمم کار ک یکل

 .کرده بودن

 . شدیم تر دهیهر روز الغرتر ورنگ پر دهیفر

 . را داغون کرده بود دهیفر هاشونهیوکنا شیمرد ون یحرفا

بفرستمش  دمید نیکار را در ا نیوضع بهتر نیاز ا دهیفر ییرها یبرا من

 .. اما کجا یاگهید یجا

هاش شد. خدا رو شکر وجود آذر وبچه یم چمیبزرگ هم پا پ خانم

من  یرو خانم بزرگ نتونه درست شدیباعث م  راثیوموضوع ارث وم

  تمرکز کنه

بود امدن  نیاوضاع بهترهم شد. خانم بزرگ عاشق آرت نیبا امدن آرت 

 .حواسم خانم بزرگ را کامال پرت کرده بود نیآرت



 

 .شه یهرجا من باشم اوضاع بهتر م یپس چ -

 .کردیبا لبخند به من وپدر نگاه م نهیدر اتاق دست به س یجلو نیارت عمو

 بعد یحرفاتون باشه برا هیبق میشام بخور دیایب-
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 ودویسپارت#

 

 .و رفت ستادیمنتظر جواب ما نه ا عمو

 .پدرم کردم که در فکر فرو رفته بود نگاه

خودش بفهمه .( نگران  نکهیرو خودم بهش بگم قبل از ا زیهمه چ دی) با

 .صداش کردم

 شده؟ یزیبابا چ-

 . زمینه عز 

 .جوابش کرد و باسر به در اشاره کرد هیچاشن یبخندل

 .تا عموت دوباره صدامون نکرده میبر

 تیاز اتاق هدا رونیشانه ام گذاشت و من را به ب یآمد ،دست رو سمتم

 .کرد

 



 .. بدجور فکرم را به خودش مشغول کرده بود ندهیاز گذشته وآ ترس

ت دخترم نگران دستم گذاشت و گف یکه نشستم .پدرم دست رو زیم پشت

 .باش

نگاه عمو را حس کردم و  ینیرا باال آوردم نگاه پدرم  کردم سنگ سرم

 .سرم را سمتش چرخاندم

 نجایاالن از ا نیهم دیایدارد سرش م یینگران نباشه اگر بداند چه بال )

  (کردیفرار م

 . ترس به جانم انداخت شتریعمو ب فکر

 . شدت بود رهیخ یه انگاه پدرم کردم اخم کرده بود و به گوش 

جلب شد .  نیرحسیهمه به ام یتوجه ا زیم یقرا گرفتن غذا رو با

 پیبه آن ت ی.لبخندکردیبه کمر بسته بود و با اخم نگاهمان م یبندشیپ

  : زدم و گفتم دشیجد

 .ادیبهتون م یلیخ-

 را باال داد وگفت ) جداً( شیاز ابروها یکیتعجب  با

 .دنیعمو وبابا هم خند تکان دادم که یلبخند سر با

 :با پوزخند بگه نیحس ریکه باعث شد ام 

کنم وبعد  یآشپز دیتو اتاق بعد من با یاره عمو جان شما دخترت را برد-

 .دنیهم بهم بخند

 :مهربان نگاهش کرد وگفت پدرم

 .نداره مردها دست پختشون بهتره یاشکال-



 :گرفت وگفت یژست نیحس ریام

 نکهیا ی.بعدبرا رنیترا.زنها فقط بلدن ابغوره بگدر همه کارها مردها به -

 یکار چیما ه یدختر عمو نیگفت درست مثل ا اردیحرصم را در ب شتریب

 .کردن هیجز گر ادی یازش بر نم

که در چشمانش بود باعث شد نتوانم ساکت بمانم وجوابش را  یغرور

 .ندهم

 .یخالف و کتک کار یبله بخصوص درکارها -

  : خش دار بود گفت یکه کم ییدر هم رفت و با صدا نیرحسیام یاخمها

مهارت داشته نه  یآن شوهر نامرده شما بوده که در خالف و کتک کار -

 .ما

جواب را نداشتم . عمو وپدرم هم زمان  نیانداختم .توقع ا نییرا پا سرم

 .اسمش را صدا کردن

 . کردم سمت اتاقم رفتم یبلند شدم ومعذرت خواه زیاز پشت م آرم

کردن جواب ندادم داخل اتاق شدم ودر را بستم و سرم را  میصدا یهرچ

 . در گذاشتم یرو

 . دمیشن یم یبه خوب کردیرا سر زنش م نیحس ریعمو که ام یصدا

 .گفتنینم یزیچ نیحس ریپدرم و ام اما

 . امد قهیبعد از چند دق نیحس ریآرام ام یصدا

 . ارمیخودم از دلش در م دیببخش

  . آن نداختم یم و خودم را روتخت رفت سمت



 .گذشت .اما خوابم نبرد یساعت کی

 

تخت نشستم  یصورتم با ترس رو یدرست رو  میکردم  همان نس حسش

 .و با استرس سرم را به اطراف چرخاندم

 میتخت رفتم پاها نییآمد. چهار دست وپا سمت پا ینم رونیاز ب ییصدا

 . گذاشتم نیزم یرا رو

 نجامیکمک به تو ا یس من براگفت نتر یآرام یصدا

 

 [07:12 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وسهیسپارت #

 

 . نشان بدهم یعکس العمل توانستمینم  دمیلرزیزدم .از ترس م خی

بزنم وکمک بخواهم اما نشد فقط دهانم  غیرا باز وبسته کردم که ج دهانم

 .مداینم رونیاز دهانم ب ییشد.اما صدا یباز وبسته م

 .به خودم لعنت فرستادم چرا در را بستم 

 .دیدرخشیم یکیبراقش که در ان تار یچشمها دنیباد

را پشتم گذاشتم وبدنم را به  میرا جمع کردم و دستها می.پاها دمیترس شتریب

 ییچاقو کردمیبا هر حرکت حس م دمیکشینفس م یعقب کشاندم. بسخت

 .کنندیفرو م امنهیس یدر قفسه

 .انجام بدهم توانستمینم میجز بستن چشمها یامدنش  .کار جلو با



ندارم  تی.من کاریزنیبه قلبت صدمه م یطور نیارام باش ،ارام ا 》

 .کمک ادم ی،باورکن من برا

از  دیبار از خطر نجاتت دادم . نبا نیحاال . چند نیزمان تولدت تا هم از

من را مامور   که درحق مادرت کرده ی. پدرم بخاطر اشتباه یمن بترس

رسانم   ینم یبیکرد مراقب تو باشم من همزاد توام هرگز من به تو آس

  《..  اما

 . توانستم نفس بکشم ینم گرید

 .مالفه را چنگ زدم یحس خفک با

از کنار صورتم عبور کرد.  راه تنفسم باز شد با تمام وجودم  یخنک مینس

 .فرستادم میها هیهوا را به ر سژنیاک

 .تخت افتادم یحال رو یب

آسوده  المیخ کردیپدرم که اسمم را صدا م یصدا دنیباز شدن در شن با

 .ستمیتنها ن گریشد که د

 .کردم شیناله صدا با

 . سمتم امد ودر آغوشم گرفت تیمن در ان وضع دنید با

 شده؟ حالت خوبه؟ یچ-

  : به شماره افتاده گفتم یو را تکان دادم .با نفسها سرم

 . بود نجایا -

 بود.؟ نجایا یدخترم ک یگیم یچ-

 .بلند عمو را صدا کرد یصدا با



 :سرم قرار گرفت .نگاه پدرم کرد و گفت یعمو باال یوقت

 شده؟ یفرحناز عموچ- 

 فشارت پانزدهِ  

 : ناله گفتم با

 !!. خواد کمکم کنه یگه م ی،م نجابودیا-

  :گفت یعصب پدرم

 کمکت کنه.؟ خوادیم ینجابود؟کیا یک

 

 [07:12 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وچهارمیسپارت#

 

 !! اون -

 ه؟یک گهی.؟ اون دیگیمیچ نمیدرست حرف بزن دختر بب -

 یچ نمیصبر کن بب نیآر-پدرم گذاشت وگفت  یاشانه یدستش را رو عمو

 شده.؟

 .،دستش را سمتم دراز کرد تا به آغوشش پناه ببرمنگاهم کرد یبا مهربان -

پدرم  دستم را در  یبود با شل شدن دستها میدرم دور شانه هاپ ذستان

دست عمو گذاشتم . درآغوش عمو فرو رفتم اغوشش  مثل پدرم پر مهر 

 . وارام بخش

 . من را از خودش جدا کرد و به صورتم نگاه کرد یکم



 :استرس را  به من منتقل کند گفت نیکردکمتر یم یکه سع ییبا صدا 

 بود؟ انجیا یفرحناز عمو ک-

به اطراف اتاق کردم ارام به صورت پچ پچ گفتم ،همون  یبا ترس نگاه -

 . براق یبا چشمها بیموجود عج

اش فشار داد و گفت  نهیدوباره من را له خودش چسباند سرم را به س عمو

 . رونیب میاتاق بر نیبلند شو از ا

 .مآمد رونیرا گرفت و بلندم کرد همراه عمو و پدرم از اتاق ب دستم

 .کرد یبا اخم نگاهم م پدرم

 ادیبرم و اون ب دیباز من با دهی،مثل فر رهیدخترمم از من بگ خوادیم )

 .من وپر کنه یخال یوجا

 دهیشم .فر یم یبا نگاه کردن به صورتت چه حال یفرحناز اگر بدون اخ

 .نامرد یکجا رفت

رت نگاه کن دخت انصافیب یخبرم نکرد ،چرایبه برادرم پناه برد چرا

 ( .پناه یهم  مثل خودته شده مظلوم و ب

 ایوگفت ب دیاز فکر کردن دست کش  دیمن را د مینگاه مستق یوقت  پدرم

 .مبل دراز بکش نیا یرو

 .نگاهش کردم پرسشگرانه

. چرا ؟ چه یبپرس یاما نتوان یرا بشنو گرانیفکر د یسخته بتوان چقدر

  در گذشته افتاده؟ یاتفاق

 .کنم یهمه سال صبر کردم حاال هم صبر م نیصبر کنم ،ا دیبا اما

 .سر مادرم آورده ییکند چه بال فیتعر میخودش برا دیبا



 .از ترس به سمت پدرم رفتم شهیشکستن ش یصدا با

 .زد ودستانش را دورم حلقه کرد یمهربان لبخند

 بود.؟ یچ یبابا صدا -

 .چه خبر شده صدا از کجا بود نیبرو بب نیدونم ،آرت ینم -

 غیشکستن و خورد شدن چند پنجره با هم باعث شد از ترس ج یصدا

 .بکشم.و خودم را در آغوش پدرم پنهان کنم

 

 [07:12 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وپنجیس#

 

 . در آغوش پدرم بود سرم

که  یدانستم تا زمان یکردم م یم تیاما احساس امن دمیلرز یترس م از

 .رسدین نمبه م یبیآس چیکنارم باشهد ه

فرحناز عموت داره صدام -من را از خودش جدا کرد و گفت:  یکم پدرم

 .چکارم داره نمیکنه بگذار بب یم

 .زمیباشه عز گردمیبرم زود

 .بودم دهیعمو را نشن یبودم که صدا دهیترس انقدر

 .مبل نشستم یکرد ،رو تیوتکان دادم .  پدرم من را سمت مبل هدا سرم

 بود؟ یچ یصدا -



 .پله ها بود یاز باال صدا

 یپله ها بود،  کم یباال نیحس ری.امنمیپله ها را بب یوبلندکردم تا باال سرم

 ریهم خ یلحظه در چشمها کیکرد.  یخم شده بود  و به من نگاه م

امد که از  شیهرچند کوچک به لبها یدختر (لبخند ییبای.) چقدر زمیشد

 .دور نماند دمید

 .ترساند ین را مم شهیهم نیحس ریام یها فکر

 .زودتر ازمن به خودش امد ودوباره سوالش را تکرار کرد نیحس ریام

 بود؟ یچ یفرحناز صدا -

 .دانم ی. تا امدم بگم نمکردمیم نگاهش

 .فرو فر رفت یکیخانه در تار یخاموش شد. همه چراغها

 .کردمیبه جونم افتاد .با چشم  اطراف را نگاه م ترس

 《زد  یلبخند دمید نیحس ریمز کنار سر امقر یمرد باچشم ها کی

 .》سرش داشته باشه جزاش مرگه یفکر تو را تو یهرکس حت

 .قرار گرفت با ترس داد زدم نه نه نیرحسیکه پشت ام شیدستها

 . پرت شد نییبه سمت پا نیحس ریام

زد باعث شد عمو و بابا با دو  یکه  م یمن دادها یدر پ یپ یها غیج

 .سانندخودشون را به من بر

 .دنیسمتش،دو  دنیرا کف اتاق د نیحس ریام یوقت

 هیرا بسته بودم و گر میگرفته بودم و چشمها میرا با دستها میگوشها من

 .کرد یم شیدلم را ر کردیرا صدا م نیحس ریعمو که ام یکردم صدا یم



 . آرامم کنه کردیاش را م یدوباره کنارم امد بغلم کرد تمام سع پدرم

 رمیبودم آرام بگ دهیکه د یزیشد با چ یمگر م اما

 

 [07:12 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وششیسپارت#

 

کرد ،از  یکه با استرس و ترس  صحبت م دمیشن یعمو را م یصدا

 .داد یرا شرح م نیحس ریام  تیکه وضع ییانجا

 یدانم شکستک ینم هوشهیهم نداره ب یرونیب یزیتنفس داره و  خون ر )

 دانمیپنج پله سقوط کرده ،نه نم اینه ،بله خودم پزشکم ، از چهار  ای داره

 .(  شده یهوشیظاهرا ضربه به سر داشته که باعث ب یول

 . معلوم بود با اژانس تماس گرفته  

 .رمیپدرم را بگ یواسترس باعث شده بود محکم باوز ترس

  :آرام کنار گوششم گفت پدرم

 .بچه آمد نیسر ا ییچه بال نمیبرم بب تو را خدا آرام باش تا فرحناز

 . نجاستیاون ا ترسمیهق هق گفتم نه من م با

 یگفت ،ک کردیباز م شیرا از دوربازو میپدرم درحال که دستها.  

 شی. دستانم از دور بازو یشد یاالتیخ ستینجانیا ی،نترس کس نجاستیا

 نیحس ریبلند شد سمت ام د،یکش رونیرا از دستانم ب شیوشل شد ،باز

 .رفت



و نگاه ترسانم را در اتاق  دادمیمبل را فشار م یامحکم دسته دمیترس یم

 . چرخاندمیم

 ستادهیا نیحس ریسر ام یباال شانیگوش یو پدرم در نور کم چراغها عمو

  . کردن یبودن و آرام با هم صحبت م

 》 دی.تقاصش را دیدید 《کنار گوشم گفت ییصدا

 .دمیسمت عمو وپدرم دو غیج با

 . سرم داد زد یعصب پدرم

درچه  ینیبی.؟نمیشد وانهیمگه د یکن یم یجور نیفرحناز چته؟ چرا ا -

 .؟میهست یوضع

پر از اشک نگاه پدرم کردم به  یدهانم گذاشتم.با چشمها یرا رو میدستها

نداشت. اگر  میاز من وترسها یدرک چیکه ه ینظرم چقدر ظالم بود پدر

وجودش را باورداشت .  ای نجاستیا نیحس ریعامل افتاد ام دانستیم

 .وانهید گفتیبازهم به من م

 : گفت عمو

 !!.دهینداره حتما ترس یبیع -

فرستاد  رونیآمد .عمو کالفه نفسش را ب یباال م یااز طبقه یاناله یصدا

 :گفت شونیو با حالت پر

ا دانم اون چر یرفته بود، نم ادمیحافظ .اون را  ریام شیتو برو پ نیآر

 . شده یطور نیا

 : نگران بود با همان حال نگران  گفت یلیانگارخ عمو

 .افتاده نجایهم ا یکی نیپسرم انجا حالش بدشده ا کی ایخدا-



 . سرش،آمده ییحافظم بال ریداداش مگه ام -

 . از بدنش برق رد شد دهی، فکر کنم ترس ستین یزینه چ -

 :به من کردو گفت ینگاه پدرم

 .برم باال ینز ینم غیاگر ج -

 .تکان دادم نیرا به طرف سرم

 :گفت نشستیم نیحس ریکه کنار ام یدر حال عمو

 .افتاد نیحس ریشد ،چرا ام یچ یدیفرحناز تو د  -

ترسناک   ی. با ان چشمها دمشیدوباره کنار پله ها د یکیدر آن تار 

دهانم گذاشتم تا  یدست رو دیخندیمرد م کی بتیدر ه یاهیقرمزش سا

 .به عمو نگاه کردم هینزم با گر غیج

 !!فرحناز با تو ام-زنم نگاهم کرد وگفت:  ینم یکه حرف دید عمو

 .نگاهم را نگاه کرد ریبلند شد و مس عیسر دیگمانم ترس رادر چهرام د به

 .نه ای ندیاو را بب توانستیهم م میعمو دانمینم

 .ها را نشان دادمدست کنار پله با

 

 [07:12 27.09.19] ,ادرگانهیرمان  کانال

 وهفتیسپارت#

 

 .  و نگاه کرد دادمیرا که نشان م ییجا عمو



 !!.ستین یزیفرحناز اونجا که چ-

 :لرزان گفتم ییام گرفته بود با صدا هیترس دوباره گر از

 .هاستپله نییعمو پا-

 . سمتش رفت وکنارش نشست عیعمو سر  نیحس ریام یاناله با

 افتیشدت  امهیخوشحال شدم که گر یحافظ به قدر ریبه هوش آمدن ام از

 .به هق هق شد لیو تبد

  سرشو بال آورد و نگاهم کرد عمو

ساده  یشکستگ کی دیشا شهیزود خوب م شاهللینشده ا شیزیعمو چ-

 .باشه

 .زدم وآرام خدا را شکر کردم یلبخند

 .  تماس را وصل کرد  عیعمو ، عمو سر لیروشن خاموش شدن موبا با

 .کنم یدر را باز م امیله ،بله ممنون درسته بله برقا قطع االن مب-

درن برو در را باز کن برقا قطع شده با  یفرحناز عمو اژانس امده جلو-

 . شه در را باز کنم ینم فونیآ

برم در را  دیبا یکیتار نیمن تو ا یعنیمن االن چکار کنم  ایخدا یوا

 . بازکنم

 :گفت دید عمو تا تعلل من در رفتن را   

 .تا من برم در را باز کنم نیبش نیحس ریام شیپس پ -

بهتره من  دیرا تو اتاق گرداندم و آرام گفتم نه شما باالسرش باش نگاهم

 .کنم یدر را باز م رمیدونم چکار کنم .من م ینم



  سرش را تکان داد ،پس بدو عمو

 . در رفتم ،عمو داد زد فرح بدو سمت

 . دنیکردم دوسمت در اتاق شروع  به

داغ  یالهیکردم م یبود.با هر قدمم احساس م دهیچیدرکمرم پ یبد درد

 .کردندیداخل کمرم فرو م

 :کنار گوشم گفت یبم یبودم که صدا دهیرس اطیح یوسطها

تو  ی،بهتر فکر یانقدر دوستش دار یعنی ییدویاوه اوه چه تند م 》

 《یایمن ب دبایسرت نباشه چون اول واخرش با

   س حالت تهوع گرفته بودمتر از

 .دمیدویو م زدمیم غیدرست فکرکنم فقط ج توانستمینم

 .شده بود حسیکه کمرم ب دمیدو یتند م انقدر

 . کردمیحس نم گریرا د دردش

پرت کردم.با  ابانیدر را باز کردم.و خودم را در خ عیسر دمیدر رسبه تا

 . آژانس ترسم کمتر شد نیماش دنید

  .دنیسمتم دو دندیبودن تا من را د ستادهیاژانس ا نیر ماشمرد کنا دو

 کجاست؟ضی.مرمیکجا بر دیما با نیشما با ما تماس گرفت خانم

زدم  یجوابشان را بدهم  نفس نفس م توانستمینم شانمیآن حال پر با

را نشان  اطیرا با پشت دست  پاک کردم و با انگشت داخل را ح می.اشکها

 .دادم

 



 [07:13 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهشتیسپارت#

 .اژانس من هم داخل خانه شدم یداخل رفتن مامورا با

 .نشود کیوقت آن موجود بهم نزد کیتمام حواسم به اطراف بود که  

به مامور اژانس که او  دمیزدم و چسب یغیچنان ج یاگربه یویم یصدا با

 .دیهم ترس

 :گفت تیعصبان با

 .؟میترسوندچته تو دختر  -

   وارید یرو  یاهیس یگربه

 . نشسته بود  را نشانم داد وگفت گربه که ترس نداره اطیح

 .دیپر رونیب وارید یبرداشت وسمتش پرت کرد گربه از رو یسنگ بعد

داخل پسر عموم  میبر-خجالت گفتم  یو ارام وبا کم دمیکش یراحت نفس

 .حالش بده

 : که جوانتر بود گفت یمرد

 . میایبرو ما پشت سرت م تو جلو -

و  دمیدر را ند یجلو یرفتم که پله یجلو راه افتادم انقدر تند راه م من

  . بلند شدم نیاز زم عیخوردم. خجالت زده ،سر نیزم

  ؟یهست یدختر جون .چرا انقدر دست وپاچلفت یخوب -

 .کردم وتعارفشان کردم داخل بشوند یاخم

 .ره یم ادتی یش یگ موگفت بزر دیکه جوانتر بود خند مرد



 . تعجب نگاهش کردم با

 . را نشان داد مییچشم وابرو پا با

ماساژ دادم تا دردش  یگذاشتم کم میپا یکردم ودست رو مییپا نگاه

 .کمتر،شود

 .انجا نبودن گریسر بلند کردم د یوقت

چرا برق قطع شده  نمیگفت من برم بب دیاز سالن خارج شد تا من ود عمو

باشه تو هم کنار دست دکترا باش اگر کمک خواستن  وزیاز ف دیشا

 .یکمکشون کن

 . وتکان دادم وداخل شدم سرم

 .داخل شدم برقها وصل شد تا

 .را بسنجد شیاریتا سطح هوش کردیصحبت م نیرحسیاژانس با ام مامور

 . ستادیسرشان ا یامد وباال نییهم از پله ها پا پدرم

 .تنرا آتل بس نیحس  ریچپ ام یو پا گردن

 .برانکارد گذاشتن یرا رو نیحس ریورود عمو مامورها ام با

 میحافظ باش تا من وپدرت بر رینگاه من کرد وگفت فرح مواظب ام عمو

 . مارستانیب

 .ورا تکان دادم سرم

 .از کنارم گذشتن کردنیرا حمل م نیحس ریکه ام یدر حال مامورها

 . فرو رفت یرفتنشان خانه در سکوت مرگ بار با



 داد ینگاه ساعت کردم سه صبح را نشان م یخال یامن بودم و خانه الحا

. 

 .حافظ انداختم ریتمام سرعت پلها را باال رفتم و خودم را دراتاق ام با

 .در گذاشتم یبستم وسرم را رو عیرا سر در

 ریرا به سمت اتاق کردم .ام میارام برگشت و رو  دمیکش یقیعم نفس

 بود دهیراحت خواب نی.خوشبحالش چنبردیم به سر یقیحافظ در خواب عم

 . نشستم نیزم یهم همانجا پشت در رو من

 . کف اتاق گذاشتم یکهایسرام یرا رو میدستها

 .کیسرد بودن درست مثل وجود من سرد وتار چقدر

چه هستند  بیوغر بیموجودات عج نیا دیآ یهمه بال سر من م نیا چرا

 .دارند یچرا دست از سر من بر نم

 .ترسم یجون کمکم کن من تنهام م خدا

 

 [07:13 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ونهیسپارت#

 

 .گذاشتم میزانو ها یرا بغل کردم و سرم را رو میزانوها

 .عذاب شدم نیبه درگاهت کردم که مستحق ا یمگه من چه گناه ایخدا

 یود پاخ یدر سکوت برا میدادم واجازه دادم اشکها هیرا به در تک سرم

 .ندییمایچانه ام را بپ ریصورت تا ز ریمس زانیکنند وجستان وخ یکوب



 نیچن نیکه من را ا ییبود از خدا ریکه داشتم دلگ یخودم وضعف از

 .کرده بود گله داشتم میبود وبعد رها دهیآفر فیضع

 ایملتمس گفتم خدا ییگذاشتم و با صدا میزانوها یسرم را رو دوباره

تنهام نگذار من  گهیخودت قسم د ییتو را به تنها یتتنهاهم گذاش شهیهم

 .ناتوانم کمکم کن فمیضع

 

در همه حال من مامور بودم کنارت باشم و مراقبت  یتو هرگز تنها نبود )

 (بودو در صورت لزوم کمت کردم

 

سرم بود ،سرم  را از  یرو یکه همانند نوازش دست یخنک میحس نس با

نکنه دوباره ان موجود ترسناک سراغم  مدیبر داشتم. ترس میزانوها یرو

 آمده باشد ؟

 

 .آنجا نبود یا در اتاق چرخاندم کس سرم

 .حافظ رفتم ریحافظ ،ارام بلند شدم و سمت ام ریام یناله یصدا دنیشن با

 .نشسته بود اشیعرق بر پشان یهابود دونه سیوخقرمز  صورتش

 . را لمس کردم  اشیشانیلرزان پدست با

 .اتش دار حال سوختن بود یاورهک همچون

 .بودم دهیترس

 . سمت آب ودستمال کنار تخت رفتم عیسر



 .کردم سیوصورتش را با پارچه خ دستها

 . نداشت یا دهیفا اما

 .خانه تلفن وجود نداشت نیتلفن گشتم اما انگار در ا دنبال

 

 

 (کنهیببرش حمام آب سرد وگرنه تشنج م )

 

کردم تا بر  یمن تنهام  ،با خودم تکرار مکس  چی.ه ستیدر اتاق ن یکس

 .ستیدر اتاق ن یترسم غلبه کنم. من تنهام تنهام کس

 

ساعت هنوز هم داغ  کیحافظ گذاشتم هنوز بعد  ریام یشانیپ یرو دست

 .بود و صورتش سرخ

بود زورم  نیسنگ یلیکردم بلندش کنم .اما خ یبغلش را گرفتم و سع ریز

به  یبا حرص مشت آرام  دیرسیش نما دهیدرشت و ورز کلیبه آن ه

 .زدم و گفتم شیبزرگ وعضوالن یهایبازو

 یگنده کرد کلی. نگاه کن فقط هیخودت درست کرد یبرا هیچ نایاخه ا-

بلندت  تونمینم ییتنها یکمکم کن دیحافظ با ریتکونت داد پاشو ام شهینم

 .ینیسنگ یلیکنم.خ

 . کرد یآرام یاناله

 . تمبار مهربان تر گف نیا



 . تونم بلندت کنم یمن نم یکمک  کن دیشو با بلند

کار را  نیشده بود، تمام بدنش شل شده بود . ا هوشیانگار ب رحافظیام اما

 .کردیسخت تر ممن یبرا

کنم با  دایپ یراه کار دیگشتم تا شا یبشه هراسان اتاق را م رید دمیترس 

 .ناله و خدا راصدا کردم

 .ادیسرش ب ییممکنه تشنج کنه  وبال شهیم ریجون کمکم کن داره د خدا

 

 (ینزن غیج نکهیکنم به شرط ا یکمکت م)

 

 [07:13 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 چهلپارت#

 

 . نزن فرحناز غیج)

 (کیمن  ازت دور بشم و برادرم بهت نزد شهیتو باعث م ترس

 . بزنم وکمک بخوام غیج خواستیم دلم

 .ترسناک نبود یلیاما خ بیجمهربان بود،ع شیصدا اما

 اما آرام گفتم )باشه.( دمیلرز یم

 لباس داخل وان اب سرد حمام بود رحافظ،بایام یچشم بر هم زدن کی در

. 

 (زیو داخل اب وان بر اریب خی یکم )



را داخل  خهایکردم  دایپ خیورو کردم تا چند تا قالب  ریرا ز خچالی یکل

 .ختمیوان  ر

 .ش کاسته شده بودصورت یاز قرمز انگار

 . داخل آب بود یربع کی

 شیحال بود  دوباره چشمها یحافظ چشم باز کرد ونگاهم کرد ب ریام که

 . را بست

و  دمیحافظ را دوباره سمت اتاق بر ریموجود مهربان ام نیکمک ا به

شدند  نگران و سر گردان  یعوض م دیبود با سیحافظ خ ریام یلباس ها

 . دانستم که چکار کنم یونمبودم  ستادهیوسط،اتاق ا

 (نگران نباش  ادیپدرت پشت دره االن م )

شدتا من  انیبعد در باز شد وپدرم در چهار چوب در نما یقهیدق کی

 .کرد وسمتم امد یاخم دیوسط اتاق د سیخ یحافظ را با لباسها ریوام

که از ذهن پدرم گذشت سرخ شدم .مردها همه مثل هم هستن  یفکر از

 .پدرت یحت

 .من کند یابد درباره یدر ذهنش فکرها یتواتست حت چطور

 .نیکمک ،خوب شد آمد دیایبابا ب -

حافظ تبش باال بود مجبور شدم ببرمش داخل وان آب سرد االنم مانده  ریام

 .بودم چطور لباس تنش کنم

فرستادن  حس راحت شدنش به من هم حس  رونینفش را صدا دار ب پدرم

 .داد یخوب



اش  دهیعضالت ورز یرا در آورد  چشمم رو ریول لباس امامد وا سمتم

 : بود که پدرم گفت اشنهیس یاافتهی

 .تونم لباس تنش،کنم یتنها م رونیتو برو ب 

 .امدم رونیگفتم واز اتاق ب یچشم

 .و چشمم را بستم دمیدراز کش شیمبل رفتم ورو سمت

 (یدار یبخواب امروز روز سخت یکم )

 . باز کردن چشمم را نداشتم ییا تواناام دمیشن یرا م شیصدا

را صدا  نیکه عمو آرت  یزن یدادها یدانم .اما باصدا یخوابم برد نم یک

 .دمیکرد از خواب پر یم

 

 [07:13 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .کیوچهلپارت#

 

 : سمتم آمد وگفت یکه به  من افتاد عصب نگاهش

 ؟ یکن یچکار م نجایا -

 . کامل نداشتم یارینشده بودم و هوش داریاز خواب بکامال  هنوز

صورتم  یآن سمت راست صورتم شروع کرد به سوختن. دست رو کی

را بدهد ،که  یمادر بزرگ یرحمیجواب ب میگذاشتم و اجازه دادم اشکها

 .علت خشمش را نگفت یحت

 



سرم  یشتریها باعث شد مادر بزرگ با خشم ب شهیش دنیلرز حس

 : دادبزند

 یکه م ینیاز ا شتریب یلیبردار. من خ تیکارها نیحناز دست از افر -

اما تو من را  اد،یازت بر م ییو چکارها یدانم که تو چه هست یم یدان

 یبگ قاتی.پس بهتر به رف ادیازم برم ییچه کارها یدان یو نم یشناس ینم

 .گورشان را گم کنن

بود  ادیانقدر زروزها،  نیبودن اتفاقات ا بیتعجب نگاهش کردم. عج با

 .من نبود تیکه در حد وظرف

 .دانستیزن با تمام خشمش من را مقصر م نیحال ،ا اما

جولو پالست را  میگویلباسم را گرفت و گفت بهت با زبان خوش م یقهی

که سر مادرت آمد سر تو  ییشوهرت . وگرنه بال یجمع کن وگمشو خانه

 .دیآیهم م

 .ودسرش آمده ب یی،مگر چه بال مادرم

 سر مادرم آماده بود؟ ییمگه چه بال -

 . در چشمم نگاه کرد چشم

 . است بیذهنش انقدر درهم و عج چرا

 .شده یطور نیا یانقدر صدا در سرش هست.از ک چرا

 یتوان یکه دلم بخواد را تو م یبود من هر چ یطور نیاز اول هم هم -

 .یاز ذهنم بخوان

 . یردرا از خودم به ارث ب یاستعداد لعنت نیا

 . سست شده میپاها کردمیم حس



 .مبل نشستم یعقب رفتم ورو یکم

 .به من کرد ودوباره شروع کرد داد زدن پشت

 .نیرحسیحافظ،ام ری،ام نیآرت -

 !ستنین -

 نگاهم کرد یو سوال برگشت

 ؟ ستنین -

 وقت کجا هستن؟ ان

 .مارستان،یب

 .!کدام کار نداشتن چیامروز که ه مارستان؟یب

 !مارستانیرا بردن ب نیحس ریام - 

 ان وقت چرا؟ -

 !شکست شیاز پله ها افتاد ،فکر کنم پا -

 .شوم ی دختره ریزبانت را گاز بگ -

را که پا در عمارت  یبد قدم وشوم. هنوز روز اول یمثل مادرت درست

 .ادمهیگذاشت را 

کرد .همسرم ترکم کرد .زن  کونیرا ُکن ف مانیهمان روز، زندگ از

 ..... گرفت

 .گهید یتا بدبخت هزارو

 



 [07:13 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 دووچهلپارت#

 

 . االنم تو_

من که تحملت را نداشتم هر بار خواستم  یدردسر ساز بود یبچگ از

سرپسرش  یینگذاشت .نگاه کن االن چه بال نیبگذارمت پرورشگاه آرت

 .یآورد

بود  ستادهیپله ها ا یباالکند،سر چرخاندم پدرم  ینگاهم م یکردم کس حس

 .کردیو نگاهمان م

 . امد نییآرام از پله ها پا د،ینگاه من را سمت خودش د تا

 :و گفت ستادیمن ومادر بزرگ ا یرو روبه

 : نیهمه سال گفت نیا هیکاف -

 . نهیاون را بب یکس دی.نباشهیما م یزیاست و باعث ابرو ر وانهید دهیفر

تو عمارت بمونه،هر  دهیفر نیتا اجازه بد یکنبا سوسن ازدواج  دی:با یگفت

 .برم رانیبا سوسن از ا نیمجبورم کرد ن،یکار دلتون خواست با زنم کرد

 .نیچرا اش را هم نگفت یمرده چطور دهیفر نیماه بعد هم گفت چند

 .نوبت دخترم شده حاال

 شیذهن خون نیگیحاال م ستیدختر من ن نیگفت یم روزیکه تا د یدختر

 .ما به ارث بردهرا از ش

 .نیکردیفرحناز دخترمه اما انکار م نیدانست یمدت م تمام



دختره تواِ؟، اره دختر تواِ  اما  نیرا بگم که ا نیا یخوایم یاالن چ -

 . ما خطرناکه یمشکل سازه پر دردسره شومه برا

 مادر من؟ یچه خطر -

نصف باال باعث شد حرف پدر ومادر بزرگ  یااز طبقه یناله ا یصدا

 بماند مهین

 .ادیحافظ از باال م ریام ینگاهم کرد وگفت صدا یبزرگ عصب مادر

 پدر -

 .ستیحالش روبه راه ن ادیاره تب داره ز -

 . نیاز دست شماها چرا انقدر احمق یوا -

 . بزرگ پدرم را کنار زد وسمت راه پله ها پا تند کرد مادر

 . نگاهم کرد پدرم

 نیکرد وسر ا دهیکه با فر یدر دوباره بازخدا کنه ما یوا چارهیدختر ب)

 .ببرمش نجایاز ا دیبا ارهیدختر  ن

 (.کنم تا دست مادرم بهش نرسه دایپ ییجا کی دیبا

 . ببرمت نجایاز ا دیوجمع کن با لتیفرحناز بابا وسا-

 !!. فهمه یمادر بزرگ م-

ببردت که  یکیگم  یم-فرستاد وارام گفت:  رونیرا با حسرت ب نفسش

 .ییدونم کجامنم ن

 تعجب گفتم مثال) کجا.( با

 .ستیبجنب وقت ن  نجایاز ا ریغ ییهرجا -



 .یشروع کرد تماس گرفتن با کس بعد

 

 [07:14 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وسهچهلپارت#

 

  بابا ،بابا -

 . تلفن همراهش را در دستانش فشار داد و سمتم برگشت یگوش 

 . لبخند داشت شیاقرمز بود اما لبه شیچشمها

 

 .آرزو بود میدوکلمه از زبان تو برا نیهم دنیبابا چه قدر شن -

 ریکردم ،دستش ز یم یانداختم . با انگشتان دستم باز نییرا پا سرم

 . ام قرار گرفت و سرم را باال آوردچونه

چرا خودم  کنمیخودم را لعنت م یکنیم میفرحناز باور کن هر بار صدا -

که اصال وجود ندارند.  ییزهایچ یهمه سال آزار دادم برا نیو تو را ا

کنم عذاب  یکردم .  هر بار به تو فکر م غیخودم ومحبتم را از تو در

 . کند یام م وانهیوجدان د

 .بابا -

بگذار بگم، بگم  س،یقرار داد وگفت ه شینیب یرا باال آورد ورو دستش

 .نبودم ییجدا نیکه من مقصر ا

 



 .دونم یمقصر نماما من شما را  -

 

اش  را دور شانه ام قرار داد ومن را به خودش چسباند  مردانه دستان

باعث  یدم کس یبه بعد اجاز نم نیکنار گوشم آرام زمزمه کرد . از ا

 .بشه تیناراحت

 

نبودم خودم  نیزم یکه نه انگار بال در آورده بودم انگار رو یخوشحال

وترس حاال پدرم کنارم و  ییتنها همه نی،بعد از ا دمید یرا در آسمان م

  .کنه یم تمیحما

 

 .دوام ندارند ادیمن ز یهایانگار خوش اما

 

داد.با امدنش من را از  یخانم بزرگ خبر از آمدنش م یکفشها یصدا

 . جدا کرد میامن آرزوها  یخانه

داشت تمام نفرتش را در چشمانش  یبیعج ینیسنگ  میخانم بزرگ رو نگاه

 . کرد یاهمان مبود و نگ ختهیر

 :خودش را از من جدا کردو گفت پدرم

 .برو تو اتاقت -

 :نشست گفت یمبل م یکه رو یخانم بزرگ در حال-

 .ببردش خوادیم ادیاالن شوهرش م  شیبفرست ییجا ستین یازین-



اون  یگیم یمادر من چ-وگفت  دیکش شیموها انیم یدست یعصب پدرم

 .بود دختر من را بکشه کیمرد نزد

اتفاق بوده وبس تو هم بهتر در کار زن وشوهر دخالت  کیاون فقط ،  -

 .ینکن

بزرگ با تکان دادن انگشت اشاره اش به من اشاره کرد تا سمتش  خانم

  .بروم

 . ستادمیکه نشسته بود ا یرفتم وکنار مبل سمتش

 .نیبش -

اشاره کرد  شیپا یجلو نیبه زم نمیمبل بنش یخواستم کنارش رو تا

 : وگفت

 .من یپا ریز نجایا -

خوردم کند، لذت را در  خواستیدر چشمانم جمع شده بود .م اشک

طمع   کردیحس قدرت م گرانیاز کوچک کردن د دمید یچشمانش م

از خانواده اش  یقدرت ، چشمش را کور کرده بود. مگر من هم جزئ

 نبودم.؟

 . یستینه ن -

 . هستم یواقع یزن شکست خورده ا نیا یخواند جلو یرا راحت م ذهنم

پس بهتر حرف گوش  یندار یشأن چیدختر جون ه یکن یدرست فکر م - 

 .نینرسه، حاال بش یبیتا بهت آس یکن باش

  



را  میراه گلو یکرد. همچون طناب دار یم ییخود نما میدر گو بغض

 داینجات پ یحس خفگ نیاز ا یگذاشتم تا کم میگلو یبسته بود. دست رو

 .کنم

 

 گانهی#

 

 [07:14 27.09.19] ,رادگانهیمان ر کانال

 .وچهارچهلپارت#

 

کنم  یدخترها زندگ یهیمثل بق خوامی. من مستمیمن بدنبال شأن ومقام ن-

 .درکنار خانوادم آرام و بدون درد سر

درون  میمستق ستادیا مینگاهم کرد بلند شد وروبه رو یبزرگ عصب مادر

 : د گفتکه پدرم نشنو ینگاه کرد و آرام طور میچشمها

 گذارمیکنم نم یغرورت درست مثل مادرت است .اما من خوردت م -

 .یمثل مادرت خانواده ام را از هم بپاچ

 خوادیکنم من دلم م یکار نیهمچ خوامیمن نم دیکنینه اشتباه م -

 .کنارتون باشم نه روبه روتون

 .زد واز کنارم رد وشد یپوزخند

 نیهم قایت را خوردم اون هم دقبار گول مادر کیدختر جون من  نیبب -

حرفا رو زد شوهرم وپسرم و عروسم را به جان هم انداخت ومجبورم 

 .خواست یکنم که اصال دلم نم یکرد کار



 .یهم دختر همون مادر تو

 د؟یزن یمادر چرا انقدر گذشته را هم م -

با تو  زنمینفهم من گذشته را هم م یمادر بزرگ داد زد وگفت پسره -

 ته؟یعفر نیسراغ ا یهندوستان کرده امد ادی لتیف احمق که

زن ودخترم مردن  نیسال قبل گفت ۱۵شما  دیکنیم یطور نیمادر چرا ا -

  دمید یم یچوب یخونه ای اطیح یاول هر وقت فرحناز را تو ی،آن سالها

زدم  یم بیکردم اما باز به خودم نه یتعجب م دهیبا فر ادشیشباهت ز از

 . آنها مردن

 .توانستم بهش محبت نکنم یزمان هم نم همون

 یلیشما خ میرفت یاز عمارت م میکه با سوسن داشت یروز ادتونهی

ساله بود اما  ۳،۴کرد  یم هی.اما فرحناز مثل ابر بهار گر نیخوشحال بود

تمام  یرحم یمن احمق نه.شما با ب یمن پدرشم، ول کردیانگار حس م

 . کرد هیرگ دیپشت سر مسافر نبا نیو گفت نشیزد

 .امدیم یدختر چ نینبود معلوم نبود سر ا جهیننه خد اگر

. اگر زبونش شهیجادوگر بلند م رزنهیاز گور همون پ شهایآت یاره همه -

ل بندازه نیبه تو خبر بده . ما را تو ا کردیبودم جرأت نم دهیرا بر  .ه چ 

ت دختر را بزرگ کرده ،دستش امان نیخوب حق داشت با خون دل ا -

 کیبه  ؟یبه ک نیخودش شوهرش داد تیبوده آن وقت شما بدون رضا

 .خالف کار یآدم عوض

 . که ازش آمده یینبود .فرستادمش جا نیاز ا شتریدختر ب نیا اقتیل -



 دهیفر دیدان یخواهر عصمت نبود صدبار گفتم وخودتونم م دهیمادر فر -

 . بودن یپدرو مادرش روس

 .بود یه بردار فرارکال کیاونم  کنهیم یچه فرق-

 یفرو کرد ودور خودش،چرخ شیهر دودستش،را در موها یپدرم عصب 

 . زد

 . نگاهم کرد نیبه من افتاد غمگ نگاهش

گله مند  نکهیاز از ا شتریبود .اما من ب  یمانیچشمانش تأسف و پش در

 .باشم متعجب بودم

ا حاال که ت ییزدنند من  شنوده بودم حرفها یکه آنها حرف م یمدت تمام

 . کار و کردن نیبود.چرا با من ا  بیعج یبودم برا دهینشن

 

 .میباعث شد هر سه به هم نگاه کن فونیزنگ آ یصدا

 . کردم کاظم نباشد یدعا م من

 

 رادگانهی#

 

 [07:14 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپنجچهلپارت#

 

 .رفت تا در را باز کند فونیسمت آ پدرم



 .نهیآرت -

 . رفت اطیپدرم سمت ح دمیکش یراحت نفس

بزرگ سمتم امد ومچ دستم را گرفت و سمت اتاقم برد من در اتاق  خانم

در  یرا از رو دیپرت کرد وخودش هم داخل اتاق شد ،در را بست وکل

 .برداشت

نگذارد با  یرا خبر کرد نیزد با حرص گفت آرت یاز خشم نفس نفس م -

 ؟ یکاظم بر

 !!کردمن یکار نینه من همچ -

که انگشتش را تکان  یانگشت اشاره اش را سمت من گرفت ودر حال -

 : داد گفت یم

اجازه  یریاز کاظم طالق بگ یکن که بتون رونیپنبه را از گوشت ب نیا -

 .کشمتیخودم م یکار وبکن نیبه عمارت اگر ا یدم برگرد ینم

 :ردم و گفتمبره تمام جراتم را جمع ک رونیاتاق وباز کرد تا از اتاق ب در

 همه مجازاتم؟ نیاخه چرا مگه من چکار کردم که مستحق ا -

 : برگرده گفت نکهیبدون ا ستادیدر ا یجلو همونجا

 من بود ، یپدرت دختر عمو مادر

 هیگفت: تو درست شب یشترینگاهم کرد و با حرص و خشم ب برگشت

 .ینمک نشناس یهمون عوض

 . داشت یذهن خوان یمثل من وتو  توان اونم

 .من بود یپدر یاستعداد مزخرف در خانواده نیا



 : دیسمت خودش کش یلباسم وگرفت و کم یقهیبزرگ سمتم امد و خانم

 . هل پرتم کرد وسط اتاق کیچشمانم زل زد و بعد با  در

 .کشتمشیم دیشوهرم نشست با یپا ریموقع که ز همون

 

 رادگانهی#

 

 [07:14 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششچهلپارت#

 

دستم  یکیکردم بلند بشم اما انگار  یجمع وجور کردم و سع یاز کم خودم

 را گرفته بود. تنم داغ شده بود

در  رهیرا چرخاندم و نگاهم به پشت سرم کردم  دوچشم سرخ خ سرم

 . کردیچشمانم نگاهم م

 (یایبا من ب دیتو با )

 شیدرد وسوزشش بکمر دوباره سر باز کرد،  یزخم  رو یکردم جا حس

 .از حد توانم بود.نفسم را به شماره انداخته بود

 .به لب داشت یسیخانم بزرگ کردم لبخند خب نگاه

 . رفتن است رونیکردم جان از تنم در حال ب حس

 

 . پدرم که گفت یصدا دنیشن با



 من چت شده فرحناز؟ یخدا یعل ای-

 یونم را از روج یبغلم وگرفتن وتن ب ریو هم سمتم امد ز نیآرت عمو

 .دمیدیتخت گذاشتن. درست نم یبلند کرد و رو نیزم

 مینفسها یخواستن ازم جدا بشوند،لباسشان را چنگ زدم .با ته مانده تا

 : گفتم

 .مونم یاتاق...نم نی..ا یمن ..من ..تو -

 ریزدوتر از پدرم عکس العمل نشان داد  دست ز  یحرف چیبدون ه عمو

امد پله ها را باال  رونیلندم کرد و از اتاق بانداخت وب میگردن وپاها

اطرافم را نامفهموم  یبسته شده بود اما هنوز صداها میچشم ها رفتیم

 . کرد یآمد و صدام م ی. پدرم کنارمان راه م دمیشن یم

 ؟یشه ه یم یطور نیچرا ا ایخدا زمیفرحناز بابا چت شد عز- 

 :نه گفترسا واخطار گو ییدفعه  خانم بزرگ با صدا کی 

چرخم  یگم : اگر چوب ال یم یچ نمیحواست راجمع کن بب نیآرت -

 .یدیبا شوهرش بره فهم دیدختر با نی.ا بندمی،چشم بر محبتت م یبگذار

 

 [20:05 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهفتچهلپارت#

 

 یها را باال رفت وقتخانم بزرگ پله یبدون توجه به حرفها نیآرت عمو

 .دمینفهم یزیچ گریاتاق شد. من دوارد 

 



 یکیکه به چشم  خورد تار یزیکه چشمانم را باز کردم  تنها چ یزمان 

عادت کرد سرم را چرخاندم .اتاق  یکیکه چشمم به تار یبود ، کم

 .بود رحافظیام

 خودش کجا بود مگر تب نداشت ؟ اما

 

م خودم را تکان نتوانست نییبلند شوم اما  نشد از کمر به پا میاز جا خواستم

کردم اما  ی، دوباره سع خوردنیتکان نم میبدهم انگار فلج شده بودم .پاها

 .نه انگار مادر زاد فلج بودم

 .کردم با خودم حرف زدن شروع

 میشدم و چند ضربه به پا زیخ میپاهام خواب رفته، ن شمیخوب م االن

 .زدم

  《شه یفرحناز آرام باش درست م 》

 یکیدر آن تار کردیبا آن دوچشم  درخشانش نگاهم مرا باال بردم . سرم

  . بود دنیقابل د شیفقط،چشمها

 《 ت،ی،نه از من ، نه از تکان نخوردن پاها ینترس 》

 . بود ختهیترسم ر یکم  دنشیبعد از چند بار د انگار

 : خودم را عقب کشاندم و گفتم یباز هم استرس،داشتم کم یول

 !!.نشو کیبه من نزد -

 《 ستمیا یم واریکنار د نجایمن همباشه  》



که اطرافش بود  یخاکستر ینگاهش کردم. هاله یشتریبا دقت ب یکم

 .نمشیشد نتوانم خوب بب یباعث م

 .داشت یبلند یلیقد خ انگار

 .ما بود هیشب یش،کمینداشت وپاها کفش

را پشتش  شیبودند، دستها یمیرا باال بردم لباسش انگار پاره و قد نگاهم

نگاهم را باال تر بردم در صورتش  کرد،ینگاهم م مید و مستقبرده بو

 .متمرکز شدم

 و دو سه ساله یس یال یرا داشت س یمرد یهچهر

 .درشت ودرخشان یچشمها

 زشیت یدرشت وکم یزد که دندانها یاش افتاد لبخند رهیت یبه لبها نگاهم

 ترش کردترسناک

 

 [20:05 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهشتچهلپارت#

 

 .جمع کردم شتریرا ب خودم

 《یترسیاز من نترس باز م گمیم 》

 .یخوب ترسناک-

 . زد یلبخند



کنار مادرت بود ،اون  شهیپدرم هم یگفتیچه م یدیدیاگر پدرم را م 》

 《بخاطر ترسش جونش را از دست داد دیترس یم شهیهم

 پدرت مادرم را کشت؟ یعنی-

قصد و غرض، اون مجبور بوده  یاز رو متاسفانه بله ،اما نه 》

کرده گرفته بودن و مجبورش  بی،بعدش،دستور داده بودن آن را نا

بود قبل  یانجام بده پدرم موجود با شرف لشیخالف م ییکه کارها کردنیم

 《دست انسانها بشه یچهیباز نکهیاز ا

  پدرت مامور شده بوده مادر من را بکشه؟ یعنی -

 .،سکوت سکوت

 وأم ، اخه چرا ؟با ت -

،من االن آمدم اشتباه پدرم را با کمک کردن به تو جبران  دونمیمن نم 》

 《.کنم

  زدم داد زدم غیرا تکان بدم اما نشد ج میکردم پاها یسع

 《فرحناز آرام باش 》

 .آمد کمینزد یتا کم 

 .تر داد زدم و کمک خواستم بلند

وم و کاظم وارد اتاق زدم که باالخره در باز شد و پدرم وعم غیج انقدر

 .شدن

 یشد .انگار جنون بهم دست داده بود عقب م شتریکاظم ترسم ب دنید با

 . عقب رفتنم نبود یبرا ییرفتم اما جا



  وعمو را کنار زد و سمتم آمد دستش را سمتم دراز کرد پدرم

کل ساختمان را  شیکه صدا دمیکش یغیج رهیخواست دستم را بگ تا

 . لرزاند

 :ا عقب کشاند وگفتکاظم ر عمو،

 .ستیحالش رو به راه ن ینیب یم رون،یبرو، برو ب -

من  یرا چرخاندم و اطراف اتاق را نگاه کردم نبود انگار واقعا وقت سرم

 .شدیاز من دور م دمیترسیم

 

 [20:05 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونهچهلپارت#

 : دست عمو را پس زد وگفت تیبا عصبان کاظم

 ؟ نیزن من چکار کرد با -

و  نیرزمیتو ز شی! آن روز که انداخ یچقدر هم تو به فکرش بود یاخ-

  زنت نبود.؟ یبعد از دو روز آمد یرفت

 یحرفها رو م نیبود و ا ستادهیدر ا یجلو دهیپر یحافظ با رنگ رو ریام

 .زد

 .به هق هق کردن افتاده بودم هیگر از

 :م کرد وگفتبه کاظ یبه من کرد و نگاه ینگاه عمو

 یایب میکن یحالش بهترشد خبرت م ستیاقا کاظم فرحناز حالش خوب ن -

 .شیدنبال زنت ببر



 . کردمیترس نگاه عمو م با

 .من را با کاظم بفرسته برم خواستیم واقعا

 ستیدکتره که حالش خوب ن نجایباشه مگه ا دیزنم هرجا من باشم با -

 . شهیبمونه بهتره م نجایا

 .خودم حالش بهتر بشه یو خونه حالش بهتر بشه بهتر تو خونهقرار ت اگر

 : کاظم وگرفت وگفت یقهیشد و سمتش امد و یحافظ کفر ریام

 .زنم زنم نکن یبرو ه ایب

رم  ی.بعد مدنیاگر االن فرحناز وببرم دادگاه ،درجا طالقش را م مردک

 . بدون اسم تو میریگیشناسنامه م کیثبت احوال 

 چرا ؟ یدونیم

 ....فرحناز هنوز چون

به  یحافظ،تموم نشده بود که کاظم سمتش حمله کرد ومشت ریام حرف

نتونست عکس العمل نشون  یدفعه بود کس کیصورتش زد.چون کارش 

 .بده

 . حافظ و کاظم واز هم جدا کنن ریام کردنیم یوپدرم سع عمو

 . بود یکار سخت اما

 . بود و اهل بزن بهادر ییمرد دعوا کاظم

شده بود بازهم  فیچند روزش ضع یماریبخاطر ب نکهیحافظ با ا ریام اما

زد ،انگار  یبه شکم وصورت کاظم م یمحکم یآورد مشتها یکم نم

 یجبران همه یفرصت برا نیبود واالن بهتر یاز دست کاظم کفر یحساب

 .بود شیهایدق ودل



   

رد ودر اتاق ک یحافظ،وتو ریکرد و پدرمم ام رونیکاظم واز اتاق ب عمو

 .را بست

 شیحافظ چند مشت ولقد به در زد ومادر وپدر کاظم و با فحش ها ریام

 .کرد ضیمستف

 .پشت در نشست نجایکرده بود که هم یبدنش خال انگار

 . پاش گذاشت و در همان حال گفت یرو رو سرش

 .یازدواج کرد وانهید نیدلقک جون، شوهر ق حط  بود با ا-

 

 [20:05 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .پنجاهپارت#

 

 .آمد یام م ینیب شیش،فیف یصدا یهر از گاه کردمیم هیگر ارام

 .رنگ شبت  سبز بشه یاالنه آن چشما -

 . منظورش نشدم یمتوجه

 صورت مردانه اش کردو گفت یچاشن یرا دراز کرد و لبخند شیپاها

وباره از من د ادیم لویبیس القید نیبعد ا یشیچشمات سبز بشه زشت م -

 .خورهیکتک م

کتک خورد با مردک دراز با آن شلوار  یچطور یدیدلقک جون د یراست

 .کنهیآمده زنم زنم م یکرد



 .بردنیم رونیب نجایجنازشو از ا دیآورد اگر حالم خوب بود که با شانس

 . نگاهش کردم یاشک یچشما با

 ؟یکنیم هیبخند بابا ولش کن اخه آن آدمه بخاطرش،گر -

 . طالقت یدنبال کارا وفتمیاز فردا م ودمخ

 .حافظ پشت در بود در باز نشد ریام نکهیباز شد اما بخاطر ا در

 :حافظ،کرد وگفت ریسرش را داخل آورد ونگاه ام پدرم

 .یپسر چرا پشت در نشست پاشو

 واریگرفت و بلند شد اما دستش،را به د شیحافظ،دست به زانوها ریام

 : گفت یکنار

 .عمو بدو من رفتماوه اوه -

 .افتاد نیزم یرو بعد

 . ام گرفت هیگر دوباره

 .حافظ نشست ریوارد اتاق شد و کنار ام پدرم

 : گرفت وگفت دستشو

 . یبلند بش یتون یم

   اره عمو -

 . برد رونیحافظ وبلند کرد واز اتاق ب ری،ام پدرم

 . خورد یرا تکان دادم هنوز تکان نم میپاها

 .کردن هیم گذاشتم و شروع کردم گرصورت یرا رو میدستها



 .بزنم یاخفه غیکاظم کنار گوشم باعث شد از ترس ج یعصب یصدا

 .با دوتا مشت ولقد ولت کنم برم یتوقع داشت هیچ -

مرد نامحرم  کی شیپ نجایزنم ا گذارمیباشم بازم نم یقدر عوض هر

 .بمونه

 . عمو از پشت سر کاظم آمد یصدا

 .ستنیپسرم تنها ن آقا کاظم ،فرحناز که با-

 د؟یسخته که بفهم یلیخ نیاقا خواستم با زنم تنها حرف بزنم .ا -

 

 [20:06 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کیوپنجاهپارت#

 

 .سمت عمو رفت یعصب کاظم

 .دمیدهانم گذاشتم ونال یدستم و رو دمیترس

  نه -

 : نگاهم کرد اما دوباره رو به کرد عمو گفت کاظم

 .کرد ودرو بست رونیو با دست عمو را از اتاق ب رونیب اقا

 :در بود گفت یدستش رو هنوز

 . نجایا یآمد یفکر کرد یتو با خودت چ -

 (دیها را گفت که تنم لرز یبند یلیخ ی؟) با صدا ها



 :مونیبک به چند روز بعد از عروس فلش

 

 

 یکاظم که از پشت در م یبه در آمد وبعد صدا یزیچ دنیکوب یصدا

 : فتگ

پاشو .هراسون از جام  گهیبسه د یدیخواب یدختر هرچقدر خورد یه-

 .دمیپر

 بشم، دارمیعادت داشتم صبح زود از خواب ب من

را نوازش  میموها یبا مهربان جهینه .ننه خد گهید یمدل نیاخه ا اما

 .دارشومیتا ب کردیم میوصدا کردیم

 .شد به در زد که در باز شد وکاظم داخل اتاق یمحک لقد

نشده  تمیموقع ینشسته بودم، نگاه اطراف کردم هنوز متوجه  میجا سر

 .بودم

بود.) مغزش  صاحبیکه چشم و دلش ب یکاظم یباز جلو قهیتاپ  کی با

 خودش بود( اقتیکه فقط ل یشرم یپر بود از افکار ب

 

 : پوزخند سمتم وآمد وگفت با

 .میخبر نداشت میداشت نجایا یزیبه به عجب چ-

ننم  یخودم دارم، ه نجایا  یزیعجب چ نیهمه دختر دورو برم اما بب آن ) 

 (نرو سراغش گهیم



 

. حاال کامال دمیسمتم آمد وکنار تُش کم نشست خودم وعقب کش آرام

 . بودم دارشدهیب

دستش را عقب  عیلباسم رفت، اماسر یقهی. دستش سمت دمیترس یم ازش

 .گفت بدنت برق داره زد و یبا تعجب نگاهم کرد بعد پوزخند دیکش

ام را بپوشانم خجالت زده سرم  نهیس یبدنم گرفتم تا قفسه یرا جلو دستانم

 .بردم نییرا پا

داغ  یصورتم نفسها یصورتش را جلو آورد درست روبه رو بارنیا

گند  یداد .بو یبهم دست م ی،حس چندش خوردیکه به صورتم م  شیبدبو

 .دمی.صورتم را عقب کشرمیبگحالت تهوع  شدیباعث م گاریوس ازیپ

کرد  کیام را دردست گرفت وصورتم را به صورتش نزد چانه

 . دمیلرزیرا بست .از ترس به خودم م شیچشمها

 .صورتش به سمت چپ رفت  یلیس یآن با صدا کی اما

 .از خشم قرمز شده بود شیچشمها

 : به صورت زدم بعد بلند شد  وگفت یمحکم دهیکش

 . تم بهت محبت کنمتف به من که خواس-

 . نشده بود یزد اما انگار حرصش خال میبه پا یمحکم لقد

 . زد میهم  به ران پا یلقد محکم کی

 دیبمون که موهات مثل دندونات سف نجای،انقدر ا یاحمق دهات  ی دختره

 . بکن یتو هم کلفت کنمیم رونیبشه من که عشق وحالم وآن ب



توانستم درست تکان  یرا نم میوهفته پاکه د کردیدرد م میران پا یقدر به

 . بدهم

دوتا از  یکیبود  ی.فقط،هر بار عصبان امدیسمتم ن گهیاز آن ماجرا د بعد

 .دیکشیرا م میموها ای کردیمشت ولقدها نسارم م نیا

 .کردیخوردم م شیهم با حرفها یگاه

 

 .آمدم رونیازگذشته ب شیتکان دستها با

 .حرص نگاهم کرد با

 یطور تو فکر نیکه ا دیپسره بد جور قاپت  رو دزد کهنیمثل ا 

 

 رادگانهی# 

 

 [20:06 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودوپنجاهپارت#

 .عقب رفتم یخوردم وکم کهیشده بود  کمینزد نقدریا نکهیا  

 :اش گفتچفت شده یدندانها نیاز ب باحرص

 .میفرحناز کاسه وکوزت و جمع کن بر- 

 .امیب ونمتیمن نم -

 :من را در آورده باشد گفت یکه ادا یبا حالت -



 چرا  ؟ -

 .دیدر صورتم غر یشتریب تیعصبان با

 د؟یدار یپشتت در آمده ؟ نکنه  با هم سر وسر گولیچون آن پسره ژ-

 هان؟

 :گفتم عیترس سر با

 اخه ؟ یکدوم سر وسر ؟یزن یم هیچه حرف نینه نه ،ا -

 .شناسم یو خوب م ببند دهنت رو ،من شما زنها -

را بستم ودندان  میبلندم کرد .از درد چشمها میگرفت، با موها میموها از

 .گذاشتم میلبها یرو

 . اخ اخ ول کن موهامو -

 .بلند شو تا موهات وول کنم -

 .شود یکه فکر کردم پوست سرم هم دارد کنده م دیکشیمحکم م انقدر

 . خورنیپاهام تکون نم تونمیبه خدانم -

آورد  نییتخت پا یرا ول کرد وبازوم وگرفت وبه زور از رو هاممو

را گرفته بود تعدلم را حفظ  می.دستم را به تخت گرفته بود .کاظمم بازو

به تخت  یرا ول کرد .تا آمدم دو دست میآن بازو کیکرده بودم  اما

 .شدم نیبچسبم، نقش زم

 .در زانو و کمرم حس کردم یبد درد

 ؟یفهم یم یبمون نجایا گذارمینکن.من نم یباز فرحناز پاشو با من -

 .کمکم کند دیآینم یچرا کس ایخدا -



 :کنار گوشم گفت یکس

 《کنهیدستشه که ما رو دور م یزیچ 》

 : خم شد و کنار گوشم گفت کاظم

 چت شده؟ -

با هر دودست تخت را  بارنیبغلم را گرفت وبلندم کرد ا ریوباره زد 

 .دمیچسب

 کرد،یاهم مبا حرص نگ کاظم

 دیبا ی.اما حاال که زنم گرفتمتیاگر اصرار خانم بزرگ نبود، نم -

 . ی.هرجا من هستم باشیکنگوش گمیمن م یهرچ

 .همون بشه دیبا خوامیمن م یهرچ

 .پوزخند زدم شیهاکردنهمه من من نیدلم به ا در

 

 رادگانهی#

 

 [20:06 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وسههپنجاپارت#

 

 یخواست یپس دست از سرم بردار پول م یبه من ندار یاتو که عالقه-

 .یدیبه پولت هم  که رس



 رتمیغ یدرسته بهت عالقه ندارم اما زنم م،یشو باهم بر ادهیپ یه  یه -

 .باشه گهید یکی یاناموسم شب خونه دهیبهم اجازه نم

 .میدیدر ضمن کدوم پول ما فقط اسمشو شن 

 .نشستم نیزم ی.آرام رو دیلرز یم میپاها -

 چه مرگت شده ؟ -

 ! دونم ینم -

 . بغلم وگرفت وبلندم کرد ریدوباره ز -

 .نمیتخت بش یکرد رو کمکم

 . کردینگاهم م رهیخ

 . هیجوریدلم  یرفت یدوستت ندارم، اما از وقت یدون یم -

 ؟یچجور -

 : گفت میدر چشمها رهیزد وخ یامزه یلبخند ب -

مثل  یکیباهات نکردم  تا  یمدت کار  نیکه چرا ا خورمیحرص م دائم

 . دستم نندازه نطوریجوجه دکتر  ا نیا

 .زهیمرد انقدر نفرت انگ نیا چرا

 .زارمیآمدم بگم ازت ب تا

 

خانم  ییاالن تنها اریرا به زبان ن یفرحناز مراقب باش هر حرف 》

 《کمکت ادیب یکس دهیاجاز نم نهییبزرگ پا



 

 . صورتم خم شد یرو یکم کاظم

 

 .یجفتک بنداز یتونینم گهید یخوبه فلج شد-

 .دی،بعد بلند بلند خند کنمیبرمت خونه خودم درمانت م یم

 (.مردک مزخرف)

 ازیگند پ ی.هنوز هم دهانش بو دیام را بوسرا جلو آورد گونه صورتش

و  دمیدادم وصورتم را عقب کش نمیبه ب ینیبد دهانش چ ی. از بودادیم

 .صورتم را پاک کردم بادست

داره.صورتش را  یهومم  صورتت انقدر خوشمزه اس لبات چه طعم-

 .را ببوسد میجلو آورد تا لبها

 غیاش  زدم . با ج نهیخودم را کنترل کنم . با بغض مشت به س نتوانستم

 :وداد گفتم

 .خورهیحالم ازت بهم م ادیازت بدم م-

 شیدستها نیرا ازب میم دستهارا گرفت هرچقدر تقال کردم نتوانست میدستها

 .اورمیب رونیب

 .  دمیکشیبلند غیبه مچ دستم داد که ج یفشار

 گهیونم تونهینم یجوجه، خانم بزرگت پشتمه اگر بکشمت کس نیبب -

 .چرا؟پس آدم باش وجفتک ننداز

 .یشرفیاز بس که ب -



 به صورتم زد. طعم خون در دهانم حس کردم .آب دهانم را به یادهیکش

  . شد یعصبان شتریصورتش انداختم که ب

 .تو صورتم یکنیپدرسگ تف م -

 . پشت سرهم به صورتم زد یلیس چند

 .بود از شدت ضرباتش سر شده صورتم

 :زد با حرص داد زد وگفت ینفس م نفس

 . برم یم نجایمن تو را ازا نیبب -

 .دایکه آن سرش ناپ کنمیبرات درست م یجهنم 

 

 رادگانهی#

 

 [20:07 27.09.19] ,رادگانهیرمان  لکانا

 .وچهارپنجاهپارت#

 . اتاق داغ شده بود یهوا

 . رفته بود نیهوا از ب ژنیتمام اکس انگار

 .کردمیدر تخت حس م یفیخف لرزش

 .تخت را چنگ زده یدودست

 .دیکشیم یقیعم یو نفسها کردیکفتار نگاهم م کیمثل  کاظم

 . کرددر رفت ودر را تا اخر باز  سمت



 یعقب رفتم ودستم را جلو یآمد .دستش که سمتم آمد، ناخودآگاه  کم سمتم

 .صورتم گرفتم تا دوباره به صورتم ضربه نزنه

 . زد یپوزخند

 .غرورم له شده بود تمام

 .نفرت نگاهش کردم با

 کیبرد و میزانوها ریهمان پوزخند مسخره اش سمتم خم شد ودست ز با

 .ر دادپشت کمرم قرا گرش،رایدست د

 . کامال در آغوشش بودم حاال

 . نی؟ بگذارم زم یکنیچکار م -

نگاهمم نکرد سمت در رفت دستانم را به چهار چوب در گرفتم تا  یحت 

 . ببرد رونینتواند من رااز اتاق ب

 .نیزدم بگذارم زم داد

 .وهوا معلق شدم نیآن در زم کی

 .دمیکش یبلند غیج

 .افتادم نیمز یآرام رو ینا باور نیدر ح اما

پرت کرده بود اما همان  نیزم ینامرد من را از آغوشش رو کاظم

 .خوردنم شده بود نیموجود مانع از زم

 .بار پشت سر کاظم نیقرمز به خون نشسته اما ا یهاهم چشم باز

 .یعل ای -

 《مونهیگفتم هرکس بهت نظر داشته باشه سالم نم 》



 

 [20:07 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وپنجپنجاهپارت#

 

 :فرحناز

وروشن راهرو ترسناک تر  کیقرمزش کردم که در تار یچشمها نگاه

 .شده بود

 .تو را خدا نه نه

 

 .وباره بلند کنه که عقب رفتمد نیزم یکاظم خم شد تا من را از رو-

 《کنمیرو رو سرش خراب م نجایدستش به تو بخوره ،ا 》

 .زدن کردم غیبلند شروع به جرا بستم و  میتر رفتم .چشمها عقب

 . عناد از کف داد وشروع کرد به مشت ولگد زدن کاظم

 . زدم یم غیدرد و ترس ج از

آمد وخورد  نیی،وسط سالن کنده شد ودرست در وسط راهرو پا لوستر

 .شد

 .خاموش شد برقها

 ریام یبعد صدا شدیم دیشن یمشت ولگد به در به خوب دنیکوب یصدا

که چرا  کردیزد واعتراض م یداد م یر اتاق کنارحافظ،که از پشت د

 .بسته اند و اگر در را باز نکنند در را خواهد شکست شیدر را به رو



 :صورتم خم شد و گفت یرا گرفت و رو میموها تیبا عصبان کاظم

 .ایو ب وفتیآدم پاشو دنبالم راه ب یمثل بچه تهیعفر- 

 .را تکان دادم سرم

صورتش چنگ  یاش مشت زدم و رو نهیبه س بغلم کرد هرچقدر دوباره

 . نتوانستم خودم را نجات بدهم  دمیکش

 .میدیکه رس اطیح به

بود و با پوزخند نگاه  هیتک اطیح یکه تو یبزرگ به درخت بزرگ خانم

 .کردیمن م

 . شد اطیحافظ هم داخل ح ریام د،یکاظم به در که رس دست

ته ودوباره شروع به تالش کردم گرف یرا بهم دادند .جان تازه ا ایدن انگار

 .بتوانم مانع از بردنم توسط کاظم شوم دیکه شا

 :گفت دییسا یکه از خشم بهم م شیدندانها نیاز ب  کاظم

 ؟یشد ریش یدیها معشوقت و د-

 

 رادگانهی#

 

 [20:07 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششپنجاهپارت#

 



 .حافظ از همان جا داد زد ریام

 .شیبر یناموس کجا م دزد یه-

خون  یکاسه کی شیآن چشمها کیزد به  شیحرف انگار کاظم را آت نیا

 .شده

 . گذاشت نیرا کنار باغچه رم من

 :گفت آرام

 

 ! کشمش من دزد ناموسم یم -

 .کردنگاهش ضیحافظ گرفت و با غ ریسرش راسمت ام 

.که نیهستزنمه ،دزد ناموس تو خانوادهات  نیمن دزد ناموسم ؟ نامرد ا -

 !نیکرد میقا نجایزنم را ا

 .شدیم دهیخرناس هم از پشت سرم شند مثلیصدا

کاظم شود ومانع از رفتنم  کینزد تواندی. اما چرا نمستیچ دانستمیم

  .سوال بود یجا میشود، برا

 .بودن ستادهیهم ا یروبه رو حافظ و کاظم ریام

 .دیتو را خدا دعوا نکن رحافظیام -

 : م نگاهم کردکاظم با خش -

 نه؟یبب بیها معشوقت آس ؟یهست یدلواپس چ -

 .بکشمش خوامیبترس چون م یلیخ پس



 : آورد وگفت رونیب بشیرا از تو ج یضامن دار یچاقو

 .تکه تکه اش کنم  خواهمیم نیبا هم -

 م؟یمگه ما مرد-

 . بود نیعمو آرت یصدا نیا

 دانم؟ یمدت کجا بودن نم نیا تمام

 .نشست نیزم یرو  میپا یوجلوسمتم آمد  پدرم

 شده.؟ یشکل نیچرا صورتت ا -

 !!حافظ ریبابا ،ام -

 .میزنگ زد سینگران نباش به پل -

 : گفت شیشگیخانم بزرگ سمت ما آمد وبا اقتدار هم -

 .میشوهرش آمده زنش،وببره ما نگذاشت نی: گفت نیگفت یچ

 : حافظ ،با داد گفت ریام

 نیسوسک دست ا کیدختره ،بعدم  من  نیزنش زنش؟ کدوم زن بابا ؟ا -

 .دم چه برسه به دختر عموم را ینم یوحش

 . زدم غیحافظ حمله کرد و من ج ریسمت ام کاظم

 .بودن ریدرگ یو عموم هم سمت آنها رفتن چهار نفر پدرم

 . به هم کرد یبزرگ نگاه پر نفرت خانم

 !یتچطور همه را به جان هم انداخ نینگاه کن بب نهیعفر یدختره -

 



 رادگانهی#

 

 [20:07 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهفتپنجاهپارت#

 

که  باعث شد  دیبه گوش،رس اطیاز کنار درح سیپل نیماش ریآژ یصدا

سرش  ییبودم ، وقت بال رحافظیبرود ،نگران ام نیاز ب میاز نگران یکم

 .کردینده ممن را شرم شتریکند ،ب تیبا آن حالش امده بود از من حما ادین

 .دمیترسیم دایمجبور بشم با کاظم برم شد نکهیاز ا اما

 ..تا مامورها داخل شوندستادیا یخانم بزرگ در وباز کرد و کنار 

 یاز مامورا باال یکیصحبت ،آنها را از هم جدا کردن  یکم مامورابا

 :و گفت ستادیسرم ا

 د؟یبا همسرتون بر دیخوایخانم شما م -

 .رفت یراه م یعصب بابام کردم نگاه

 نیبه ا یوحش نیا دیجلو آمد وگفت آقا نگاه صورتش بکن رحافظیام

 .روزش،در آورده

 : وتو صورتش داد زد رحافظ،وگرفتیام یاقهی کاظم

 .زنمه یبه تو چه عوض-

حافظ،به صورت  ریحافظ و کاظم و از هم جدا کرد وبه ام ریمامور ام 

 : گفت یااخطارگونه



 .دیشما دخالت نکن -

 .دوباره من را مخاطب قرار داد بعد

 د؟یبا همسرتون بر دیخوایخانم شما م -

 .به دهانم بود شیکردم . چشمها رحافظیام نگاه

 .ترسمیمرد م نیبغض گفتم نه اقا من از ا با

 !زنهیدائم کتکم م رمیجاباهاش نم چیه

 : شد وسمتم حمله کرد وگفت یعصبان کاظم

 .یامرد افتاده زبون در آوردالمصب، چشمت به چهار تا ن -

 : کاظم وگرفت وگفت یبازو مامور

 . باشه یکه از دستت فرار یزنیخوب چرا دائم کتکش م اقا

 .بگم یکنه به ک ینم نیاقا تکم -

 .مردم ،صورتم از خجالت سرخ شد ازخجالت

 .که از حرف کاظم شکه شده بود مامور

 . کرد سکوت

اقا بره،  نیدخترم با ا خوامینمرو به جمع کرد وگفت : اقا من  پدرم

 .بره خوادیخودشم نم

 :با حرص داد زد وگفت کاظم

 !خودش غلط کرده-

 :حافظ،گفت ریام



 . ! دوباره عوا شدیغلط کرد تیخود وحش-

 :کالفه رو به پدرم گفت مامور

 دیخانم با نی. ادیرس ینم ییبه جا یطور نیا دیکن تیشکا دیبر دیشما با اقا

 .با شوهرش برود

 .کرد یم ییکاظم خود نما یلبها یرا رو یروزیلبخند پ -

 رادگانهی#

 

 [20:07 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهشتپنجاهپارت#

 

 :گفت تیبا عصبان رحافظیام

 .کشهیدختر وم نینامرده، تنها بشن ا نیآقا  ا-

  کرد وگفت یاخم مامور

نشون بده که  یمدارک ایبا همسرش بره  دیخانم االن با نیطبق قانون ا-

 .محرض بشه جانشون در خطره

 .زده صورتش وآش والش کرده نیجناب محرض تر از ا -

 .کنن تیپاسگاه شکا انیب تونندیم شونیا -

 رحافظیام

 .میکنیم تیشکا میایاره م -



 .کردمینگاهش م قدرشناسانه

 .کردیم دشیحافظ،حمله کرد وبا داد تهد ریسمت ام یکاظم عصب که

 . ادیهم ب گهید نیماش کیتماس گرفتن و امورام

 .شدن زیبا هم گالو یحافظ،وکاظم چند بار ریام ادیب نیماش تا

با نفرت نگاهم  یمدت خانم بزرگ فقط نظاره گر بود و هر از گاه تمام

 .کردیم

 . دوم نیآمدن ماش با

 .کردن نیکاظم وسوار ماش سهایپل

 . میدوم  شد سیپل نیبه کمک پدرم وعموم سوار ماش منم

 .کاظم نتوانست من را باخودش ببرد تیشکا میاز تنظ بعد

 .حافط بود ریام یبرا یترسناک یرفتن در چشمانش فکرها موقع

 .انجام بده یکار نیچن خواستیواقعا م ایبود  تیدانم از شدت عصبان ینم

 

 رادگانهی#

 

 [20:08 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ونهپنجاهپارت#

 

 . از برگشتن به خونه بعد



 .داد یکاظم و خودشو فحش م یه یعصب پدرم

  : هم گفت نیعمو آرت 

 .میبه فکر چاره باش دینداره با یادهیحرص خوردن فا-

 : حافظ گفت ریام

 .طالق یدنبال کارها رمیمن  از فردا م-

 :گفت یجد یلیبزرگ خ خانم

 .تیدگبرس به کار و زن ،یبکن خوادیتو غلط اضافه نم -

  بهم زد وگفت یحافظ،چشمک ریام

 .چشم خانم خوشگله-

 :حافظ گفت ریبزرگ رو به ام خانم

 .یمن را دور بزن یکه بتون یهست یبچه تر از اون یلیهنوز خ-

 .باال یحافظ سرش،را تکان داد و رفت سمت طبقه ریام

 :که همه بشنون گفت یبلند طور یبزرگ رو به من ول خانم

عمارت  یبرگرد دی،با  تیسر خونه زندگ یکاظم برنگردفرحناز، اگر با -

 .یبمان نجایا یحق ندار

 .و عمو به هم نگاه کردن پدرم

 : عمو

 .عمارت میگردیبعد از طالق فرحناز همه برم -



بزرگ سرش راتکان داد وپشت به ما کردو سمت اتاقش رفت.اما من  خانم

 .عث شد واقعا بترسمکه با دمید شیلبها یرو یآخر لبخند ترسناک یلحظه ا

  کمک به

 . به اتاقم رفتم پدرم

 :نیآرت عمو

برم به  دیبا شهیامروزمرخص م نیحس ری. اممارستانیرم ب یمن م -

 .کارهاش برسم

 .نگاهم کرد ینشست وبا مهربان نیزم یکنار تخت رو پدرم

 . بابا -

 .جانم -

 چرا خانم بزرگ انقدر از من متنفره ؟ -

 هیشب یلی.اما خ اندازدیم دهیفر ادیمن را  صورتت بیدرسته ترک -

 .یمادرم

 . پولش،در آورد فیاز تو ک یعکس

 !مادرمه نینگاه کن ا -

 .اش بودم هیشب یلیدستانم گرفتم من خ انینگاه عکس کردم و عکس را م -

 .در فکر بود دایمردم که شد یبلند کردم ونگاه پدر سر

 .بابا.نگاهم کرد -

 .دز یچشمانش غم موج م در



 . مرد یتصادف رانندگ کیسالم بود که مادرم در  ۵ من

 .کردم یبعد  از آن من در عمارت زندگ 

 .مراقبم بود شهیسخت بود اما خانم بزرگ ه یلیخ

 

 رادگانهی# 

 

 [20:08 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .شصتپارت#

 

 :و مهربان گقت ستادیاز کنار تخت ا پدرم

 .یم استراحت کنبهتر ه تو ه رمیمن  م-

 .یداشت یسخت شب

 . دمیتخت دراز کش یاز رفت پدرم .رو بعد

 .پوست صورتم چشم باز کردم یرو یزیچ یحس خنک با

 .بود ستادهیکنار پنجره ا میرو روبه

 (یبهتر )  -

 .ادیز یلیبودم اما نه خ دهیترس

غبار از اطرافش کمتر  یجلو تر آمد ،آن هاله یرا تکان دادم .کم سرم

 .بود شده



 .شکل داشت یادرشت گربه یبا چشمها یو استخوان دهیکش صورت

 . دهانم را با صدا قورت دادم آب

 . ندارم تیمن کار  زمینترس عز)

 (یرا تکان بده تیپاها یتون یم

 .تکان خورد یکم یکردم اما به سخت میپاها نگاه

 .تخت تکان خورد یکردم کم حس

 (ستادهیا وارینترس برادرمه اونجا کنار د )

 .را نگاه کردم وارید یبا دقت گوشه یکم

 . شناختمیقرمز ترسناک را خوب م یآن چشمها گفتیم درست

 (نترس )

 شد؟ یم مگر

 . جلو آمد یکم

 وارید یصورتم را سمت پنجره چرخاندم تا گوشه ا  دمیرا عقب کش خودم

 .را نگاه نکنم

 (وبر نجایاز ا )

 《میببر نجایدختر را از ا نیابا هم کمکم کن   میبر نجایاز ا 》

جز  چکسیکردم که ه یم یلرزان از ترس نگاه دو موجود یچشمها با

 . دشانیدیمن نم

 ( یمان یوگرنه تنها مفرحناز نترس  )



را بستم. وشروع کردم به  مینترسم چشمها نکهیا یبرا دمیکش یقینفس،عم

 .ناس یخواندن سوره 

 

 رادگانهی#

 

 [20:09 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .کیشصتپارت#

 

 .در اتاق نبود یباز کردم کس چشم

 . کرد میاز پشت در صدا ی.کسدمیکش یراحت نفس

 (یداریدلقک جون ب )

 به لقبم زدو گفتم )نه خوابم.( یلبخند

 .را باز کرد وداخل شد در

 کردم؟یتو اتاق اگر سرم لخت بود چکار م یااا چرا آمد-

دلقکها  هیشب افتیق روزیهم کرده تا د یکن چه اخم حاال که بود،نگاش -

 . بود االن حرفات

با چهارتا   رهیکه چشم  و دلم س دمیکن بابا انقدر دافتر از تو را د جمع

 ..مسخرهشمینم یتو حال به حال یمو

 نگاهش کردم یحرص



بغلش کنه  خوادیآدم دلش م رهیگینگاش کن حرص خوردنشم ج جانیا )-

و برده  مونمیو ا نیچشماش د گمیم نیحس ری،نگاه به ام فقط فشارش بده

 ( کنه یمسخره ام م

 گذره؟یم تیتو آن مغز فندق یآقا چ یه -

 شهیکه باعث م زنهیخودش م الیبه خ یحافظ لبخند دختر کش ریام

 .فرحناز بترسه

 .زنمیم غیوگرنه ج رونیاز اتاقم برو ب -

 رونیب برو

 .نزدم یاخه چرا؟من که حرف -

 ؟ یفکرت خرابه چرا بهم پوزخند زد یحرف نزد -

 ؟یچکار کن یخوایم

 .جان خودت من فقط بهت لبخند زدم یچیه -

  ( سرم خواستم دل برام بلرزه ریخ نیلعنت به من ا )

 ! لرزه ینم یکس یدل من برا -

 یزد وهمانجا کنار پنجره جا یو لبخند دیموهاش کش نیب یحافظ دست ریام

 .ستادی،ا ستادیایجود مهربان مآن مو شهیکه هم

 . یفهم یخوبه ،خوشحالم حرفم وم -

 :کرد و گفت رحافظینگاه ام جیگ فرحناز

 فهمم؟یکدوم حرفت و م -

 !کنمیفکر م یکه به چ نیا -



 .خونمیمن فکر همه را م-

 یدون یمنه گفتم فکرم وم یاستعدادت فقط برا نی. نگفتم ا شرفیب یا  -

 !یوبه خودت مشغول کردفکر وذهنم  ه؟تمامیچ

 .یتا بهم فکر نکن این نجایخوب برو سر کارت ا -

 .که پدر سگ آهن رباست ستیباشه .با اون چشاش ،چشم ن -

 ؟یدیچرا انقدر فحش م -

 .یکنم رو مخم یم یحرصم و خال -

 .خوب باهام حرف نزن تا رو مخت نباشم -

 .دوستت دارم شه،ینم -

کردم .  ینگاه م میمستق شیشد. در چشما یباز نم نیاز ا شتریب میچشمها

که کنارم بود را سمتش پرت کردم و گفتم گم  یو مصمم بود . بالشت یجد

 .شو احمق من شوهر دارم

 . سمتم آمد یجد یلیصورتش محو شد و خ یرا  از رو بالشت

 .میزن ی.بعد راجب دوست داشتنم حرف م رمیگیطالقت وم-

 .رفت رونیبواز اتاق  دیآرام لپم و کش بعد

 

 [20:09 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ودوشصتپارت#

 



 

توانستم قدم از قدم بر دارم .اطراف را نگاه  یبودم که نم دهیترس انقدر

حافظ هم  ریباشن و ام دهیصحنه را د نیا بیکردم نکنه آن موجودات عج

 .ارنیسرش ب یبال نیحس ریمثل ام

فرستادم.آرام سمت ساختمان  رونیدار ب نبود.نفسم را صدا اطیدر ح یکس

 .رفتم

را دراز کرده  شیمبل نشسته بود و پاها یرو نیرحسیکه رفتم ام داخل

 .بود

 کجاست؟ رحافظیام -

 .نگاهش کردم،مخاطبش من بودم -

 .وپدرم هم نگاهم کردن عمو

 دهانم را به زحمت قورت دادم، اب

 .رفت -

 .میناهار بخور میخواهیظهره م کیکجا رفت عمو جان االن نزد -

 .دانم یکه نم نینگاه عمو کردم و به عنوان ا -

 .را تکان دادم سرم

 .: قدم برنداشته بودم که خانم بزرگ با تحکم گفت هنوز

 شهیم میقا رهیم ی، خوبه حاال ننه اش کلفت بوده ، ه نیبچ  زین ایکجا ب-

 .بخوره ارهیبراش ب گهید یکی

 .تهیعفر ی کمک کن دختره برو



 ؟یزن یم هیحرفا چ نیمادر ،ا -

 .دختر منه نیا

وتو پات نشست ریکلفت بودکه ز کی  ادتهی،آن مادرش و  گفتمیمگه چ -

 .کرد ییرا هوا

 حافظ سر به هوا شده ریام یدیهم مثل مادرش ؟،د نیا -

 مغزش وشستشو داده 

 

 [20:09 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وسهشصتپارت#

 

 .شما ندارم یبه نوه ها ی؟من که کار هیمن چ ریاخه تقص -

 . و سمتم امد دیبزرگ بلند خند خانم

 :گفت دادیکه انگشت اشاره اش را جلوم تکون م یحال در

. خودم شناسمی، من تو وامثال تو را خوب م یعوض یدختره نیبب -

 ییمظلوم نما یکیمن  یپس جلو شناسمیبزرگت کردم.اصل ونسبت و م

 .نکن

 .یندار ییجا نجایا شتیپالست وجمع کن برو ور دل رگ ور جلو

  : به عمو کرد وگفت رو

 .نه یخونه گفت میتیگفتم بفرستش  ییمقصر تو -



 .عمو کردم نگاه

 تأسف بود ) به مادرش قول دادم مراقبش باشم( چشمانش

 . کرده بود سیصورتم راخ میها اشک

سوراخ دوبار  کیاز .من ریکردن از نوه هام فاصله بگ هیگر یبه جا -

 .چشمام دور شو یشم.حال هم از جلو ینم دهیگز

 :به خانم بزرگ گفت نیرحسیرفتم که ام یاتاقم م سمت

 یطور نیچرا باهاش ا دیندار ازیدختر ن نیخانم جون ،مگه شما به ا-

 د؟یکنیبرخورد م

 .میآیبر م میکارها یندارم. خودم از عهده اجیکس احت چیمن به کمک ه -

 .کردمیخودم حس م یهمه را رو نیسنگ هنگا

 .خودم فرو برم ییها را بلند تر کردم تا زودتر در تنها قدم

 .محض ورد به اتاق ،در را پشت سرم بستم به

 .ناهار هم از اتاقم خارج نشدم یبرا

 .دیبه گوش رس ییرایپذ یاز تو ییغروب بود که صدا کینزد

 .در رفتم تا در را باز کنم سمت

 .در قرار گرفت و مانع باز شدن درشد یرو یدست اما

 . سرم را نگاه کردم پشت

 .دیسف ینبود با روبند تور یعیآن طب یقد بلند که بلند یزن

 :گفت ییصدا



 !مادر خودشه -

  همان چشمان سرخ یچرخاندم لعنت سر

 ؟یتو عروسم -

 . از دود گرفته بود یاکرد اطرافم را هاله ینم امیاریمن !! نفسم  -

 .اره مادر خودم پشت کمرش را نشان گذاشتم -

 .افتادم نیزم یرفت ورو جیرفت سرم گ میدستش سمت پهلو تا

 میدست وپا خوردنیبه شّدت تکان م میدستها وپاها کردمیم حس

 . خودم نبودن اریدراخت

شود کنترل لب ودهانم  یم یحال شده بودم حس کردم دهانم پر وخال یب

 .را از دست داده بودم

 

 . دلم را گرم کرد کردیپشت در که اسمم را پشت سر هم صدا م ییداص

 . افتاده بودم  که باالخره در باز شد نیزم یرمق رو یب

 

 رادگانهی#

 

 [20:09 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهارشصتپارت#

 



 ؟یشد یچ زمیفرح عز -

 !!بهش حمله دست داده-

دهنش  ادیسرش ن ییمارستان،بالیب شمیفرحناز بابا فرحناز، داداش ببر -

 .شده یطور نی.داداش چرا چشماش اایکف کرده، خدا

 .توانستم تکان بخورم یاما نم دمیشن یهمه را م یصدا

 .ترساندیمن را م شتریب نیا

 .بلندم کرد  یقرار گرفت و همچون پرکاه میسر وپاها ریز یدست

 :گفت یگوشم با نگران کنار

 .ستین یزی.چیشیم خوب رمینگران نباش عز-

 

 .شد کیتار میهم مانند چشمها میگوشها

 

تخت بودم .اطراف را نگاه کردم همه جا تار  یرا که باز کردم .رو چشمم

 . باال بودم یازاتاقها یکی.در  شدیم دهید

 یکنم اما نم شیبود.خواستم صدا ستادهیپشت به من کنار پنجره ا یمرد

 .میدانستم چه بگو

  .بلندشم میکردم از جا یم کردم و سعسال یآرام یصدا با

واضح شود ،اما تنها  رشینگاهش کردم چند بار پلک زدم تا تصو دوباره

 .بهتر شد دمید یاز تار یکم

 .یدارشدیبه به دلقک جون باالخره ب -



 . دمیبه چشمانم کش یحافظ بود،دوباره پلک زدم ودست ریام

 .انگار قرار نبود بهتر شوم نه

 !!همه جا تاره نمیب یخوب نم -

 رونیدستانش ب انیسمتم آمد ودستم را گرفت.خواستم دستم را از م عیسر

 .اما اجازه نداد اورمیب

 .یش یدست وصورتت را بشور بهتر م -

 .را گرفت وکمک کرد بلند شوم دستم

 .؟یبلند بش یتونیم -

 .دمیدر د یرا جلو یگریباز شد و قامت مرد د در

 .او را هم نشناختم 

 .که مخاطبم قرار داد شناختمش یهنگام اما

 .بابا یخوب -

 . کردم نییرا باال وپا سرم

 .نمیتونم خوب بب ینم یخوبم ول -

 .یش یبابا ،گفتم که دست و صورتت را بشور بهتر م یا -

 . را گرفت گرمیجلو آمد ودست د پدرم

 ..دخترم نگران نباشستین یزیآره چ -

و کمک کرد دست وصورتم را  را برام باز کرد یبهداشت سیسرو در

 .بشورم



 .نکردم یفرق اما

 .. بابا همه جا تار استنمیبینم -

بدون در نظر گرفتن حضور پدرم کنار  رحافظیشد .ام ریسراز اشکم

  که یصورتم خم شد طور

 :چند سانت بود گفت یبا صورتم به اندازه صورتشیفاصله

دکتر خوب  متیبری. فوقش میکنیم هینشده چرا گر یزیچ زمیاا عز-

گذاشته .خوب  ریتأث دتید یرو یحتما به سرت ضربه خورده کم یشیم

  .یشیم

 .حافظ فاصله گرفتم ریو از ام دمیعمو را از پشت سرم شن یصدا

 شده؟ یچ-

 ! تار شد داداش دشید -

 ... کی مارستانیب نشیبابا بهتره ببر -

 : گفت یبزرگ با حالت عصب خانم

 کردیغش م یه نیبود مثل هم یطور نیم هممادرش ست،ین شیزیچ-

بعد خوب  دید یرا نم ییوجا رفتیم یاهیدوساعت چشماش س یکی

 .شدیم

 . دمید یبوداو را هم تار م ستادهیبزرگ بود که در چهار چوب در ا خانم

 . دمیمعترض پدرم را شن یصدا

 .بشنوم دیهمه بال سر زن من آمده بوده االن با نیمادر من ا -

 گفتم؟یم یچ یکردیم تویزندگ یداشت ایا اون ور دنشم -



 .از تو حواسش بهش بود شتری. غصه نخور بکردیبود کمکش م نیآرت 

 .کاش،نبود یا که

 .از با حرص  اتاق را ترک کرد رفت بعد

 رادگانهی#

 

 [20:10 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وپنجشصتپارت#

 .منیشبهاترس

 

 . که بودم کردن یتر از آن فیومرا ضع کردنیم یامهربانباز ن میاشکها

 .اتشیبه اخالق یعادت کرده باش دینکن دختر خوب تو که با هیگر -

 یصورتم گرفته بود با همه  یحافظ کردم که سرش را جلو رینگاه ام -

 .دادم صیرا در صورتش تشخ  شیدلسوز ویبازهم مهربان دمید یتار

 .شهیست مآره دخترم غصه وخور در -

 . وپر از اشک نگاه پدرم کردم نیبا چشمان غمگ-

 . نگاهم نکن یطور نیا -

 . نشست ودستانم را در دست گرفت میپا کنار

 . نگرتن نباش میما پشتت هست زمیعز -

 !ن؟یهمان طور که پشت مادرمم بود -



 یعقب رفت ومکس یدستانش شل شد و کنارش افتاد .ارام بلند شد . کم -

گفت من مقصر نبودم خودش،من را پس زد نخواست کنارش  کرد وبعد 

 .باشم

 .رفت رونیاز اتاق ب بعد

 نیجواب ا دیبا یکیزدم اما دلم پر بود از همه  یحرف نیدانم چرا چن ینم

 .دادیبودم را م دهیکه کش ییهایهمه بد بخت

 

  : آرام گفت عمو

 !یندانسته قضاوت کن دهیدخترم از تو بع -

زن وبچه اش  دیمقصره بوده با دو بار پس زده شدن که نبابابا عمو هم  -

 .رفتهیوم کردیرا رها م

  :حرص دار گفت یکالفه وکم عمو

 .شهیدرست نم یزیورو کردن گذشته چ ریبا ز-

 .میبا هم صحبت کن دی. بعدا با یهست یپاشو دخترم االن تو عصبان-

 .رفت رونیهم از اتاق ب عمو

 

 .ر آمدهس گهیخسته شدم تحمل د -

 .ایباش یقو دیبا یباش یطور نیا دیااا دلقک جون نبا -

 . میطالقت  را دنبال کن یاز فردا کارها قراره

 .میببر شیاز پ یکار میتون یکه نم یقرا باشه انقدر زود جا بزن اگر



 .نهیب یدونم اما  االن سرم درد گرفته .چرا چشمام نم یم  -

 

 رادگانهی#

 

 [20:10 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وشششصتپارت#

 .منیشبهاترس

 

 .کرد یکار شهینم جانی،ا مارستانیب میبر دیبا -

 .میبر یبخور ارمیب زیچ کیعوض کن  تا من برم  لباسهاتو

 

 .یکجا به سالمت -

 . صدا آشنا بود نیا

دست از  نتتیبب خوادینم گهیمگه بهت نگفتم  د ؟یکنیچکار م نجایتو ا -

 دار.؟سرش بر

زنمه ،هرچقدر  ناموسیدست از سرش بردارم. ؟ب یراحت نیبه هم -

بشه و براش سوسه  کیبه ناموسم نزد یکس دمیکثافت باشم باز اجازه نم

 .ادیب

عقب رفتم پوزخند صدا  یکم ستادیا میجلو آمد درست رو به رو کاظم

 :زد و گفت یدار



به  یتر بتون تا راحت یبه موش مردگ ی،خودت زد یبترس دیاره با -

 .یبرس اتیکثافت کار

 .وآشغال بوده تو هم مثل مادرت یگفته بود مادرت چقدر عوض مادرم

 . وباال بردم محکم تو صورتش زدم دستم

که بخاطرش  مینکرد ییدرست صحبت کن ، من ومادرم کار خطا -

 .میشرمنده باش

شما  یتو خانواده  یصورتش گذاشت و گفت اره هرزگ یدست رو کاظم

 .فتخارها

 . مردک درست حرف بزن یه -

موهام و  یبده دست انداخت تو حافظ،وریجواب ام نکهیبدون ا کاظم

 بشیج یرا از تو یضامن دار یچاقو کشاندیکه من وسمت در م یدرحال

 .گلوم گذاشت ریآورد و ز رونیب

 ؟ یکنیچکار م یدار یعوض یه -

 .خواب تو بشه ریزگذارم  یزنمه نم نیبرو گم شو مردک هوس باز ا -

نفر هم از پشت  کیتو صورت کاظم زد و  یحافظ مشت ریآن ام کی

 .دستهاشو گرفت

 .کجا فرار کنم ایچکار کنم  دانستمیاز ترس نم من

. چند قدم از کاظم فاصله نگرفته بودم دنیدیدرست نم امیلعنت یچشمها

خوردن  نیزم یکرد چشمهام وبستم وخودم وبرا ریتخت گ یاکه پام به لبه

 .آماده کردم

 .گرم و محکم فرود آمدم ییدر جا اما



 دیلرزیحافظ بودم . از خجالت تمام بدنم م ریباز کردم در آغوش ام چشم

. 

 یدر کل ساختمان م شیزد که صدا یکاظم انقدر بلند  نعره م یصدا

  .دیچیپ

 یم تی.آشغال از همه تون شکا یچشم خودم ناموسم وبغل کرد یجلو -

 .کنم

 

 .برد رونیکاظم را پشت سرش گرفته بود از اتاق ب یدستها موع

 .تخت نشستم یآمدم و خجالت زده رو ونریحافظ ب ریاز آغوش ام من

 رادگانهی#

 

 [20:11 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفتشصتپارت#

 منیشبهاترس

 

 !اصال حوصله ندارم ایریچت شد باز االن آبغوره نگ-

زنم آرام  یلب م زدیر یزند اما دل من اشک م یم لبخند مکن یم نگاهش

 .شنوم یخودمم به زور م یکه حت یطور

 ! بد شد یلیخ-

 !وفتادهین یرو بد شد دختر ،خوب اتفاق یچ -



 ..من افتادم-

 .دمیکشیحرفم را تموم کنم خودمم خجالت م نتونستم

رت صو یوروبه رو آوردیم نییسرش را پا طنتیش یبا کم رحافظیام

 .ردیگیسرخ از خجالت م

 ؟ کجا؟ یافتاد -

 .اندازم ینگاه خجالت زدم را به صورتش م -

 ! دل من دیخندد ،دلم لرز یم شیهم مانند لبها شیچشمها

زند وهمه را پاره  یبه افکارم م یچنگ نییپا یکاظم از طبقه ادیفر صدا

 .کند یم

 .درویم رونیواز اتاق ب دهدیحافظ سرش را تکان م ریام 

بروم اما ترس مانع از آن  رونیدنبالش از اتاق ب شودیباعث م یکنجکاو

 .بروم نییشود که از پله ها پا یم

 (شکست یبود گردنت را م یگریهر مرد د یبترس دمیبا ) 

 

 .روم یعقب م یکم ستادهیپشت در ا یکیکنم در تار یم نگاهش

 (؟یترس یهنوز م )

 .کنم یم نییرا باال وپا سرم

 .ییآ یدفعه م کیا خوب نه ام -

شوهرت بودم االن زنده  یکه اگر من جا یبهتر از من بترس یول 》

 《 ینبود



 یم رونیزد انگار از درونشان آتش ب یبرق م ادیز یاز سرخ شیچشمها

 .زد

 .عقب رفتم باز

 (فرحناز نترس )

 .کشم یم یقیبندم و نفس عم یرا م میچشمها

 .رود رونیاز تنم ب شود جان یشانه ام باعث م یرو یزیچ حس

 رادگانهی#

 

 [20:11 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهشتشصتپارت#

 منیشبهاترس

 

 .دیغش کنم نبا دیافتد نه االن نبا یزنم ونفسم به شماره م یم غیج

شه چشم باز کنم .حس  یحافظ کنار گوشم باعث م ریآرام ام یصدا

 .کندیم قیم تزرآرامش را به وجود میدستانش دور شانه ها

کند  یدر گوشم صدا م یمثل زنگ خطر ستیخطاست درست ن نیا اما

 .ریفاصله بگ ریفاصله بگ

 .روم یعقب م یکنم کم یباز م چشم

 .آوردیباال م میتسل یرا به نشانه دستانش

 .دیبترسونمت.ببخش خواستمینم -



( یدهست به ) اشکال ندار میکه در گلو یدهم وبا بغض یرا تکان م سرم

 .کنم یاکتفا م

 .خانم بزرگ کارت داره نییپا ایب -

 . شانه هم قرار داد یپله ها رفتم که دستش را رو سمت

 .تعجب از سر شانه ام نگاهش کردم با

 .مید ینگو من وپدر جوابشون و م یزیگفتن تو چ یفقط فرحناز ، هرچ -

 . دهم یرا به عنوان موافقت تکان م سرم

 . دیآیم نییپله ها پاحافظ پشت سرم از  ریام

 افتدی.تا چشمش به من م کندیو غر غر م رودیدر راهرو راه م کاظم

 . آوردیم ورشیسمتم 

دهد  یومن را پشت سرش قرار م ستادیا یمن م یجلو عیحافظ، سر ریام

 . تا دست کاظم بهم نرسد

 :گفت یخانم بزرگ با حالت دستور ستادنیوعمو هم ا پدرم

 !!! هیکاف -

 .ردیگیاش را سمتم مزند ،انگشت اشاره یکه از خشم نفس نفس م مکاظ

 یتون یمن ونم یهمه گولت روخوردن اشکال نداره ول یوجب مین نیبب -

 .یگول بزن

که آب دهنش راه افتاده بره سماق  یجوجه فُکل نیتا ا دمینم طالقت

که.پشت گوشش رو د  .دهیتو رو د دهیبم 

 .تیسر خونه زندگ یرگردب کنمیپس فردا مجبورت م فردا



 :دیگویبعد رو به کاظم م کندینگاهم م تیبزرگ با عصبان خانم

 .یبر یتونیم یحرفاتو زد -

 رادگانهی#

 

 [20:11 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونهشصتپارت#

 

 .شکند یکه تا االن تنها نظاره گر اوضاع بود سکوت را م نیحس ریام

 . ستیچشممون دنبال زن مردم نبوده و ن میکه هست یاقا پسر هرچ نیبب -

  میریگیضمن ما طالق دخترمون رو ازت م در

 آن وقت؟ یچطور -

 .میریدر عرض دو سه هفته طالقش رو بگ میکه بتون میانقدر مدرک دار -

،از حاال  یهرکار دلت خواسته کرد ،یآورد ریما را تنها گ یعمو دختر

 .میبه بعد ما پشتش

 . من شوهرشم ،یدییاوه چا -

 شوهر؟ -

 . کردیبا حرص نگاهم م کاظم

 ؟ یکرد داریحاال صاحب پ ،یو کار بود کسیآواره و ب روزیتا د -

 صاحاب بوده ؟ یمگه ب -



 یم ی،سمت در خروج ردیگ یرود ودستش را م یسمتش م یعصب پدرم

 . برد

 :زند یبلند داد م کاظم

 .آورم یها رو در م ریتحق نیا یمن تالف -

 

 رادگانهی #

 

 [22:55 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .هفتادپارت#

 

صورت  یرود و انگشتش را جلو یسمت .عمو م یبزرگ عصب خانم

 . دهدیعمو تکان م

 ... من ،من -

 زیو سمتم خ گرددیمحرفش را بزند سمت من بر تواندینم تیعصبان از

 . زندیمحکم به صورتم م یادهیوکش داردیبرم

دفعه بود که تعادلم را از دست داده نقش بر  کیو  یانقدر ناگهان کارش

 .شم یم نیزم

 گذارمی؟ هان؟ م شهیم یچ یریطالق بگ یفکر کرد ،یعوض ی دختره -

 .سرم یرو



کاظم برات  یکه خونه کنمیبرات درست م ی. جهنمستین خبرانیاز ا نه

 .بشه آرزو

 . مادر -

.  کردیبود و با خشم مادرش را نگاه م هستادیا یدر ورو یجلو پدرم

  .که از خشم در حال انفجار بود یمادر

 .شده بود یافتیحاال دست  افکارش

 .کنمیچشمانش نگاه م در

 دیاز دست رفته با گهیماجرا را جمع وجور کنم کاظم د نیا دیخودم با )

 (شیهابرم سراغ عصمت و کتاب طلسم

 . فرستدیذهنش م یافکارش را به انتها افتدیخانم بزرگ به نگاهم م نگاه

 .شود یم میبار پدرم سپر بال نیاما ا دیآیسمتم م دوباره

خونه  نیاالن از ا نیبزرگ اگر دستتون به فرحناز بخورد ما همخانم -

 .میریم

حرف را زد که باعث شد پدرم  نیحافظ با صورت برافروخته ا ریام

حافظ  رین وبا تعجب نگاه اموعمو هم زمان سرشان را به سمتش بچرخان

 .کنند

جوجه خروس که تازه سر از تخم در  کیمانده بود  نمیخوبه خوبه هم -

 .کنه فیتکل نییمن تع یآورده برا

فردا که  ش؟یببر یخوایم یکدوم گور ؟یتون یم نمیببرش بب ایب خوب

شد که زنم با پسر عموش فرار کرده و تو رو به جرم  یشوهرش شاک

 . کنمیوهر دار انداختن زندان آن وقت سالمت مفرار با زن ش



 رادگانهی#

 

 [22:55 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کیوهفتادپارت#

 

 .بود یمسخره ا دیتهد-

 .دستم وگرفت وسمت پله ها برد رحافظ،مچیام

 . کرد شیصدا یعصب عمو

 . رحافظیام -

 .ادامه داد رش،رایدوباره مس یبرگشت نگاه پدرم وعموم کرد ول فقط

 .کردیم تمیاذ هینگاه بق یسنگ حس

 .کردیچرخاندم به گمان خانم بزرگ بد نگاهم م سر

 زدم غیدود پشت سرم .ج یقرمز و هاله یچشمها دنیبا د اما

 . یترسیم ینیبیخوبه تا من وم 》

که برات  اینداره ،با من ب یرادیاز شوهرت برات ا ریغ یبودن با کس اگر

 《. بهتره

 ؟یزن یم غیز چته ؟ چرا جفرحنا-

 .کردینگاهم م روزمندانهیپله ها با پ نییبزرگ از پا خانم



 یاو را نم یکه جز خودم کس زدمیحرف م یگفتم : باز از موجود یم چه

 .دید

 .دمیکش یقیانداختم و نفس عم نییپا سرمو

 .دمیسوسک د -

 !سوسک-

  . تکان دادم سرمو

 .رک شدتو زهره ت غیبد بخت سوسکه که از ج -

 .کردنیبا آوردم ونگاه اطرافم کردم پدر و عمو با تعجب نگاهم م سرمو

 .کردیبزرگ با پوزخند نگاهم م خانم

 .حافظ کردم ریگرفتم ونگاه ام هیبه مچ دستم چشم از بق یفشار کوچک با

 تیشکا تیشوهر عوض نیدوباره از ا میتا بر اریبرو مدارکت و ب ایب -

 .میکن

 .دیکجا بر -

 . میکن تیشکا میر ینگاه خانم بزرگ کنه گفت: م نکهیحافظ بدون ا ریام

 .آنجا ارشیدخترت طالق گرفت ب نیعمارت آر گردمیمن برم -

 .میآیموضوع کوتاه نم نیسر ا کشمیدودمان همه تان را به اتش م وگرنه

 دیخوایحاال م دیفرحناز وندار دنیشده خانم بزرگ شما که چشم د یچ -

 چشمتان باشه؟ یجلوعمارت  ادیب

مثل مادرش تو را از راه بدر کنه مجبورت  خوامیکله خر، نم ی پسره -

 .یکنه عقدش کن



 !چرا مجبور بشم ،از خدامه -

 !مثل عموت یاحمق -

تو دامش.  یبعد تو خر افتاد دهیدختره مثل مادرش فقط دون پاش نیا -

 .بود ینخواه شمیآخر یستین شیمطمئن باش اول

 

همه بهم  یتوانست انقدر راحت جلو یرا گرفته بود چطور م میگلو بغض

 تهمت بزنزد ؟

انقدر خار  دیکردم ؟،بخاطر شباهتم به مادربزرگم ،با یمن چه گناه مگر

 .شوم

. بخاطر جنس خرابت. مثل مادر ومادر ستین تیبخاطر شباهت ظاهر -

 .یاریرا از چنگ من در ب زیهمه چ یخوایفقط م یبزرگت هست

 رادگانهی#

 

 [23:00 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودوهفتادپارت#

 منیشبهاترس

 

 ! من -

 .از تعجب باز شده بود میچشمها

 .یچشمات رو گشاد کن ستین ازیاره ،تو. ن -



 یکه از حسادت سع یبدبخت یشناسم، آدما یتو و  امثال تو را خوب م من

 . را خراب کنن هیبق ی خونه کننیم

 خوادی. من نه چشمم دنبال مال شماست، نه دلم مستیطور ن نیاصال ا -

 .داشته باشم یمال واموال

 .زد که باعث تعجبم شد یآن برق کیخانم بزرگ  یچشمها

به مال واموال  یچشم داشت چیه یسیوبنو یامضا کن یخوبه ،پس حاضر -

 ؟یمن ندار

 .جواب مثبت تکان دادم یارا به نشانه سرم

 .کردنین مفقط نگاهما هیبق

 .حافظ کردم ریام نگاه

 .کرده بود ریعقل و احساسش گ یبود انگار در دوراه مستاصل

  : گفتم آرام

 من دنبال مال و ثروت مادر بزرگتم ؟ یتو هم فکر کرد-

 .نه ،سکوت کرد -

 (خانم بزرگ دست از سرت برداره دیشا ینداشته باش یاگر مال وثروت )

 .ندارم یزیاالنشم چ نیمن هم -

 .تونه فکرم بکنه یو گفت از دست شماها آدم نم دیکش شیموها انیم یدست

 اه

 .پله ها را باال رفت یدستم را رها کرد وباق مچ



 .یندار ییادعا چیه سیکاغذ وامضا کن و بنو نیا ایب -

 .آمدم نییرا که باال رفته بودم پا یاپله چند

 .پشتش را به من کرد وسمت اتاقم رفت پدرم

ناهار سفارش  یبرا یزیچ کیرام و سر افتاده گفت : من برم هم آ عمو

 .بدم

 .کردینشسته بود و نگاهمان م یصندل یهمچنان رو نیحس ریام

 (شنیمشخص م یدوست ودشمن زمان سخت )

 رادگانهی#

 

 [23:00 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسههفتادپارت#

 منیشبهاترس

 

امضا  نیفرار از ا یبرا یراه دیشتم تا شاهم گذا یرا محکم رو میچشمها

 .کنم دایپ

 ؟یشد مونیشد پش یچ -

 . را از جلوم برداشت کاغذ

 .شناسمیمن تو و  امثال تو را خوب م -

،کاغذ را از دست خانم  ستادیآمد وکنارم ا نییحافظ، پله ها را پا ریام

 .گذاشت زیم یدستم رو یوجلو دیکش رونیبزرگ ب



 !بخونش امضاش کن -

در کالم  دتیاما جد دمید یکردم . صورتش را واضح نم نگاهش

 .بود شیوصدا

چند کلمه را  یبه سخت  نمیرا بب شیعقب بردم تا نوشته ها یرا کم کاغذ

 .خواندم

 . دیکش رونیدستانم ب انیرا از م رحافظ،کاغذیآن ام کی

 :به خانم بزرگ کرد وگفت رو

 ؟یکن من بلند بخونم بعد امضا یخوایفرحناز  م 

 . دیکش رونیحافظ ب ریکاغذ را از دست ام یبزرگ عصب خانم

  .کردیبدون چون وچرا امضا م ستین یزیالزم نکرده .اگر دنبال چ -

 بخونه بعد امضا کنه؟ دیآن وقت چرا نبا -

 .نداره بترسه از دست بده . من نگران مال واموالم هستم یزیآن که چ-

 .زند یم یحافظ پوزخند صدا دار ریام

 .نیگیبله بله شما که راست م -

 .کندیحافظ را صدا م ریبا تحکم ام عمو

 !درست صحبت کن پسر -

 .برد یباال م میتسل یحافظ،دستانش را به نشانه ریام

ندارد اما خودش که هست ! چه  یپول و مال واموال چیدرسته فرحناز ه -

از  یتیشکا چی.که فرحناز ه دیکاغذ  چه نوشته باش نیمعلوم شما در ا

 !شیبرگرد سر خونه وزندگ خوادیکاظم نداره و م



در دلم سقوط کرد .چرا من انقدر احمقانه  یزیبلند شدم .چ میاز جا عیسر

 .کاغذ را امضا کنم خواستمیو بدون فکر م

 . زندیحافظ م ریام ینهیس یخانم بزرگ با دست آرام به قفسه -

 ؟یدیم تهیعفر نیا ادیس ،خوشم باشه ،حاال در نی،آفر کالیبار -

)برو تو  دیگو یکه فقط من بشنوم م یو آرام طور دیایحافظ سمتم م ریام

 اتاقت.(

دستانش  انیتخت نشسته و سرش را م یروم.پدرم رو یاتاقم م سمت

 . گرفته

 .نیبابا خوب -

 . کندیخسته نگاهم م یچشمها با

 بابا یامضا کرد-

 نه -

 .دیکش یقیرا بست و نفس عم شده .چشماهش الش،راحتیخ انگار

 . انگشت نزن ایرا امضا  یکاغذ چیبابا جان ه -

 .رفت و در را هم بست رونیتعجب نگاهش کردم که بلند شد واز اتاق ب با

 

 رادگانهی#

 

 [23:01 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .هفتادوچهارپارت#



 منیشبهاترس

 رونیخوردن ناهار هم از اتاق ب یبرا یروز را در اتاقم بودم .  حت تمام

 .نرفتم

 .بروم رونیهم دوست نداشتم از اتاق ب خودم

 مارستانیبه اتاقم آمد تا به ب میچشمها ی به بهانه رحافظیام یچند بار فقط

 .امدیبه اتاقم ن گریحوصله ندارم او هم د دید یوقت یول میبر

 .آمدم رونیخوردن شام از اتاقم ب یبه اصرار پدرم برا شب

 . در هم نگاهم کرد یبزرگ با اخم ها خانم

 !دید یواقعا مرا به چشم دزد م انگار

 :انداخت وگفت نییبزرگ سرش را پا خانم

 . صفتن یب یبهتر از آدمها یلیدزدها خ  -

 یزن انقدر راحت به افکارم دسترس نیرا درهم کردم چرا ا میها اخم

 .دارد

دا کرد ،نگاهش کردم با اسمم را ص یشاک یحافظ با حرص وحالت ریام-

 .اشاره کرد میچشم ابرو به غذا

 .ینخورد یزیبخور از صبح چ-

 . زد زیم یبزرگ سرش را باال آورد وبا خشم رو خانم

 .حافظ،سرت به کار خودت باشه ریام -

 . سکوت کرده بودن همه

 .نزدم یمن حرف -



 .دیحافظ داد کش ریبا خشم سر ام عمو

 . حافظ ریساکت شو ام -

  : داد وگفت رونینفسش را با صدا ب نیحس ریام 

 د؟یبرخوردکن یطور نیا یتا ک دی. با همه هستم قصد دارهیکاف -

 :بلند شد با غرور گفت زیبزرگ از پشت م خانم

 .کنن فیوتکل نییتع میدهم چهار تا بچه برا یاجازه نداده و نم من

تحمل  گهیدعمارت.من  نشیاریب نیرا گرف تهیعفر نی.طالق انی،آرت نیآر

 .را ندارم نجایا

 .رم یخراب شده م نیامشب از ا نیهم

 .من دخالت نکنن یتو کارها یکن یبهتر به پسرات حال نیآرت

 

 رادگانهی#

 

 [23:01 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وپنجهفتادپارت#

 منیشبهاترس

 

 . آرام شد زیاز رفتن خانم بزرگ همه چ بعد

 .آمدن یراغم نمآن موجودات هم س یحت



هفته هنوز نتوانسته  کیگرفته بود اما بعد از گذشت  لیحافظ،وک ریام

 .میببر شیپ یکار میبود

 .چند جلسه مشاوره گذاشت مانیبرا دادگاه

 .حالم بد بود نمیمجبور بودم دوباره کاظم را بب نکهیوخسته بودم از ا کالفه

 کردیم یافظ سعح ریبود. هرچقدر ام دهیصبح دلشوره امانم را بر از

 . توانست یخونسرد باشد اما او هم نم

  ی بدهد.ومجبور بشوم برگردم به خانه نمیبه تکم یدادگاه را میدیترس یم

 .کاظم

ام را به دادگاه ارائه کردم اما چون شاهد نداشتم قبول  یپزشک مدارک

 .نکردن

 . نبر خالف کار بودن کاظم بود یحافظ،به دنبال مدرک ریوام نیحس ریام

کرده بود  یکه دادگاه معرف یبه مرکز مشاوره ا یحافظ،وقت ریوام من

 .بود امدهی،کاظم هنوز ن میرفت

 . دیآیخوشحال بودم که نم  میبود که در مطب منتظرش بود یساعت مین

 .برد نیام را از ب یبا ورودش تمام خوش اما

 . مانده بود شیمتعجبم رو نگاه

 .شد انکمیکرد و با پوزخند نزد نگاهم

 !یآمد گاردتیبا باد -

به تن کرده بود  باعث شده بود قد  یاسپرت دیسف شرتیتنگ و ت یل شلوار

 . دیرسیزده بود که جوانتر به نظر م غیبلند تر جلوه کند صورتش را ت



 . مانده بود رهیاش خ دهیبازوان ورز یرو چشمم

 .داخل میفرحناز بر-

 .کردیمحافظ،کردم که با اخم نگاهم  ریام نگاه

 .میحافظ پشت سرش وارد اتاق شد ریداخل شد ومن وام کاظم

  :گفت یحافظ، شاک ریاز ورودم به اتاق، ام قبل

 ش؟یبود دهیچته دختر تا حاال ند-

 .؟شیخوردیم یداشت یطور نیا چرا

 .دمیکش خجالت

 

 رادگانهی#

 

 [23:01 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششهفتادپارت#

 منیشبهاترس

 

 : به ما سه نفر کرد وگفت ینگاه مشاور

 ن؟یکدامتان شوهرش هست -

 کاظم با پوزخند نگاهم کرد .) خودت را هم بکش،شوهرتم( -

 .منم خانم دکتر -



 .رونیپس اقا شما ب -

 .رفت رونیحافظ از اتاق ب ریبزنم ام یآمدم حرف تا

 خوب مشکل شما ؟-

 .ندارم یمن با زنم مشکل-

 .کردمبا اخم نگاهش  -

 ه؟یخوب خانم مشکل شما چ -

 .میمانده بودم چه بگو -

 .در حرف زدن مرددم جسور شد دیکاظم تا د-

. ما باهم گذارنیچرخمون م یزنم ودوست دارم خانوادش چوب ال من

انقدر برام  دی.باورکن میکردیوم مونیراحت زندگ میو داش مینداش یمشکل

من بود اگر  یجا یم هرکتونم نبودش وتحمل کن یلحظه نم کی زهیعز

 .زد یم دشویزنش تو بغل پسر عموشه ق دیدیم

به نفس نفس افتاده بودم وقاحت تا چه حد؟ از حرص  یناراحت از

 .دمیلرزیم

 .بلندشدم یصندل یرو از

 یم زیلم داده بود و با لبخند خانم دکتر را آنال یصندل یرفتم رو سمتش

 . کرد

 نهیبه س نهیهم س یند شد رو در روبل شیصندل یاز رو ستادمیا دید تا

 . میبود ستادهیا

بلند تر گفتم :  کنه؟یم تتی؟ نبودم اذ یتو عاشق من ؟یتو من ودوست دار -

 ؟یدید میمن را در آغوش پسر عمو



 ، کردمیم هیزدم و گر یمشت م شیپهن و عضالن ی نهیس به

اتاق  کیکه به خانه ات آمدم داخل  یرفته روز اول ادتی ینامرد یلیخ -

 .قاتیرف  یپ یرفت یکرد میتنها رها

 یول ی. اقا شما دوستم داریگرفت یرفته چند روز سراغم را نم ادتی

 .دمیهنوز من  اغوشت را ند

 ، دیحرفم پر انیم

 بغل پسر عموت؟ یپس رفته بود یبغل شدن دار یعقده ا -

 .افتادم اون فقط مانع افتادنم شد یشرف ،من داشتم م یب -

 .کردیخانم دکتر در سکوت به من و کاظم نگاه م مدت تمام

 . نشست شیصندل یخون سرد رو کاظم

 : به خانم دکتر گفت رو

 . شده یطور نیخانوادش ا شیرفته پ ی. از وقت دینیب یم -

 . رمیبگ ادیرا از آنها  نهایداشتم که بخوام ا یمن اصال خانواده ا یلعنت -

و به زور به  تمیچطور بدون رضا ادتهیبزرگم که دائم پشت توعه ، مادر

 . عقدت در آمدم

  ؟یچ هیمادر بزرگت پشت منه، بق -

 . هم فشرد یرا رو شیدندانها باحرص

 .دلم بگذارم یرا کجا تیعوض یپسر عمو نیا -

 

 رادگانهی#



- 

 

 [23:02 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفتهفتادپارت#

 من یشبهاترس

 . فتفاصله گر یاز صندل یکم

 آمد؟ینره خر همراهت م نیا دیحتما با ادیتا باهات ب یمگه پدر نداشت -

 .آقاست نیداده هم تیکه بهم اهم یتنها کس -

 .یشوهرم یکنیپدرم و نه تو که ادعا م نه

 . بلند شد وسمتم امد یصندل یاز رو یعصب

 :به صورتم زد . با حرص گفت یادهیکش

 شوهرتم؟ کنمیادعا م -

 .بهت ثابت کنم که شوهرتم نجایمه یخوایم

با  کردیدکتر که تا آن موقع سکوت کرده بود و من وکاظم را نگاه م خانم

 : که قصد داشت باالتر نرود  گفت ییصدا

 .سرجاتون دیمشکلتون شدم. بنش ی اقا کامال متوجه -

 .دیخانم شما هم بشن 

 .رساندن یکیزیف بیبه شما آس شونیدر پرونده ذکر شده ا 

 .تکان دادم رموس



 نم؟یشه منم بب یم -

 .مانده شیجا یاالن خوب شده فقط کم -

  چطور آن اتفاق افتاد؟ -

 !من اصال خانه نبودم گه،یدروغ م -

 پشت کمرش را سوزانده؟ ی،ک نیکار را نکرد نیاگر شما ا -

 .زخم پشتم حس کردم همان قسمت شروع کرد سوختن یآور ادی با

خودش پانسمان  نیحس ریحافظ وافتادن ام ریامشدن  ضیبعد از مر پدرم

 .. االن کامال خوب شده بود کردیزخمم را عوض م

 . خانم ،خانم -

 . آمدم رونیافکارم ب از

 کردمیداشتم فکر م دیبله، بله ،ببخش -

 : کاظم

 ؟یبساز یدیتا دروغ جد -

دکتر هستن،زخم پشت  شونی.ادیاز پسر عموم بپرس دیتونیخانم دکتر م -

 .بودن دهیمرم را دک

 

 رادگانهی#

 

 [23:02 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال



 وهشتهفتادپارت#

 منیشبهاترس

 

 . دیخودتون جوابگو باش دیآقا شما با -

 .خانم دکتر اتاق رو ترک کرد یبدون توجه به حرفها کاظم

 .حافظ داخل اتاق شد ری،که ام کردمیکاظم نگاه م یرفته ریمس به

 . حافظ،سرشو تکون داد ریام دنیدکتر با د خانم

 ن؟یوصلت کرد یآدم نیبا چن نیآدم قحط بود شما رفت -

 .ستیومؤدب ن پیتبگم خانم دکتر همه که مثل من آقا وخوش یچ -

 . زد یدکتر لبخند خانم

 .ستیشما ن یهایمنکر خوب یبله ،صد البته کس -

 . زنه یم یا روزمندانهیحافظ،لبخند پ ریام

آقا منکر شد  نی.ا دیدختر باش نیمراقب ا شتریب دیسعادت شما با یآقا اما -

 . زده بیشما آس یکه به دختر عمو

دختر بوجود  نیبدن ا یزخم را رو نیا یدر هر صورت هر کس یول

ها دست از سر  یراحت نیبه هم کنمیبود وفکر نم یآورده ،آدم سنگ دل

 .داشته باشه سمیکه ساد کنمیدختر  برداره.من فکر م نیا

 .دهندیلذت بردن از طرف مقابلشون آن را آزار م یاشخاص برا نیا

خانم دکتر  یاخم کرده بود وبه حرفها ش،یپ قهیحافظ بر عکس چند دق ریام

 .دادیگوش م



 .میدونم ،پدرم ،برادرم وخودم پزشک یبله م -

 ه؟یطور نیدختر ا نیاگر سه تا پزشک در خانه هست چرا زخم ا -

 ه؟یچطور -

 یخم وراست م یفرحناز هم به سخت کنمیانقدر خشک شده ،که فکر م -

 شه. درسته؟

 .نرم بشه یتا زخمش کم دیبزن یپماد ایکرم  کی بهتره

حواسمان به  میمردک زبون نفهم شد نیا ریدرگ هیبله چشم ،چند وقت -

 .زخمش نبوده

 .میآمد رونیکوتاه از مطب خانم دکتر ب یخداحافظ کی با

 

 رادگانهی#

 

 [23:03 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 هفتادونهپارت#

 منیشبهاترس

 

 .توانستم درست راه بروم یضعف . نم ایترس بود  دونمینم

نگاهم کرد انگار حال وروزم  در چهره ام هم معلوم بود که  حافظریام

 .نمیبنش یتا کم یکرد سمت صندل تمیام را گرفت وهدا بازو عیسر



 

 .را بستم میدادم و چشمها هیتک یکجا رفت . سرم را به صندل نمداینم

 .یخوشگل ی به چه جوجه -

 .نشسته بود یصندل یکنارم رو یرا باز کردم  پسر جوان میچشمها

 روحت و هم تونمیمن خودم دکتر روانشناسم هم م زم،یشده عز یچ -

 . جسمت و درمان کنم

 .یومادرت و درمان کنخواهر  یبه نظرم بهتر بر یاِ جدا  ،ول-

 .کردینگاه پسر م یحافظ عصب ریام -

 .خانم تنها هستن خواستم کمک کنم نیفکر کردم ا دیاِاِ ببخش -

 .ممنون به سالمت -

 . سمتم آمد و دستم را گرفت وبلندم کرد -

 . بازو ام را فشار داد یحرص کم با

وبه  انگرید یتوجه ی. چرا دوست دار یچرا انقدر تو درد سر ساز -

 ؟یخودت جلب کن

 .بلرزد .با همان حال گفتم میباعث شده بود صدا ضعفم

 .!نکردم یمن؟ من کار -

 زیهمه را آنال یکنینگاه م یستیایم ی.وا یکنینم یکار گهید نیهم -

 .یکنیم

 .پسره رو نگاه نکردم چشمام بسته بود نیمن اصال ا -



کم مانده بود  یکردیگاه من یپسره .چرا به کاظم آنطور نیا یگور بابا -

 .شیبا چشمات بخور

 . براش تنگ شده دلت

  .در را باز کرد میدیرس نیغر غرها به ماش نیهم با

 .نمیرا ول کرد تا بش بازوم

 .دمید نیماش ینشستن بودم که کاظم را جلو درحال

 .پر خشم بود شیچشمها

 رادگانهی#

 

 [23:03 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .هشتادپارت#

 منیشبهاترس

 

تا من به حق  ؟یش یاز دستم خالص م یراحت نیبه هم یفکر کرد هیچ )

 (دارمینرسم دست از سرت بر نم

 . دیکاظم ود یحافظ نگاهم را دنبال کرد وقت ریام

 .ومحکم به هم زدو سمت کاظم رفت نیدرماش

 .شنومتونستم درست صداشون وب یباال بود نم نیماش یشهیش نکهیا بخاطر

 :سرش را سمتم چرخاند وبا داد گفت عیحافظ،سر ریراباز کردم که ام در



 .یدون یخودت م یبش ادهیپ نیتو بتمرگ سرجات، از ماش -

 :زد وگفت نشیتخت س کاظم

برم سر  ادیب خوادیچته ؟درست صحبت کن با زنم هم  اونم م یهو -

 .تو را سننه مونیخونه  زندگ

 وبا حرص گفتسمتم آمد  یحافظ عصب ریام 

 .یباهاش بر یخوایم- 

 .بگم یزیشده بود  نتونستم چ ریبودم اشکام سراز دهیترس -

حافظ،وکنار زد  ریوکامل باز کرد و ام نیسمت ما آمد ودر ماش کاظم

 .کنه ادمیپ نیوبازوم وگرفت تا از ماش

نبود با شدت به درد  ارمیدر اخت گرید میدست وپاها زدمیم غیترس ج از

 .خوردیو داشبورد م یو صندل

 .باال برد میتسل یرا به نشانه شیو دستها دیترس کاظم

 میحافظ کاظم وکنار زدو عمال بغلم کرده بود تا بتواند حرکت دستها ریام

 .را کنترل کند

  .جمع شده بودن نیدور ماش همه

آرام کردنم را بغض  یحافظ برا ریام یتقال ها دمیشن یهمه را م یصدا

 .که اطرافمون جمع شده بودن یرحم مردمت ی،حت شیصدا

 . شد حرکتیبدنم ب قهیاز چند دق بعد

 .قرار گرفتم یصندل یرو حالیب



سانت  کیصورتش با صورتم  یحافظ سرش را باال آورد فاصله ریام

نگه داشتن دستانم بود  یبرا  ادشیتندش که از تالش ز یبود حس نفسها

 .خوردیبه صورتم م

 .ودعرق ب سیخ شیشونیپ

ام باز وبسته کرد تا  از خوب بودن اوضاع نانیاطم یرا برا شیچشمها

 .استرسم بخوابد یکم

 .نمیکه اطرافمان جمع شده بودن را نب یرا بستم تا مردم میچشمها

 .حافظ مردم ومتفرق کرد ریام

 .بشد نیخواست سوار ماش تا

 :گفت کاظم

 .!دکتر شیببر دیبا ش؟یبریم کجا

 .دونم یخودم م -

 .امیمنم م -

 .؟یایتو کجا م -

 .شیبر یکه م یاخراب شده مارستان،هریدکتر، ب -

 دلت به حالش سوخته؟ هیچ -

 :حافظ و نداد آروم گفت ریام جواب

 .امیپشت سرت م نیماش با

 رادگانهی#



 

 [23:04 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .کیوهشتادپارت#

 منیشبهاترس

 

 : حافظ کالفه گفت ریام

 .فرحناز نشو کیبکن ،فقط نزد یخوایم یهر غلط -

به  نهیس ستادیحافظ ا ریام یو رو به رو دییرا به هم سا شیدندانها کاظم

 .کردنیهم ، تو صورت هم با خشم نگاه م ینهیس

حافظ رو صدا  ریدوباره .تمام توانم را جمع کردم ، ام یترس دعوا از

 .کردم

 ....حافظ ری،ام ریام -

 .دست کاظم وهل داد کیبا  دیمتم آورد تا حالم ودرا س سرش

 . برو آقا، االن وقت ندارم -

 .شد نیسوار ماش عیسر

 . کردم از حال نرم یسع ریمس تمام

. مچ  دست مرا کردیم میبار صدا کی قهیحافظ نگران هر چند دق ریام

 گرفته بود

 دکریکه هر بار که ضعف برمن غلبه م کردینبض را کنترل م انگار

 .شدیومانع از حال رفتنم م کردیم میصدا عیسر



 مارستانیتا به ب دیسال طول کش کیکه انگار  گذشت،یانقدر کند م زمان

 .میدیرس

 .بارانکارد برگشت کیشد و با مارستانیحافظ به سرعت داخل ب ریام

 میبارانکارد قرار گرفتم . چشمها یرو یهم به کمکش آمد . وقت کاظم

 .نشد یکردم که از حال نروم ول یر سعبسته شدن هر چقد

 .سرم بود یباال ماراستانیب دیرا که باز کردم سقف سف میچشمها

 .در اتاق نبود یکس

و  دیکش ریت یآن زخم لعنت یجا شهیجابجا بشم مثل هم یکردم کم یسع

 . باعث شد دوباره دراز بکشم

 .در باز شد و پدرم داخل اتاق شد 

 .یشد داریب -

 ؟ نجامیچند وقته ا -

 .هست یچهار پنج ساعت -

 .در هم وارد اتاق شد یحافظ با اخم ها ریدر باز شد وام 

 .یدارشدیچه عجب ب -

 . تو انجام بدم صیترخ یبرم کارها من

 . رم یعمو خودم م خوادینم-

 .رفت رونیاز اتاق ب پدرم

 . یبهتر کم کم بلند ش -



 .دیکش رونیرا از دستم ب سرم

باعث  نیشه .هم یم دهیپوست کمرم کش کردمی،حس مکرد بلند بشم  کمکم

 .حافظ مشکوک نگاهم کرد ریبگم که ام یشد آخ آرام

 زخم کمرته؟ -

 .سرم را تکان دادم -

هم زخمت را بهتر  یهفته بزن کیپماد گرفتم.  کیدارو خانه برات  از

 .مونه یهم جاش نم کنهیم

 .نه ایشه  یدونستم اگر از کاظم  بپرسم ناراحت م ینم

 .کردم .دو دل بودم بپرسم نپرسم نگاهش

  .یرا بکن یزیمن مراعات چ یجلو ستین یازیچته حرفت وبزن ،ن -

 شد.؟ یکاظم چ -

 : کردو گفت بشیعقب رفت دستهاشو داخل ج یزدو کم یپوزخند

 د؟یشده بود ،دلت لرز پیخوشت یادیز هیچ -

  نه -

 .ت ودروغ حرف بوددر چشمانم نگاه کرد انگار دنبال راس نانهیب زیر

 .پشت دره رونیآن ب یچیه -

 واقعا؟ -

 . ستادیپنجره ا یحافظ،سرش،وتکان و پشت به من رو به رو ریام

 :کرد و گفت بشیداخل ج دستش،را



  : بهم گفت 

خوش  یتو رو ی،اگر کم ومدی. اون هم سمتت نیاز اول دوستش نداشت-

 .بود دهینکش نجایاالن کارتون به ا  دیشا یداد ینشون م

،همش  زدی.دائم کتکم م ترسمیبزرگتره من ازش م یلیاون از من خ-

توقع  آمدیبود صبح هم که م رونیهرشب ب قاش،بودیدنبال دوست ورف

  . در خدمتش باشم زیداشت مثل کن

 .بسه ادامه ندم یعنیدستش را باال برد،  کیحافظ، ریام

 .داد یاتاق آزارم م یتو سکوت

 :دو گفتز یبرگشت  لبخند سمتم

 .دوست دارم یلیخ زیمنم کن یراست

 .تعجب کردم شیصد وهشتاد درجه ا رییتغ از

 . دیش،کشیموها انیم یدست

 ..دلقک جون یباز چه چشات و گشاد کرد -

 

 .حافظ قبل شده ریبودم دوباره ام خوشحال

 

 [23:04 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 هشتادودوپارت#

 منیشبهاترس



 

 حافظ کرد وگفت ریاتاق شد و رو به ام وارد پدرم

 .با تو کار داره گهیم ستادهیا رونیپسره ب نیا -

  . رفت رونیحافظ از اتاق ب ریام

 .رابپوشم میهاوکفش امیب نییکمکم کرد تا از تخت پا پدرم

 :داخل اتاق شد ورو به پدرم گفت یحافظ،عصبان ریام

 !ایلحظه ب کیعمو -

 .چه خبره رونیب نمیحافظ کنجکاو شدم بب ریرفتن عمو و ام رونیب با

 . آمد یحافظ و پدرم م ریکاظم واضح تر از ام یصدا

 .دمیدخترت و طالق م رمیگیمن نصف آن امالک وم -

 کدوم اموال؟ -

خواد تو حرف  ینم ستادهیا نجایپسر جون تو ساکت باش باباش ا نیبب -

 .یبزن

 .کارخونه به اسم فرحنازه و نهایآن زم دیدون یجناب سعادت خودتون م -

بدم خانم بزرگ، خانم بزرگ هم  رمیبود من به زور ازش امضا بگ قرار

 . به من بده یزیچ کی

 امی یکوتاه نم یراحت نیبه ا هیبه چ یچ دمیاالن که فهم اما

 

 [23:05 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال



 .وسههشتادپارت#

 منیشبهاترس

 

 ه؟یبه چ یچ مینیبگو بب-

 .ستین ازی. گفتش ن ستادهینجاایگفتم تو دخالت نکن ،پدرش ا-

 .حافظ  چقدر کالفه است ریمشخص بود ام کامال

 .دفعه در باز شد و به شدت با صورتم برخورد کرد کی

 .یکردیپشت در چکار م دیاوه اوه ببخش -

 . شدت درد  چشمانم پر از  اشک شده بود از

لحظه  کیبود که نفسم  ادیز یقدر ام گذاشتم دردش به ینیب یرو دست

 .بند آمد

 . برداشت مینیب یحافظ،سمتم آمد و دستم را از رو ریام

 .تینیب نیبا ا یچکار کرد نمیبگذار بب -

 .کرد مینیبه ب یقیدق نگاه

 .دیخند انهیموز بعد

دلقکا نبود  هیصورتت درست شد .دماغت فقط شب لیاستا گهیفرح جون د -

 .شد هیضربه کامال شب نیبا ا

 .دنیشروع کرد خند زیر زیر بعد

 .نازک کردم و پشتم را بهش کردم شیبرا ییابرو چشم



 . دمیرا شن شیسرم صدا پشت

 .کوچولو بود یادیبزرگ باشه بهتر ،ز کمیحرص نخور ، جون  دلقک

 . رفت دستم را به تختم گرفتم جیسرم گ یکم

 ؟یخوب -

 .رفت جیسرم گ کمیبله خوبم، فقط  -

 ؟یرضعف دا -

 .نگران حالم نبود یشد تا حاال کس یجور کی دلم

 .نگاهش کنم برگشتم

 .بود ستادهیپشت سرم ا کامال

 .میدر چشمان هم بود رهیخ

 (یکنیم قرارمیب یطور نیتو دختر ا یدار یچ )

صورتم  باعث شد خون  یرو شیتر آورد حرم نفسها نییپا یرا کم سرش

 . در صورتم بدود

 

 .انداختم نییسرم را پادفعه در باز شد  کی

 . ازم فاصله گرفت عیحافظ،سر ریام

 .دادیفحش م تیبا عصبان پدرم

آشو پخته، خودشم  نی. خودش اادیحافظ،زنگ بزن خانم بزرگ ب ریام-

 .جمعش کنه ادیب



 . رحافطیحافظ، ام ریام-

 .بود نییبودسرش پا ستادهیا یکردم کنار نگاهش

 .کردمیفکر م حواسم نبود داشتم دیجانم عمو ببخش -

خوره. همون  یاعصابه ،فکر تو و من بدرد نم یپسر بد جور رو نیا -

 .جور آدما چطور برخورد کنه نیبهتر از من وتو بلده با ا رزنیپ

 .آدم را با طمع سرشتن نیا ذات

 .کردیپدرم هم مانند مادر بزرگم فکر م دیلرز تنم

 

 [23:06 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 هشتادوچهارپارت#

 من یشبها ترس

 . برم دیجمع کن -

 گفت؟یم یعمو پسره چ -

 .فیاراج یچیه -

دارم که خودم خبر  یمن چه مال واموال کردمیفکر م نیمدت به ا تمام

 .ندارم

 .شدیاما نم رهیبا خانم بزرگ تماس بگ کردیم یسع ریحافظ تمام مس ریام

 د ،حالم بهتر بو میکمک پدرم وارد  خانه شد به

 .نداشتم یاحساس خوب اما



 .کردنیوعمو دائم با هم صحبت م پدرم

 .آمدند ینم رونیهم، از اتاقشان ب رحافظیو ام نیحس ریام

 . زدم اطیدر ح یحوصله ام سر رفته بود چرخ تنها

 . یداود یپر بود از گلها اط،یح پشت

 .بود آنجا کنار گلها نشسته بودم یساعت چند

 .کنهیرا صدا م بلند اسمم یکیکردم  حس

 .بود دهینگران وترس  دودیکه سمتم م دمیحافظ را د ری،ام ستادمیا تا

 . دفعه محکم بغلم کرد کی

 .کنم شیکردم از خودم جدا یشده بودم سع شوکه

 شد، تشیموقع یمتوجه یوقت

بر  میشانه ها یمن رو از خودش جدا کرد اما دستانش را از رو عیسر

 :گفت تیو با عصبان نداشت با اخم نگاهم کرد

 .میساعت کل خانه را دنبالت گشت کی ؟ییمعلوم هست کجا -

 .وعمو هم نفس نفس زنان آمدن پدرم

 . نگاهشان کردم متعجب

 .نجایشده ؟ من فقط حوصله ام سر رفته بود آمدم ا یمگه چ -

 : زد وگفت یحافظ لبخند مهربان ریام -

 .قبلش بگو یبه بعد هر جا رفت نیاز ا-

 :کالمش کرد وادامه داد یچاشن طنتیش یکم



 .به من بگو یبر یهم خواست ییدستشو یحت -

 . دنیبابا خند عمو

 .که قابل گفتن نبود گفتیم یحافظ از نگران ریته چشمان ام اما

 . بود ستادهیدر ا یجلو نیحس ریام میساختمان شد کینزد یوقت

 .درآمده بود یاو هم نگران شده بود با آن پا تا جلو یحت

 :نیحس ریام

 کجا بود؟ -

 :جوابش را داد پدرم

 .با خودش خلوت کرده بود یپشت اطیح-

طور تن و بدن خودتون وما را  نیتا ا ن،یوبگ زیبهش همه چ ستیبهتر ن -

 د؟ینلرزون

 

 [23:07 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپنجهشتادپارت#

 من یشبها ترس

 

 :نیحسریام

 شده ؟ یچ باز ستیاالنم معلوم ن-

 : رحافظیام



که  خوادیموضوع کاظمه.پسره خول وچل نصف اموال فرحناز وم -

 .طالقش بده

 :نیحس ریام -

تا  میدارم بهتره باهاش حرف بزن لیدوست وک کیپول پرست.  مردک

 .میآدم خالص بش نیزودتر از شر ا

 ن؟یخالص بش نیخوایم یاز شر ک -

 .دیال و پرسسو نیبود ا ستادهیدر درگاه در ا پدرم

 جواب داد نیحس ریحافظ زودتر از ام ریام-

 .کاظم -

 نیهم یچکار کنه برا دیبا دونهیخانم بزرگ خودش م دیدخالت نکن شما

 .هم آمده

 .میکار دار یفردا کل میبخواب میشام بخور دیایب بهتر

 . برد یدست به غذا نم ینشسته بودن.اما کس زیدور م همه

 . هیهم مثل بق من

 :کرد و گفت یبلند شد تشکر زیافظ از پشت مح ریام

 .بخوابم رمیمن م-

 . نگفتن یزیچ هیسرش را تکان داد اما بق عمو

 ینخورده بود .برا یزیحافظ چ ریام م،یدانستم از صبح که با هم بود یم

 :آرام گفتم نیهم

 .نینخورد یزیکه چ شما



 . زد یبود لبخند مهربان یچراغان شیچشمها -

 .رمیس -

 .نینخورد یزیاز صبح چشما  -

 : تر شد و گفت قیعم لبخندش

 . ندارم لیم -

. قلبم میبگو یبلند نیباعث شد ه یاضربه ی.صدامیبگو یزیخواستم چ تا

 .بودم دهیترس زدیبه شدت م

 زیم یرو تیکه او از عصبان دادینشان م زیم یخانم بزرگ رو دست

 .کوبانده است

 ؟یکنیم یدلبر هیچشم بق یجلوچشم و رو،  یب یخجالت بکش،دختره  -

 نمک به حرام ؟ یکشیخجالت نم

 .خم شده بود زیم یرو یبلند شده بود کم شیصندل یرو از

 ؟یکنینوه ام تور پهن م یچشم من برا یبعد جلو یتو شوهر دار-

 ..من ..من .. فقط خواستم ..خواستم -

 .یبخوا یزیچ یتو غلط کرد -

 :گفت ینم بزرگ انداخت و عصبصحبت خا انیحافظ خودش را م ریام

 . یگفت ؟ گفت از صبح غذا نخورد یچ مگه

تو  ی؟چون تمام حواسش پ یتو از صبح غذا نخورد دونهیاز کجا م نیا -

 .نظر داره  ریاحمق . برات نقشه داره ، تمام حرکاتت را ز

 رادگانهی #



 

 [23:07 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششهشتادپارت#

 منیهاشبترس

 

 خانم بزرگ؟ نیگیم یچ-

 .میاز صبح با هم هست ما

 ؟یندار ی؟ چرا مگه تو کار وزندگ دی؟از صبح با هم یچ -

 .مارستانیحال فرحناز خوب نبود بردمش ب -

 .که دائم حالش بده نیا -

 .الیخیامشب و ب کی میکشش ندار گهید دیمادر بسه باور کن -

 .خسته شد هیفقط گفته بود کافدفاع از من  یپدرم کردم، برا نگاه

 .یکنیم رشیچرا تحق یکرد نیچرا به دخترم توه نگفت

 .پدرم یخودم برا یبودم برا متأسف

 .نداشته ام یخانواده یبرا

مادر بزرگ  یحرص یصدا یبلند شدم و سمت اتاقم رفتم.اما به خوب آرام

 :گفتیکه م دمیشن یرا م

 .رشتیزشت تر، ناز و اداش ب یهرچ مونیم -

 



حافظ  ریام یگذشت. تمام شب را به حرفها شیسخت ی شب هم با همه آن

 .فکر کردم نیحس ریوام

 .که دروغ است دمیرس جهینت نیبه ا آخر

 یرفتار نیشود من صاحب کارخانه باشم و مادر بزرگم چن یم مگر

 .داشته باشه

 .تخت نشستم یدر رو یصدا با

 .داخل دییبفرما -

 .بود ستادهیپشت سرش ا نیحس ریمحافظ داخل شد و ا ریام

 کجا رفتن؟ یدیرفتن نفهم رونیپدرم و بابات و خانم بزرگ ب-

 .نه -

 رن؟ یعمو بهت نگفت کجا م -

 .نه -

 ؟یباشه ،خودت خوب -

 .سرم را با خجالت تکان دادم -

 .خجالت بکشم شتریب شدیکه باعث م کردینگاهم م میمستق -

 .عصا زنان رفت نیرحسیام

 .عقب رفتم یتخت نشست. کم یحافظ کنارم رو ریام اما

 .ودوباره نگاهم کرد دیکش یقیرا باال برد ونفس عم سرش



سمتم خم شد  ی.کم میصبحانه بخور میبر ایدختر پاشو ب یترسیمیاز چ -

 : وآرام گفت

 . پاشو دلقک جونم پاشو-

جسور شود دستم را گرفت وهم زمان که  یزدم که باعث شد کم یلبخند

 . من را هم بلند کرد شدیتخت بلند م یاز روخودش 

 .به بدن میبزن یعال یصبحانه کی،  ستنین نایبدو ،حاال که ا االی

 .میحافظ خورد ریام یها یرا باشوخ صبحانه

 . امدنیوعمو خانم بزرگ تا غروب ن پدرم

 . شب بود که پدرم تنها آمد ۸ کینزد ساعت

 .ساعت بعد هم خانم بزرگ و عمو آمدن کی

 .کرده بودن معلوم نبود اما پدرم کامال کالفه بود چکار

بزرگ صبح زود عزم رفتن  کرد و هرچقدر عمو و پدرم اصرار  خانم

 .نداشت دهیکردن فا

 

 رادگانهی#

 

 [23:07 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 هشتادوهفتپارت#

 مویشبهاترس



 

 .میرفت وآمد به دادگاه شد ریرا درگ یروز چند

 .،که باعث شده بود روند دادگاه کند شود آمدیخودش نم مکاظ

 .تر شود یکه مراحل دادگاه طوالن کردیرا م اشیهم تمام سع لشیوک

و نتونستن ثابت کردن ضرب وجرح،  حکم به  نیعدم تمک لیبه دل یقاض

 .بازگشت به منزل همسرم را صادر کرد

 .چیه یماه دوندگ کیشد بعد   ینم باورم

 .نظر داد دیاست تجددرخو لیوک

 .و منزل در شأن  من رو کرد هینفقه و مهر درخواست

 .کاظم همه را قبول کرد لیوک ،یناباور نیدر ح اما

ما  یمتناسب با شأن خانوادگ یاخانه ی هیکاظم قبول به ته شدینم باورم

 .را بکند

 .نزد یکالم حرف کیحافظ  ریام میگشتیکه به خونه بر م یریتمام مس در

 ادهیشوم، دستم را گرفت و مانع پ ادهی،تا خواستم پ میدیدر که رس یلوج

 .شدنم شد

 .ببردت گذارمی.نممیحرف بزن دیبا نیبش-

 .نگاهش کردم متعجب

بگذارم آن آشغال  تونمینگاهم نکن. من دوستت دارم، نم یطور نیا -

 .دستش بهت برسه

 .در خانه متوقف شد یجلو ینیماش



 !!بود کاظم کاظم

 . شد ینم رمباو

از  یکرده بود ،حت رییاش کامال تغ.سر و وضع دیجد نیاسپرت ،ماش پیت

را مدل دار  شیتر شده بود .موها پیتآن روز در مرکز مشاوره خوش

 .زده بود وصورتش را کامال صاف کرده بود

 .حافظ،دستم را فشار داد ریام

از کجا رو  زهایچ نیپول ا ستیگول ظاهرش رو نخور .معلوم ن فرحناز

 .آورده

حافظ امد و در سمت شاگرد و باز کرد.من که در شوک  ریام نیماش سمت

 .حرکاتش بودم

 .دیکش نیماش رونیدستم وگرفت و سمت ب موچ

 .دیغر دهییبهم سا یحافظ با دندانها ریام

 مردک؟ یکنیم یچه غلط یدار -

 یطتو چه غل نیباشم  که زنم تو ماش یشاک دی؟ من بازنمه به توچه  -

 .کنهیم

 .بحثشان باال بکشد دمیترسیم

 .حافظ ریام -

مقاوت کنم و با کاظم  خواستیملتمسش را بهم دوخت ،ازم م یچشمها

 .نرم

 



 رادگانهی#

 

 [23:08 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهشتهشتادپارت#

 منیشبهاترس

 

 .کاظم افتاد نیدستم نگاهم به صورت خشمگ یادوباره دنیکش با

 . نییپا ایب -

 .همراه بود دیتحکم و تهد شیصدا در

 .گذاشتم نییرا پا مییپا آرام

شدو سمت در رفت در را باز کرد وپدرم  ادهیپ نیاز ماش عیحافظ،سر ریآم

 .داخل رفت دهدیجواب نم یکس دید ی.وقتکردیرا صدا م

 

 :زدوگفت یپوزخند کاظم

ل فرحناز االن صداشون حنجرت پاره نشه، خودشون من و فرستادن دنبا -

 ؟یخداحافظ یبرا انی؟ بچکار  انیب یکنیم

 .مچ دستم را فشار داد وبا همون پوزخند ادامه داد بعد

 .بابات ی، حت خوادیکس تو را نم چیه -

 .یگیدروغ م -



 نیزم یکه به صورتم خورد باعث شد از شدت ضربه رو یادهیکش

 .وفتمیب

 .بلندم کرد نیزم یشد دستم وگرفت واز رو خم

 .یکردیم یخوب بلبل زبون یقاض یآنجا جلو ،یالل شد هیچ -

پرتم  نیبرد و در را باز کرد و داخل ماش نیو سمت ماش دیوکش دستم

 .کرد

 .در امدن یجلو نیحس ریحافظ وام ریرا بست. ام در

 :نیحس ریام

بمونه فردا خودمون  نجایامشب رو ا کی،بگذار  شیبریکاظم کجا م -

 .شمیاریم

 : دستانش را در هوا تکان داد وگفت کاظم

 خودت مگه خرم؟ یبرا یگیم یتو چ -

 .حافظ،انگار شجاع شده بودم ریوام نیحس ریام دنید با

 .بشم ادهیپ نیدر را باز کنم و از ماش خواستم

 : مانع باز شدن در شد و آرام سمتم خم شد وگفت کاظم

دوتا نره خر  نیاما ا کشمیا نمتو ر یبش ادهیداخل داشبرد اسلحه دارم .پ -

 .کشمیوحتما م

 .خشک شد رهیهمان دستگ یرو دستانم

 : گفت نیحس ریحافظ وام ریرو به ام کاظم

 .میایمذاکره، با مادرم م یتا بعد برا میفعال ما بر-



 (یگفت: )عوض دهییبهم سا یحافظ با دندانها ریام -

 . که پشت فرمان قرار گرفت کاظم

  :ا آمد و آرام گفتسمت م نیحس ریام

 . میگذارینترس ،ما تنهات نم-

 .رفت کالفه بود یور وآن ور م نیحافظ نگران ا ریام

 :امد در را باز کرد ورو به کاظم گفت نیماش سمت

 .برو بدون فرحناز یبر یخوایهرجا م- 

 .صورتم قفل شد ینگاهش،رو

 : ارام دستش را سمت صورتم آورد و گفت -

 شده؟ یصورتت چ-

،به تو چه ؟ نگاه کاظم کردم که با حرص نگاهمان  هیاز سر دلتنگ -

 کردیم

 : داد زد تیحافظ و گرفت و با عصبان ریدست ام نیحس ریام -

 ؟یکنیچه کار م یدار-

 .بره یعوض نیتونم بگذارم با ا ینم -

آن بدون آنکه اجازه بدهد در  کی.  کردیبا پوزخند به ما نگاه م کاظم

 غیج یوگرفت و با تمام سرعت راه افتاد صدا نیاشبسته شود گاز م

 .دیچ یگوشم پ یتو کهایالست

 .خم شد و در سمت من را بست خودش



 رادگانهی#

 

 [23:09 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ونههشتادپارت#

 .منیشبهاترس

 

 .دادیرپ گوش م یقیکرده بود وبه موس ادیضبط را ز یصدا ریمس تمام

داده بودم و اشکهام آرام آرام صورتم  هیتک نیماش یشهیا به شسرم ر من

 .کردنیرا نوازش،م

 .در شمال تهران به خودم آمدم کیساختمان ش کی یجلو نیتوقف ماش با

 کجا بود من را آورده بود؟ نجایا

 .یامدما خوش دیجد یخوب فرحناز خانم، به خونه -

مثل شما پدر  دی،فقط با میر بشپولدا میتون یم می،اگر ما هم بخوا ینیب یم

 . میسوخته باش

 .شو ادهیپ

 .بشم ادهیپ نیمانع از ان شد از ماش ترس

 .دیکش رونیآمد و در را باز کرد از بازوم گرفت و من و ب سمتم

 .طور کشان کشان من وسمت ساختمان با خودش برد همان

 کجاست؟ نجایا -



 .خودم شیرا برگردونم پرو خانم بزرگ بهم داد تا تو  نجایجهنم تو ،ا -

بر  ششونیکه حاضر باج بده اما تو پ ادیشه انقدر از تو بدش م یم باورت

 .دیبعد بلند بلند خند ؟ینگرد

 .میشد ادهیپ ۱۱ ی و طبقه میآسانسور شد سوار

 ..واحد رو باز کرد و من را داخل خانه پرت کرد کی در

 رادگانهی#

 

 [23:13 27.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .نودپارت#

 منیشبهاترس

 

 .هم افتاده بودم نیزم یتعادلم را حفظ نکرده بودم رو اگر

 .شد کیبهم نزد چاندیپیرا دور انگشتش م دیکه کل یدر حال کاظم

 .بسه یموشک باز میفرار و قا گهیخوب خانم، د -

 گهید یکیخواب  ریز یر یبغل من، م یایب نکهیا یبجا یول یمن زن

 .یشیم

 .شد ریاشکام سراز ارهدوب

 .دستش به من نخورده یکس -



 یچ یدستت رو گرفته بود. عوض دمیخودم د ؟یگیاه اه چرا دروغ م -

 .یکنار گوشت پچ پچ کرده خامش شد

 .سر تم یلیباشه من که خ افهیولباس و ق ختیبه ر اگر

 .یکه تو ندار تیبه انسان -

 .تم خودبه صور یادهیهنوز حرفم تمام نشده بود که کش-

 !یچ یعنیبودن  ونیح دمیبهت نشون م ستم؟یمن آدم ن -

را باز کرد و  یدیسف یبرد ،در چوب ییدستمو گرفت سمت راهرو مچ

 .تو، پرتم کرد تو اتاق و در را بست ادیبدون انکه خودش ب

پتو و تشک خوش خواب دونفره بود.دور تا دور اتاق راهم با  نیزم یرو

 .بودن خواب پوشاندهخوش یتشکها

اتاق  کردمیاگر المپ وسط را خاموش م شد،یوارد اتاق نم ینور چیه

 .اتاق نبود یتو یگرید زیچ چیشد ه یم  کیتار کیتار

 دایپ رونیبه ب یاپنجره دیفتم خواستم کنارشون بزنم تا شاتشکها ر سمت

 .کنم

 .واریبود و د واریپشت تشکها، فقط د اما

 .م وارد اتاق شدنناگهان باز شد و عصمت و کاظ در

 .یورا راه گم کرد نیبه به فرحناز خانم از ا -

 .زد یشد ودورم چرخ کمینزد  زدیطور که حرف م همان

 .ینه بابا رنگ وروتم که باز شده خوشگل تر شد -

 .نه پسرم؟ یهم شد چاق



اضافه هست دور شکمش  یچرب ی.هرچ کنمیخودم براش ساکشن م -

 .یورط نیا کنمیخودم براش ابش م

 نیزم یوزانوم و بعد ر یتو شکمم زد که اول رو یمشت محکم بعد

 .افتادم

 .با عروسم  یکنیم یطور نیاِ اِ کاظم چرا ا-

 .؟میکن یکتک کار دیبا زبون حرف زد چرا با شهیم یخشونت؟ وقت چرا

که نشد  یآن سر میریبخاطر برگشتن عروسم جشن بگ دیامشب با اصال

زنگ  ارنیب رونیدم شام از ب ی.امشب سفارش م میریبگ یبراتون مهمون

خودت  یهم خواست گهیمهمون د  انیبزن بابا وعموش وخانم بزرگ هم ب

 یمهمون دیاصال فکر کن میشب خوش باش کیدورهم  انیدعوت کن تا ب

 .دیشروع کن تونویاز اول زندگ تونهیشب عروس

 رادگانهی#

 

 [19:05 30.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کینودورتپا#

 

 .زد شدیحرف هم مگه م نیتر از ا مسخره

 .میدوباره شروع کن میکه بخوا میرو شروع نکرده بود یزیوکاظم چ من

 یبه صورت سجده افتاده بودم وبا هر دودستم رو نیزم یرو همچنان

 .درد گرفته بود یلیشکمم خ دادمیشکمم را ماساژ م

  : دیبه پام زدو غر یلگد کاظم



جشن خوشامد  یتو عوض یبرا خوادیان من چه سادس م،مامپاشو -

 .زور از بغل پسر عموش درش آوردم به دونهی،نم رهیبگ

 . غضب نگاهش کردم با

 .شد وچونم و گرفت ومحکم فشار داد خم

 .نکن یمن آن طور ی. آن چشمات و براگمیچته مگه دروغ م -

 . ماست یامشب آماده کن امشب شب عروس یخودت و برا پاشو

 .نه ای یبود یخواب کس ری. بهتر خودم امشب بفهمم زدیبلند خند بعد

 .آنها دکترن فوقش حالشون وکردن و دوباره چهارتا دوخت زدن گرچه

 یگرید یدهیشدم و بدون فکر تف تو صورتش انداختم که کش یعصب

 .مهمان صورتم شد

 .زدیشدت ضربه گوشم زنگ م از

 .باپشت دستش صورتش و پاک کرد کاظم

 .کنم یمن تو را آدم م -

آن  زنمیو زنگ م کنمیم لیتبد یتا شب صبر کنم امشب و به پاتخت چرا

 یکه از هرکس رو یزن آشغال کیبفهمه تو   ادیب تمیعوض یپسر عمو

 .یشیخوابش م ریز ینیخوش بب

 .اتاق یدونه دونه لباسهاشو در آورد وپرت کرد گوشه کاظم

االن ناراحتش  میبر اینته حقته اما االن نه بدرسته ز یکنیاِ پسرم چکار م-

 .انجام داد.ببخشش اشتباه کرده دینبا تیکارها را که با عصبان نیا یکرد



از اول پا  تیکه قبال کرده رو بخاطر من ببخش .بگذار زندگ یکار هر

  . رهیبگ

 . سرم باال باشه امرزمیخواهر خدا ب یجلو من

 . نیزار ول کرددخترم وتو لجن نگه

 . داد زدم غیج با

 . نکردم یمن کار-

سمتم امد ومن از ترس عقب عقب رفتم تا از پشت به تشک  کاظم

 .دمیخوشخواب رس

 ی.دخترخودت  مقصردیتا خسته بش دیاصال به من چه انقدر هم و بزن -

 .یریگیزبون به دهن نم گهید

 .میجواب باباشو بد دیشه باز با یکبود م ایتو صورتش نزن کاظم

 .رفت رونیتاسف از اتاق ب یبا تکان دادن سرش به نشانه عصمت

 نیخانم فرحناز سعادت، صاحب بزرگتر م،یخوب باز ما  تنهاشد-

 . دیبعد بلند خند  رانیا یچا یکارخونه

 . من یدست وپا ریز ییاالن کجا نیبب-

 . کنارم نشست و با لبخند دستشو سمت صورتم دراز کرد آرام

 .دمیرا با ترس عقب کش سرم

 .لبهاش گرفت یمشت کرد وجلو دستشو

 .یترسیخوبه م-

 .دست از سرت بردارم یدار دوست



 .یطالقت بدم وراحت بش ،اصالیبر بگذارم

 . کردمیفقط،نگاهش،م

 کنم ؟ یمعن یسکوتت را چ- 

 .میبا هم معامله کن یموافق

 رادگانهی#

 

 [19:06 30.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ودونودپارت#

 .زبونت و آن پسر خورده؟یکنینگاهم م یطور نیچته چرا ا -

 ؟یدیترس ای

 ؟یمن وبکش یخوایه؟میشکل نیاتاق ا نیچرا ا -

 . ستیهم ن ینه ،اما فکر بد -

 . دیچونش کش ریداد ودستشو ز نییپا یکم لبهاشو

 . دیدور تا دور اتاق کش یبه تشکها یدورم زد  ،دست یشد وچرخ بلند

 نیرو ا نجاینره ا رونیصدا ب نکهیا یبرا کنهیگذارمس برکال نجایا مادرم

 . کرده یشکل

 داره؟ ییچه کالسها یدونیم-

 . درد شکمم کمتر شده بود ستادمیا

 .امد ومن عقب رفتم سمتم



 .؟یادیوش یحتما آموزش کاله بردار -

 . با خنده تکون داد سرشو

 یهست یمناسب سیداره، تو ک اجیماهر احت اری، مادرم به دست کالیبار -

زل  ی،هم با خوب بلد یکن یمظلوم و باز ینفش آدما ی.هم خوب بلد

 یوانمود کن یبعد طور یتو چشم آدم ودروغات و به خوردشون بد یبزن

 .که فکر خودشونه

من بهتر از خدا  ینیبیمحل کار تو و کارخونه هم محل کار من م نجایا

 . کار کنم میبلدم تقس

ونبوغم  تیخالق نی. منم با ایریفالگ یبرا یدین ماستعداد، جو نیبا ا تو

 .خورمیم رتیبدرد مد

 حرفات تموم شد؟ -

گلوم گذاشت وفشار داد  یآورد ودو دستش،را رو ورشیسمتم  یعصبان -

گلوم بر نداشت کم کم  یدست وصورتش و چنگ زدم اما دست از رو

م گلو یعصمت دست از رو غیدستام شل شد و چشمام تار . که با ج

 .برداشت

 !شیکشت ؟یکنیم یچکار دار -

 :گفت ادیبا فر کاظم

که  ییهای،از پدرش مادرش متنفرم، باعث تمام بدبخت ادیازش بدم م -

 .گردوندم زبون در آوردههستن.بعد حاال که برش نهایا میدیکش

 رفته ؟ ادتیبابا  یکتکها

 خونه؟ امدیم لیرفته چطور مست و پات ادتی



 ... کاظم -

دستش به  نکهیایبرا پدریب نیآن آر ی؟خودت تو گوشم خوند یچ کاظم -

 .برسه تو را به بابام داده دهیفر

 رادگانهی#

 

 [19:06 30.09.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 نودوسهپارت#

 ....اما زمیدرسته عز - 

 می.حاال ما بخواهیکشیم یمگه خواهرت به تو فکر کرد که چ یاما چ -

 .میبه فکر دخترش باش

 .حسرت گفتم یبغض و کم با

 .وضع شما بهترم بوده دیشا ینداشته ،حت یان هم روزگار خوب -

 .دیزدو بلند خند یچرخ کاظم

بابام  یمشت ولگدها ریکه ز یاره که وضع ما بهتر بود ، بخصوص وقت -

 .میآوردیخون باال م

شه به زور  یرا درک کنه، نم یزینخواد چ یکس ینگاهش کردم وقت فقط

 .یرا به قبوالن یزیهش چب

 ؟ی،خفه خون گرفت هیچ -

 یچ یکنیودرک نم طشونیوشرا هیو بق ینیب یفقط ،خودت و م یوقت -

 بگم؟



 . در آورده یچه زبون نیماِه بب کیزنه  یحرف م یچطور نیاوه اوه بب -

 ؟ یمن ومادرم و بهتر بفهم طیشرا یخوایم

 .باز کرد و دور دستش تاب داد کمربندشو

 :عقب رفت و با حرص گفت یکم عصمت

به  دیما با ستیراهش ن نی،اماا زارمیدختره و کس وکارش ب نیمنم از ا -

 .میفکر گرفتن حقمون باش

 .کنمیدونم دارم چکار م ی،من م رونیبرو ب -

 :زدو گفت یدیپل ی خنده

 .نمیکه فقط خودم بتونم بب زنمیم ییجا -

حاال من  دیبه هم کوبرفت ودرو محکم  رونیاز اتاق ب یعصب عصمت

 .مانده بودم وکاظم

 . قدم برداشت سمتم

 .زدیولبخند م دیدیرا درچشمانم م ترس

 یصورتم گرفتم ورو یرا بستم دستم را رو میباال رفت چشمها کمربند

 .خم شدم نیزم

 .دمیکش یبلند غیکمرم نشست که ج یاول درست رو یضربه

 یرو دمیچهارم را نفهم یدوم پشت گردنم وسوم روکمرم  ضربه یضربه

 .افتادم نیزم

 

 :در را باضرب باز کرد وداخل شد وبا داد گفت عصمت



  .شیکشت یبسه لعنت -

 . دهدیتکانم م ندینشیسرم م یباال

 .فرحناز فرحناز -

 .ستمیاما قادر به جواب دادن ن شنومیم

 

 میدیکه به خوردش م ییدختره جون نداره .بخاطر داروها نیا احمق

  رسرمهیو ز مارستانیدائم ب یطور نیهم ارهیکم م بدنش

 شهیم یتو باعث مرگش شده عصبان یاگر خانم بزرگ بفهمه کتکها. 

 ثیسرو صدا و به دور از حرف وحد یمرگش ب خوادیمگه نگفت م

 .باشه

 . بوده مرده ضیهمه فکر کنن مر خوادیخانم بزرگ م احمق

افته گردن ما ،دستمون هم  یم رایتقص ی،همه رهیکارت اگر بم نیبا ا االن

 .ستیبند ن ییبه جا

 کندیپرت م یازد کمر بند را گوشه یکه نفس نفس م یدر حال کاظم

 .را گرفت اشقهی.سمت عصمت رفت و

. آسونه یدم بزن ینتون ؟ینیبب یگید یکیآسونه زنت و کنار  یکنیفکر م -

 یه وبگه نفهم. آسون بهت نگاه کنشیو نکش یتحمل کن یبخاطر پول بخوا

 ؟یو درک ندار

آدم  ستیکفتار که معلوم ن ریتو ان پ یپول و انتقامت . گور بابا یبابا گور

 . ونیح ای

 .حس کردم کنارم نشست 



 .شه یتر م بایهر روز ز ینگاهش کن ،لعنت-

 ؟یعاشقش شد -

استخوان  یسمت مادرش چرخاند که صدا یسرش را با چنان سرعت کاظم

 .شد دهیگردنش شن

 . هست یعشق.؟ چ -

 ؟ی.دوستش دار یبهش عالقه مندشد نکهیمنظورم ا -

بدونم عشق و  یداد ادمی یاگهید زیاز نفرت و انتقام چ ریمگه تو غ-

 .؟هیو چه مدل هیدوست داشتن چ

 .بلندم کرد نیزم یجانم برد واز رو میبدن ن ریز دست

 .خودتم شر و ور نساز یبهش برس .برا یببر کم ایب -

 . آورد یعصمت را در م یکه انگار ادا یحالت با

 .؟  عنتر خانم یعاشقش شد-

 

 [18:12 03.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهارنودپارت#

 منیشبها ترس

 .از سر درد نکنم یاخودم را کنترل کردم تا ناله یبسخت

 .شد یگریسالن گذشت وارد اتاق د از

 .دتخت گذاشتم وخودش از اتاق خارج ش یرو آروم



 .برمن قلبه کند میحالیوضعف و سکوت داخل اتاق باعث شد ب درد

 .در اتاق چرخاندم یباز کردم سر چشم

 یاتاق با چراغ خواب کوچک یشب بود معلوم نبود . تنها روشن ای روز

  .قرار داشت زیم یرو واریبود که کنار د

 .دمیکش یوحشتناک غیکه ج دیچیپ میدر پهلو یشدم . اما درد زیخ مین یکم

 .فرو کرده بودن میداغ در پهلو یلهیبند آمده بود، انگار م نفسم

 چیاما از ه ندیایداشتم در باز شود و عصت و کاظم داخل اتاق ب توقع

 .نشد یکدامشان خبر

 . کنارم باعث شد سرم را بچرخانم یخش خش یصدا

چه خبر است؟ دور تا دور  نجایمن ا ینه سه تا .خدا ن،یآتش یدوگو باز

 .بودن ستادهیت اتخ

دادم پتو را در دستانم مچاله کردم  هیرفتم و خودم را به تاج تخت تک عقب

 .شد ی. نفسم با خس خس از گلو خارج م

 ؟ کردمیموجودات چه م نیا نیمن در ب 

 خواستن؟یچه م نهایا

به آنها  یافقط همچون مجسمه نییایبند ب میباعث شده بود اشکها ترس

درد گرفته بود  اما جرات تکان خوردن  امنهیس یسهشده بودم . قف رهیخ

 .نداشتم

 میدهانم گرفتم اشکها یرا در شکمم جمع کردم و پتو را جلو میپاها

 .دیجوشیجوشان  م یاهمچون سرچشمه چشمه

 .دهانم را با صدا قورت دادم آب



 یصحبت کردنشان را به خوب یشان واضح نبود . اما صدا چهره

 .دمیشنیم

 《.ستیپشتش هم  هنوز کامل ن ی. نشانهدهیترترسدخ نیا》

 :گفت گرید یکی

 《.استفیضع یلیبماند خ دیبا شودیهنوز زوده نم 》

نشانش کامل  دیبا ،یدختر جمع کرد نیدور ا خودیما را ب ل،یاسراف》

 《است دهیفایبردنش هم ب یطور نیشود وا

 .شدن دیدونه از دورم نا پد دونه

 .شده بود رهیخ دهیچشمان ترسجفت چشم که در  کی جز

 《برگرد به پشت 》

 کردمتکان دادم .مخالفت سر

 《به زخمان پشتت کنم ینگاه دیبا》

  دادم یتکان م فقط،سر

 《کمکت کنم خوامیم》

 ش؟یانقدر زود ببر یدار یچه اصرار لیاسراف ستیبه کمکت ن یازین)

 ( .یماه است نشانت را پشتش حک کرد کیتازه 

 .دباالخره ،آم آمد

کتکها باعث  نیکه مال منه ،مال منه. ا یزی،چ یتو دخالت  نکن بهتره》

 《 .بشه و نشانم درست رشد نکنه فیشده بدنش ضع



تا فرحناز  کنمینشده هر وقت نشانت کامل شد منم کمکت م ریهنوز که د )

 ( خودش با تو همراه بشه تیبا رضا

خته و داغ اتشفشان گدا یآن دوجفت چشم سرخ که همچون سنگها رفت

درخشان در  یرفت  . رفت ومن را با گو  کردیدر وجودم رخته م

 .شبها تنها گذاشتن یکیتار

 یجز چشمها یکیشده بود در تار یاهم واضح نبود او هم هاله او

 .معلوم نبود یزیشده بود چ رهیدرخشانش که به من خ

باب ار یجلو میتوانستیباعث شده بود بترسد ، نم یکه خورد ییکتکها )

 (میبکن تیبرا یکار

  ارباب؟-

 .میکرده تا انجام بد یخانه ارباب ماست ما مامور کار نیصاحب ا-

 رادگانهی#

 

 [11:07 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهارنودپارت#

 منیشبها ترس

 

 .از سر درد نکنم یاخودم را کنترل کردم تا ناله یبسخت

 .شد یگریسالن گذشت وارد اتاق د از

 .تخت گذاشتم وخودش از اتاق خارج شد یرو آروم



 .برمن قلبه کند میحالیوضعف و سکوت داخل اتاق باعث شد ب درد

 .در اتاق چرخاندم یباز کردم سر چشم

 یاتاق با چراغ خواب کوچک یشب بود معلوم نبود . تنها روشن ای روز

  .قرار داشت زیم یرو واریبود که کنار د

 .دمیکش یوحشتناک غیکه ج دیچیپ میدر پهلو یا دردشدم . ام زیخ مین یکم

 .فرو کرده بودن میداغ در پهلو یلهیبند آمده بود، انگار م نفسم

 چیاما از ه ندیایداشتم در باز شود و عصت و کاظم داخل اتاق ب توقع

 .نشد یکدامشان خبر

 . کنارم باعث شد سرم را بچرخانم یخش خش یصدا

چه خبر است؟ دور تا دور  نجایمن ا ی.خدا نه سه تا ن،یآتش یدوگو باز

 .بودن ستادهیتخت ا

دادم پتو را در دستانم مچاله کردم  هیرفتم و خودم را به تاج تخت تک عقب

 .شد ی. نفسم با خس خس از گلو خارج م

 ؟ کردمیموجودات چه م نیا نیمن در ب 

 خواستن؟یچه م نهایا

به آنها  یاهمچون مجسمهفقط  نییایبند ب میباعث شده بود اشکها ترس

درد گرفته بود  اما جرات تکان خوردن  امنهیس یشده بودم . قفسه رهیخ

 .نداشتم

 میدهانم گرفتم اشکها یرا در شکمم جمع کردم و پتو را جلو میپاها

 .دیجوشیجوشان  م یاهمچون سرچشمه چشمه

 .دهانم را با صدا قورت دادم آب



 یصحبت کردنشان را به خوب یشان واضح نبود . اما صدا چهره

 .دمیشنیم

 《.ستیپشتش هم  هنوز کامل ن ی. نشانهدهیدخترترس نیا》

 :گفت گرید یکی

 《.استفیضع یلیبماند خ دیبا شودیهنوز زوده نم 》

نشانش کامل  دیبا ،یدختر جمع کرد نیدور ا خودیما را ب ل،یاسراف》

 《است دهیفایبردنش هم ب یطور نیشود وا

 .شدن دیاز دورم نا پددونه  دونه

 .شده بود رهیخ دهیجفت چشم که در چشمان ترس کی جز

 《برگرد به پشت 》

 کردمتکان دادم .مخالفت سر

 《به زخمان پشتت کنم ینگاه دیبا》

  دادم یتکان م فقط،سر

 《کمکت کنم خوامیم》

 ش؟یانقدر زود ببر یدار یچه اصرار لیاسراف ستیبه کمکت ن یازین)

 ( .ینشانت را پشتش حک کرد ماه است کیتازه 

 .باالخره ،آمد آمد

کتکها باعث  نیکه مال منه ،مال منه. ا یزی،چ یتو دخالت  نکن بهتره》

 《 .بشه و نشانم درست رشد نکنه فیشده بدنش ضع



تا فرحناز  کنمینشده هر وقت نشانت کامل شد منم کمکت م ریهنوز که د )

 ( خودش با تو همراه بشه تیبا رضا

اتشفشان گداخته و داغ  یدوجفت چشم سرخ که همچون سنگهاآن  رفت

درخشان در  یرفت  . رفت ومن را با گو  کردیدر وجودم رخته م

 .شبها تنها گذاشتن یکیتار

 یجز چشمها یکیشده بود در تار یاهم واضح نبود او هم هاله او

 .معلوم نبود یزیشده بود چ رهیدرخشانش که به من خ

ارباب  یجلو میتوانستیباعث شده بود بترسد ، نم یکه خورد ییکتکها )

 (میبکن تیبرا یکار

  ارباب؟-

 .میکرده تا انجام بد یخانه ارباب ماست ما مامور کار نیصاحب ا-

 رادگانهی#

 

 [11:07 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپنجنودپارت#

 منیشلهاترس

 

 ؟یتیچه مامور -

 .نمیاو را هم نتوانم بب گریتاق باعث شد دباز شد و حجم نور به داخل ا در

 .بود ستادهیدر چهار چوب در ا کاظم



 میخواستی. مییحرفها نیجون سخت تر از ا نمیب ی؟ نه بابا ،م یخوب -

عروس خانم،  اما  دنید انیب شتیقوم و خو رمیامشب  جشن بگ یبرا

 .نشد

ن جشن بدو یتا نگ میریگیجشن م ییجاش امشب ،خودم و خودت دوتا به

 .بردمت به حجله

 ؟یگرفتیالل مون ادیز ی،از خوش چته

 .دیخندیخودش م یبه حرفاها خودش

 

 بودم که امدهین رونیب شیکه هنوز از شوک اتفاقات چند لحظه پ من

 .آدم را بفهمم نیا یحرفها توانستمیطور م چه

 دم،ینشان نم یالعملعکس دید یشد ،وقت کمینزد

  :داد وآرام گفت تکانم

 ؟یازنده -

 .را آرام سمتش چرخاندم سرم

 ،چت شده؟ ایخدا -

 .رفت و با عصمت وارد اتاق شد رونیاز اتاق ب عیسر

 .اری،کتاب منم ب اریاب سرد ب یکم ستین یزیچ -

 بودن ؟ دهیانقدر ترس نهایشده بود که ا یچ

آورد وسمت صورتم  رونیب یجا دستمال کاغذ یاز تو یدستمال عصمت

 .کرد زیرا   تم امینیردم ،بنخو یآورد تکان



 .بغلش وارد اتاق شد ریز یو کتاب خی یسهیبا ک کاظم

 .را ببندم میسرم گذاشت که باعث  شد چشمها یرا رو خی یسهیک عصمت

 .کردیزمزمه م ییزهایلب آرام چ ریز عصمت

کم کم تمام بدنم  شروع کرد تکان  خوردیدر بدنم تکان م یزیچ انگار

 .خوردن

 .ایخدا ایدر ،چش شد خداما یوا -

 .شهیشده االن بهتر م تیاذ ینترس .کم ستین یزیچ -

 کردمیاز بدنم عبور کرد. عبورش را کامال حس م یزیکردم چ حس

مثل کرم از دهانم خارج شد وکه باعث شد عق بزنم و تمام  یزی.چ

 .زدیتخت بر یمعدم رو اتیمحتو

 . زدم یم غیزده ج وحشت

 .را گرفته بودن میاوکاظم هر دو دسته عصمت

 .در خونه انیم هاهیهمسا یاالن همه -

 .تموم شد، تموم شد -

 . نیبب نی.مامان ،خون باال آورده . بب ایخدا -

 .انجام بدهم ینمانده بود که بتوانم کار یدر بدنم باق یجان گرید

 رادگانهی#

 

 [11:08 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال



 وششنودپارت#

 منیشبهاترس

 

 چشم باز کردم، یوقت

 . که تا به آن روز هرگز نداشتم ی. حسکردمیو آرامش م یسبک حس

 . بودم مارستانیبه اتاق انداختم   باز هم ب یجا به جا شدم ،نگاه یکم

 . خوردنیتکان نم میکردم بلند شم اما انگار پاها یسع

 .باز شد و کاظم داخل اتاق شد در

 ؟یارشددیمن، فرحناز ب یاوه خدا-

 .یگفتم مرد ،یتو که من رو کشت دختر

 .شد کمینزد زدیهمان طور که حرف م 

 .دمیخودم وعقب کش یکم دیتختم که رس کنار

 . زد یپوزخند

معده  یزیکنه .گفتن خون ر نتیمعا ادیب کنمیاالن دکتر رو صدا م -

 .ستین یمهم زیچ یکرد

 .خونه ،مامان منتظره میزودتر بر بهتر

 .دمیترسی.از اون و مادرش م کردمینگاهش م فقط

 .رفتن کاظم پرستار آمد تا سرم را از دستم باز کنه رونیاز ب بعد

 گفتم آروم



 ؟ دیریشماره بگ کیبرام  شهیم -

 . نگاهم کرد مشکوک

 .مارستانیب ادیپدرم روخبر کنم تا ب خوامیم -

 .ستین یاها باشه مشکل -

 . روسمتم گرفت شیگوش

 . نداشتم ادیو  یکس یمن که شماره من

 ؟یستیبلد ن یریگیچرا شماره نم -

 .ادیینم ادمیچرا چرا ،اما شماره ها  -

رنگ  یخونه رفت ایزنه  ینداره به همسرت بگو بهشون زنگ م اشکال

 .مارستانیب انیاصال ب ستین یازی. نیشیمرخص م یبزن االن که دار

 ..اخه -

 .باز شد وکاظم داخل اتاق شد در

 گاهم کرد . رو به پرستار کردمشکوک ن 

 م؟یبر میتونیما م -

 یزی. پرستار رو به من آروم گفت: نگران نباش چ دیبله البته موفق باش -

 .ی.انشاهلل زود خوب بش ستین

 .رفت رونیاز اتاق ب بعد

 .مشغول جمع وجور کردن خودم شدم عیسر

 .مشکوک نگاهم کرد کاظم



 کنه؟یدرد نم گهیکمرت د -

 . سوزه یکمربند م ی،فقط جانه فقط -

 ؟یبهش گفت یچ -

 .یچیمن ؟ه-

 رادگانهی#
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 .وهفتنودپارت#

 منیشبهاترس

 

 کتکت زدم؟ یگفت -

 . دمیدیچشماش ترس وم تو

 :ممکن گفتم یصدا نیآرام تر با

 . نه -

 گفت؟یبهت م ینه! پس چ -

 .یبهتر بش شاهللیگفت ا -

 .یکه بهانه داشته باش کنهیکه کمرت هم درد نم گهیبجنب، د -

 .بود ریآورده دائم با خودش درگ مارستانیمن رو ب نکهیبود از ا مانیپش

 . شدم نیکمکم کنه سوار ماش نکهیا بدون



 .کالم هم حرف نزد کیتا خانه را  ریمس کل

ممکن فقط  حالت نیبا سرد تر م،یدر آپارتمانشان قرار گرفت یجلو یوقت

 .شو ادهیگفت پ

 . شدم ادهیپ نیماش از

 . نشد ادهیپ نیاما از ماش ادیبشه همراهم ب ادهیبودم پ منتظر

 .رفتنش کرد یمن را متوجه نیماش کیالست یصدا

 .در باز شد یتک یبودم که با صدا ستادهیدر آپارتمان ا یتنها جلو من

 .باال ایفرحناز ب -

 .دیبه گوشم رس فونیعصمت بود که از داخل آ یصدا

بود که دوبار مجبور شدم دستم رو  فیآپارتمان شدم . بدنم انقدر ضع داخل

 .رمیبگ واریبه د

 .در منتظرم بود یشدم، عصمت جلو ادهیپ یآسانسور شدم، وقت سوار

 .قرمز بود یاز فرط خستگ شیوکالفه بود چشمها یعصبان

در چشمانم نگاه  یرحم چیبدون ه دمید ینفرت را م یچشمانش به خوب در

 .ادی یکرد وگفت ازت بدم م

 .نه  ایدونستم برم داخل  یواحد آپارتمان شد نم داخل

 .به زور متوسل بشم شمیتو وگرنه مجبور م ایب -

 .داخل شدم آرام

 .بودم دهیاز خانه را ند ییدوم بخاطر ترس از کاظم جا روز



 وارش،مجسمهیود بود اال خانه . از در زیهمه چ هیخانه شب نیحاال ا اما

کوچک دور اتاق  یسوخته و ظرفها مهیشمع ن یکل یابود و گوشه زانیآو

چند  یگرید یانسان بود ورو یجمعه یکی یکنار هم قرار داشتن که رو

 .چوب به شکل نرد بان

 .اتاق بود یهم گوشه یدست مبل راحت کی

 ؟یستادی،چرا آنجا ا ایب -

 رادگانهی#
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 .هشتنودوپارت#

 منیشبهاترس

 

 .باهات حرف بزنم دیبا -

 .زد یچشمانش،خشم ونفرت موج م در

 !یدیحرفهام وبا کاظم شن یدونیرو م زیهمه چ دونمیم -

 .مبل تک نفره نشست یبر لب نشاند و رو یامندانه روزیپ لبخند

 . بود تیاش واقعدختر جون، آن حرفها همه نیبب -

 د؟یزن یحرف م یاز چ -

 :زد وگفت یا قهقه

 .نکن، خودم ذغال فروشم ایدختر من وس -



 .یدیمن وکاظم وشن یصحبتها یکاظم از حال رفته بود یاز کتکها یوقت

بهشون فکر نکنم .  یکردم، تمام مدت با خودم کلنجار رفتم که حت یاخم 

 .ستیشتنم نمادر بزرگم هر چقدر من رو دوستم نداشته باشه ،حاضر به ک

 .گفتیزن حتما دروغ م نیا

و ان مادر بزرگ پول دوست، عاشق چشم  یباورت نشده ؟ فکر کرد -

به  نایجون ا رینه عز ده؟یوخر نیخونه و ماش نیما شده برامون ا یابرو

 .دهیاز سر راه برداشتن تو به ما رس متیق

 ؟ دیگیها رو به من م نیچرا ا -

 دن کنم؟مر یخودم وآماده دیبا االن

شانه ام گذاشت .باز در جلد زن مهربان  یشد وسمتم آمد ودست رو بلند

 .ودلسوز رفت

به فکر مردن  دیکرد چرا با یخوب وخوش زندگ شهیم ی.وقتزمینه عز -

 بود؟

 . شنیهمه خوش بخت م یبه حرفهام گوش بد اگر

 ؟یچطور -

 . یبه حرفام خوب گوش کن دیدختر خوب، با نیافر -

دن که  یرا م یه مادر بزرگت وعموت دارن به خوردت سمک یدون یم

 . شهیآهسته آهسته باعث مرگت م

من  ،یدارم .اگر کارخانه را به اسم کاظم کن اریپاد زهرش را در اخت من

زود  یلیخ کنمیدم .عالوه بر ان باکاظم صحبت م یپاد زهر وبهت م

 .طالقت بده



 . شدم رهیچشمانش خ در

 کن( ،قبولیانش النه کرده بود.) قبول کن لعنتدر چشم رنگیو ن دروغ

 گفتم یارام ی زدم و باشه یلبخند

 رادگانهی#

 

 [11:11 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونهنودپارت#

 منیشبهاترس

 

 . دختر خوب نیآفر -

 . تا به کاظم زنگ بزنم نیبش ایب

 .برداشت وسمت اتاق رفت شویگوش

 ؟یزدم. اما چه جور یحرف م نیرحسیحافظ و ام ریبا ام دیبا

 . بودم کالفه

 .دادن درست فکر کنم یاجازه نم میحالیوب ضعف

 . از اتاقها استراحت کنم یکیعصمت اجازه گرفتم تا در  از

از  دمیشن ییاستقبال کرد وگفت  االن کالس داره هر صدا لیکمال م با

 .نرم رونیاتاق ب

 



همراه بود  ، کاظم وارد خانه  سر وصدا یاز کالس عصمت که با کل بعد

 . شد

 دونه( یخدا م میایب رونیلجن زار ب نیقراره از ا یبود ) ک کالفه

 .سالم -

 .کارت دارم ایب یامد -

تشک وصل بود  وارشیکه به درو د یوکاظم هر دو وارد اتاق عصمت

 .رفتن

شروع به زنگ خوردن کرد چند زنگ خورد وقطع شد دوباره  تلفن

  وردن کردشروع به زنگ خ

 .دیایبار هرکس بود قصد نداشت تا کوتاه ب نیا اما

را  یرا بدهم ، عصمت گوش یجواب گوش نکهیتلفن رفتم. قبل از ا سمت

 .برداشت

 .نیاز ما کرد یادی. چه عجب  نیبه سالم اقا آر -

 . خوبن بله

 . ،ممنون دست شما درد نکنه بله

 .یگوش نجاستیا بله

 .را سمتم گرفت یگوش عصمت

 

 [11:12 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .صدپارت#



 

 ؟یسالم دخترم خوب -

 تونستم حرف بزنم یراه گلوم را بسته بود نم بغض

 .بله خوبم -

 کنن؟یکه نم تتیاذ -

 .بله -

 کنن؟یم تتیاذ -

 .بله درسته -

 ؟یحرف بزن یتونینم یلعنت -

 .دیگینه شما درست م -

از دستم چنگ زد، کنار گوشش قرار داد.و را  یسمتم آمد و گوش کاظم

 . سکوت یگذاشت به نشانه نشیب یانگشتش را رو کی

 . کردیاخم نگاه م با

 .دیکارو بکن نیا دیبخوا دیکنیشما غلط اضافه م -

 گفتن؟یم یچ -

 .دنبالش انیب خوانیم -

 .کردنیو کاظم هر دو با خشم نگاهم م عصمت

 .مبل نشست یکنارم رو کاظم

 . داد رونیرا با صدا ب شنفس



 بهتر از ما هستن؟ یلیآنها خ یکنیفکر م -

 . زد یپوزخند

.چرا؟  دنیما خر یزن وعموت برا ریرا همون پ نیخونه و ماش نیا -

. همون میسر صدا از سر راهشون بردار یخواستن تو را ب یچون م

 .طور که مادر ومادر بزرگت را برداشتن

 .خوام بشنوم یساکت شو نم -

 . مبل تک نفره کنارم نشست یرو عصمت

 .خواد باور کنه یدونه اما نم یرو م نهایا یخودش همه  -

 . ادی یاز تو وخانوادت خوشمون نم چیدختر ،من ومادرم ه نیبب -

 .مینبود نجایکدوم از ما ا چیکرد االن ه ینم تیاگر خر مادرت

 .مادر من مقصر نبوده، مجبورش کردن -

 کرد؟ یمجبور به کار شهیو م یه کسمگ ؟یمجبور؟ چطور -

  .اشکام وبا پشت دست پاک کردم    

 با شما ازدواج کنم؟ دیآره مثل من، مگه من ومجبور نکرد -

 :دستهاشو مشت کرد و رو به مادرش گفت یکاظم عصب    

 .یکرد ینشانشو پاک م دینبا -

 نشان؟ -

 : عصمت دستم روگرفت وگفت 

 .وفتمیممکن خودم به دردسر ب نکهیا امن نجاتت دادم دختر جون ،ب- 



 رادگانهی#
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 کیوصدپارت#

 منیشبهاترس

 

 ؟ دیشما من ونجات داد -

 .کاظم دور نموند یگرفت که از چشما خندم

خواد مال  یپدرت که م یاره بخند، حرف ما خنده داره. بعد حرفا -

 .راسته   ارهیب نرویواموالت و از چنگت ب

 عصمت دستش را باال آورد ) صبر کن کاظم(   

جن رو موکل کرد  کیآن موقع که مادرت حامله بود ،خانم بزرگ  نیبب -

 .عقب مانده بشه ای رهیبم  یاش که تو باشکنه تا بچه تیتا مادرت رواذ

 .و مادرت مرد یو سالم ماند حیخدا نخواست و تو صح اما

کارشو درست تموم کنه به دستور خانم بزرگ  آن موکل نتونست چون

 .شدن نیگزیکشته شد وپسراش جا

تو را به آنها داده تا با  اد،یبدش م یلیاز تو خ نکهیبزرگ بخاطر ا خانم

 . یاز آنها ازدواج کن یکی

 . خودشون کنن هیشب یهم پشتت نشون گذاشته بودن که تو را کم آنها



با بزرگ شدنش تمام بدنت را پشتت بود که  یاغده کینشون مثل  آن

شد، چهره و طرز راه رفتنت  یبزرگ م یکاف یبه اندازه ی. وقتگرفتیم

 .دیهم آنها را بهتر د تیچشمها کردیم رییتغ

تو هم با  یشد یزدن مجبور م یوباهات حرف م یدید یانها را م چون

ت و تمام اموالت به پدر یا وانهیگفتن تو د یبعد مردم م یآنها حرف بزن

 .شد یمنتقل م

 .ختمیر یدادم واشک م یمدت، فقط گوش م تمام

هر روز به کمک  شتریب یلیاما دختر جون  نفرت مادر بزرگت خ -

سال  کیبشه و بعد از  فیتا بدنت ضع ختنیر یعموت داخل غذات سم م

آوردن هم  یسال هم اموالت رو بدست م کی نیآنها در عرض ا یریبم

 . کردنیآبرو م یراحت مادرت رو ب

 : دمیپرس یلرزون یصدا با

 چرا مادرم؟ -

 . نگاه و دوست نداشتم نیبا ترحم نگاهم کرد ا کاظم

 .یچون به مادرت تهمت زده بود که تو حروم زاده ا-

 .زد یحرف و بهم م نیبچه بودم ،دائم هم ادمیوتکون دادم ، سرم

 . رنیبگ شیقرار بود بعد از بزرگ شدن آن غده، خانم بزرگ ازت آزما -

 ی،راحت تهمت م دهیم رییآن غده هورمونهات و نوع خونت وتغ چون

 .یستین نیآر یزد بچه

. انقدر احمق و زود هیصفت هم فقط دنبال خوش گذرون یب یآن بابا -

 .کنهیرو باور م گهیسگ م ریآن پ یباوره که هرچ



 رادگانهی #

 

 [11:15 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودوصدپارت#

 .منیشبهاترس

 

 شیو در چشمانش راست ودروغ حرفها دمیعصمت را شن یتمام حرفها -

را برمال کرده  بود  زیدادم. تمام مدت خودش را همه چ یم صیرا تشخ

 نیمادرم در ا یکه تمام مدت کنار خانم بزرگ و رو به رو ی.در صورت

 .بود ستادهیجنگ نابرابر ا

 .به شما نداشت یکه کارآمد، آن  یچرا از مادرم بدتون م -

 . کرد یبلند ی خنده

سر آن مادر و  ریمن ز یبه من نداشت؟ دختر جون تمام بد بخت یکار -

 .دمیکشیکرد من انقدر عذاب نم یپدرشه. اگر پدرش با مادرم ازدواج نم

آن زوم  شد .بچه  یچشمها رو یما همه یبه خانه دهیاز آمدن فر بعد

 .یبود و کار بایبوداما ز

 یسال هم بابا ۷به خاطر پا قدم نحس انها مادرم مرد، بعد  دیسال نکش هب

 . آن مرد

بود، هر کس رو دوست داشتم چشمش  دهیچشمها دنبال فر یبازم همه اما

 . گرفتیرو م دهیفر



دائم  قیبرسه من وبه آن رف دهیبه فر نکهیا یهم مستثنا نبود ،برا نیآر

 یمشت ولگداش آرزو ریهر شب زالخمرش داد، به مرد زن باز معتاد .

 دهیفر دمید یمهمون کی یخانم بزرگ را تو نکهی. تا اکردمیمرگ م

 . همراهشون  نبود

 یکه خانم بزرگ قدرتها یدون یبود. م یبزرگ دلخور وعصب خانم

دلخورم  دهیمن از فر دیفهم ی،وقت فهمهیداره، راحت حرف دلت وم یبیعج

 . رد تا از شر شوهرم راحت بشمدونم کمک ک یم میوان رومقصر بدبخت

مردک انقدر قمار کرد که تمام پولهاشو از دست داد . بعدم تو خونمون  ان

 .کرد یزندان شد دوسال نشده تو زندان خودکش یکردن و راه دایمواد پ

 .رهیخواست بم یپدر بچم بود دلم نم سخته،

 .خوب نتونسته بود تحمل کنه اما

بزرگ ،قرار شد تو و کاظم با هم  تشکر از خانم یان زمان برا از

 . دیازدواج کن

 ن؟یهم کرد یا گهید یتشکر کارها یبرا ای؟ نیهم -

 رادگانهی#

 

 [11:16 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسهصدپارت#

 منیشبهاترس

 

 : وکاظم هر دو به هم نگاه کردن و عصمت با حرص گفت عصمت



 .انها به فکرشن وما دشمنش کنهیتو گوش خر خوندنه ،فکر م نیاسی -

 .سرم( یامد بلند بشه ،دستش را به سرش گرفت وگفت )وا تا

 . سمتش رفت کاظم

 (یشد یچ )

دوباره اود کرده.من  گرنمیفکر کنم م کنهیاز صبح سرم درد م یچیه-

  .دراز بکشم رمیم

 . منم برم به کارهام برسم برو

 : کنار گوشش گفت یزیبه کاظم کرد و آرام چ ینگاه نگران عصمت

 .تو نگران نباش  ستین یزیچ-

 یمبل نشسته بودم وبه حرفها یرفت. من تنها رو رونیاز خانه ب کاظم

 .کردمیفکر م هیبق یعصمت وکارها

 . ممتد از اتاق به شدت من را ترساند یها غیج یصدا

 .دمیاتاق دو سمت

 ینم یزیحس کردم اما چ یاتاق را به خوب ینیدر را باز کردم سنگ تا

 .دمید

تخت را  یرو یزد دستاش به دوطرف باز بود و ملحفه یداد م عصمت

 .شد یم دهیتخت کش یوپاهاش رو زدیچنگ م

 شیشانیپ یرفتم تکانش دادم اما تمام بدنش قفل کرده بود ،عرق رو سمتش

 .داد یبد م تینشان از وضع

 .تازه داخل اتاق بشه یهوا یرا باز کردم تا کم پنجره



 تیآ کردمیم هیکردم و تکانش دادم از ترس من هم گر شیداص باز

 . خواندمیم یالکرس

کردم جز تکان  یصورتش خال یآب کنار تخت را رو وانیبار ل نیچند

 . نداشت یگرید یدهیفا ن،یسرش به طرف

 .ها را زدم هیدر از همسا نیسمت در رفتم و اول مستاصل

 . در امد یجلو یسال انیم رمردیپ

 :پر التماس گفتم یا صداب نگران

 . بده یلیکمک ،مادر کاظم حالش خ دیایتورو خدا ب- 

 : گفت دیرو د میهم آمد تا من ونگران هیهمسا زن

 شده دختر ؟ یچ -

 .یلیمادر کاظم حالش بده خ -

 مشیبود ببر ازیاگر ن دیچشه ؟ حاج اقا شما هم حاضر ش نمیبب میبر میبر-

 .درمانگاه

 .سرم وارد خانه شد پشت

 .کوتاه به خانه کرد وهمراهم به اتاق عصمت امد ینگاه

 یان حالت قبل و نداشت ول گهیتخت افتاده بود د یحال رو یب عصمت

 .حالش اصال خوب نبود

 یاز گوشه یرا باز کرد و اشک شیچشمها یکرد کم شیصدا هیهمسا خانم

 .چشمش ،خارج شد



 مشیاس تنش کن ببرروشن کنه .تو هم لب نشویمن برم بگم حاج اقا ماش -

 .درمانگاه

 رادگانهی#

 

 [11:17 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهارصدپارت#

 منیشبهاترس

 

سرش  یرو یمانتو تن عصمت کردم و شال عیسر ه،یرفتن زن همسا با

 . انداختم

 یکه خودم از حال م یزمان ادیرا نداشت  یکار چیبود و توان ه حالیب

 . رفتم افتادم

عصمت را به  هیکاظم گذاشتم و به کمک زن همسا یبرا یاشتاددی

 .میدرمانگاه برد

 : گفت دکتر

را تحت  یچند ساعت دیاتفاق شده بود و با نیباعث ا ادیز یفشار عصب-

 .ماند ینظر م

 . برگشتنبعد از مطمئن شدن حال عصمت، به خانه هیهمسا زن

نگاه شد تا من را وارد درما مهیگذشته بود که کاظم  سراس ۱۱از  ساعت

 .صورتم گرفتم یعقب رفتم ودستم را جلو دم،یسمتم امد .ترس یعصب دید



 .زد یبود نفس نفس م ستادهیام ا نهیبه س نهیس

 ؟یمادرم کجاست ؟چکارش کرد-

 .درمانگاه مشیآورد تونیبه خدا حالش بد شد به کمک همسا یچیمن ؟ ه -

 .ردنکینگاهمان م یبه اطراف انداخت چند نفر ینگاه

  . رسم یبعدا به حسابت م -

 .نکرده بودم یکردم من که کار یاخم

کاظم  شدیباورم نم کردیمادرش رفت نگران و باعشق نگاهش م سمت

شد دوست داشتن را در چشمانش   یشود .اما راحت م ینگران کس

و ارام  کردی. دست مادرش را گرفته بود آرام نوازش مدید شیوصدا

 .کردیصحبت م

رمقش را باز کرده بود به پسرش با لبخند نگاه  یب یچشمها عصمت

  . پسرش کم کند یاز نگران یکم کردیم یکردوسعیم

اما باز هم را  ،یخوش بخت بودن هم را داشتن . هرچند به سخت چقدر

 .داشتن

و گرفت  مادرش را بغل کرد واز درمانگاه  صیترخ یامدن دکتر برگه با

 .رفت که من مجبور بودم دنبالشان  بدوم یمرفت انقدر تند راه  رونیب

که  کردیکار را م نیا اطیعقب دراز کرد انقدر با احت یرا صندل عصمت

 .است متیانگار شئ گران ق

 .نمیرو به من، با تکان دادن سر فهماند بنش بعد

 رادگانهی#

 



 [11:17 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپنجصدپارت#

 

 . تخت خواباند یعصمت را به اتاق برد ورو میدیخانه که رس به

 .امدین رونیشب را از اتاق ب تمام

 .برد یهم نگران بودم و خوابم نم من

مشغول  دایترسناک بود. فکرم شد یلیکه من شاهدش بودم خ یاصحنه

 .اتفاقات بود که خوابم برد

 . زنگ در ،کالفه چشم باز کردم یصدا با

 . کردیخشک شده بود و درد م ادی،شد دنیبخاطر بدخواب گردنم

تحمل کند تا من در را  یکه پشت در بود ،انگار قصد نداشت کم یکس اما

 .داشتیزنگ بر نم یباز کنم. دست از رو

 . صبح بود ۷ساعت کردم  نگاه

 . همه عجله نیتوانست باشد؟ آن هم با ا یم یموقع صبح چه کس نیا

 . در را باز کردم عیسرم انداختم و سر یروسر

که از ترس رنگش زرد  یخودش را داخل خانه انداخت. در حال یمرد

 :شده بود با لکنت گفت

 ظ م م کج جاست؟ کاظ -

  : گفت تیامد و با عصبان رونیاز اتاق ب یعصب کاظم



 د؟یکنیچه خبره ؟چرا انقدر سر و صدا م نجایا -

 : کاظم  گفت دنیبا د مرد

 . اقا، اقا ،گرفتن گرفتن-

 .دهنش گذاشت یمرد سمتش رفت ودست رو دنیبا د کاظم

 ..ببند دهنتو تا نبستمشسسسسیه-

 .ودر رابست کیسمت آن اتاق تار دیرا کش دستش

 . آمد ونریبعد با عجله ب قهیدق چند

گاز  یفرش در آورد و سمت آشپزخانه برد وهمه را رو ریکاغذ از ز چند

 .آتش زد

 . رو به من کرد بعد

 التماس داشت.( شیر مراقب مادرم باش.)صدابرم سف یچند روز دیبا -

 یقافل نشو، داروهاشو سر وقت بده. من هم هر روز بهت زنگ م ازش

 .بهم بگو یزنم.پول خواست

 : سمتم گرفت وگفت یکارت 

 .۲۲۲۲پول هست  رمزش  یکاف یتوش به اندازه - 

 :شد وگفت رهیچشمام خ به

 . کشمتیم دایسرش ب ییفرحناز مراقب مادرم باش، اگر بال -

 .کرد خیوخشن گفت که تمام بدنم از ترس  یجد انقدر

 .شد آمدن رید میکاظم بر -



 رادگانهی#

 

 [11:18 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششصدپارت#

 .منیشبهاترس

 

 :حافظریام

  .فرحناز نشستم یشگیهم یحوض ،جا کنار

 ادیوکور شده که ادم کاظم ،فرحناز و برده ،خونه انقدر سوت  یوقت از

 .افتدیقبرستان م

 .شانه ام قرار گرفت یرو یدست

 ؟یچته مرد تو لک -

 .زدم یجان یب لبخند

 .!ستین یزیچ -

 یچقدر عصبان دمید ست،یحالت خوش ن روزیاره جان عمه ات ، از د -

زن شوهر دار  کینداره به  تی. اما داداشم، اون شوهر داره. خوبیبود

 .ینظر داشته باش

در آب زدم و  یمشت کردیداغونم م شتریحرفها ب نیخورد بود وا عصابما

 .سمتش برگشتم یعصب



بوده بهش نگاه هم نکرده جز کتک و  ششیکه شش ماه پ یشوهر  -

 که زنشو حاضره با پول معامله کنه؟ یعذاب.  به شوهر

 .خوب اگر حاضر به معامله هست معامله کن -

 .خوادیکارخونه رو م -

 .ستیاشتها هم ن اوه کم -

 .کنه یم تشیخانم بزرگ که دائم حما ی،بدبخت ستیاشتهاش ن یبدبخت -

 چطور؟ -

امد دنبال فرحناز، اولش فکر کردم مال  دیسف یسانتافه کیبا  روزید -

 . قاشیدوست و رف

 . تحمل کنم رفتم دنبال آدرسش ینتونستم دور 

هست از  یماه کی نگفتیها م هیکرده بودن همسا یرو خال یقبل ی خونه

 .رفتن نجایا

 دیدست من داره با یکردم گفتم پول دایشش کاظم وپ قیگشتم تا رف یکل

 . بهش بدم

 .قشیکاظم زنگ زد اون گفت پول وبدم رف به

 . دادم و آمد یهزار تومن ۲۰۰ کی

 :زد رو دوشم و گفت یکیو دیخند نیحس ریام

 . هزار تومن ازت کندن ستیپس دو -

 .رو گذاشتم به پاش یکیدرسته اما -

 .دیپنت هاوس خر کیخبر داد  تونک  بهم



  !.هاوس ؟پنتیچ -

 .اره به نظرت پولش و از کجا آورده -

 .میباهم گفت هردو

 .خانم بزرگ -

 . میخبریوسط هست ما ب نیا یزیچ کیحافظ،  ریام -

با خانم بزرگ همراه بشن ؟چرا انقدر باج به کاظم  دیچرا عمو و  بابا با -

 دن؟یم

 .بودم کالفه

 جهینت یفکر کرده بودم اما ب زهایچ نیبه ا خودمم

 .هست سر نخ آنجاست یتو نخ خانم بزرگ هر چ میبر -

 رادگانهی#

 

 [11:19 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفتصدپارت#

 منیشبهاترس

 

عمارت سر نخها  رمی،امشب مراقب خانم بزرگ باش. من م نیحس ریام -

 .انجاست



باشه اون از  یبدونه. هر چ  ییزهایچ کی جهیننه خد دیهست با یهر چ -

 .آنجا کار کرده میقد

 بگم ؟ یچ ییگفتن کجا  -

 .قاشیرف یبگو رفته خونه -

 .روستا شدم یاز ظهر همان روز راه بعد

 .خدمه به استقبالم آمدن دنیمحض رس به

 .خوابهتو رخت  ضه،یرا گرفتم ،گفتن مر جهیسراغ ننه خد یوقت

 . والغر شده بود فیزن ضع ریسرش رفتم .پ یباال

 .وضع شده نیباال سرش آوردم گفت بخاطر کهولت سن دچار ا دکتر

 وصل کرد ورفت سرم

 .زد یجون ینشست و لبخند ب کنارش

 :دیپرس یلرزان یصدا با

 ؟ینیتو پسر آرت -

 .حافظ ریبله ،ام -

 .خوبه ،مراقب پدرت باش -

  :مگفت یساختگ یبا اخم-

 .مراقب ما باشه ،نه ما مراقب آن دیآن با -

 .دستم آرام چند ضربه زد یزد و رو یکم جان لبخند



 نیاما شما ها آزاد زننیحرف خانم بزرگ حرف نم ی،رو نیپدرت و آر-

 .نیراحت

 .،مخصوصا فرحناز دیمراقب هم باش دیتون یم

 

د سوال داشت چن یرادیکه خودش سر صحبتو و باز کرده بود چه ا حاال

 .بپرسم

 اد؟یچرا خانم بزرگ از فرح انقدر بدش م جهیننه خد -

 : جا به جا شد و گفت یکم   

دنبال جواب . چون دلم  یدونم آمد ی،چون م گمیحرفا را به تو م نیا -

سوزه چون به  یکردم م تشیخودم بزرگش کردم وترب یدختر یبرا

 .مادرش قول دادم مراقب دخترش باشم

 . یمراقب فرحناز بازش یمن قول بد هم بهتر به تو

 .ستیبرم بدونم آن دختر تنها ن ایدن نیراحت از ا الیبا خ حداقل

  دم یقول م -

  : شرم که در خودم سراغ نداشتم گفتم یکم با

 . من فرحناز ودوست دارم-

 . شد رهینگاهم کرد ، در چشمانم خ -

 .پس نجاتش بده -

 .دم یقول م -

 .زد یاز سر آسودگ یلبخن



اقا  کردیم یبا خانم چپ افتاده بود، لجباز یبد جور نیزمان، آقا آرت آن

 . آمد یاصال به عمارت نم

 .ومدیبه عمارت ن گهیفوت شده بود، د نیمادر آقا آر یوقت از

 .خانم وطالق داده گفتنیها م یبعض

 رادگانهی#

 

 [11:20 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهشتصدپارت#

 منیاشبهترس

 

نبود اگر اقا بزرگ ،خانم بزرگ را طالقش داد باشه. پس  یباور کردن-

 .ستیبند ن ییدستش به جا

 دارن؟ یپس چرا پدرم وعموم ازش حرف شنو -

 . چون از هر دو انها سفته داره -

 ؟یچ یسفته برا -

ان زمان، کارپدرت پول الزم داشت تا بره خارج. کم سن وسال هم بود  -

 .بدون رقم را امضا کنه یجبورش کرد برگها.خانم بزرگ م

 دهیباج داد و سفته. اما اخرش فر یبهش کل دهیداشتن فر یهم  برا نیآر آقا

 .بود دهیوپس زد چون از جون اقا ترس نیخانم اقا آر



و چشماش تار  کردیحامله بود اما دائم غش م نکهیا دباید یکابوس م شبا

 .نهیتونست خوب بب ی. تا چند روز نمشدیم

 رانیبا دختر خالشون ازدواج کردن و از ا نیهفت ماه بود که اقا آر شش،

 .کال رفتن

 .شد یکه دل سنگ براش کباب م کردنیم هیانقدر گر خانم

 دهیفر تیوضع دنیامدن، با د نیمراسم ازدواج اقا ار یکه برا پدرتون

تنها  مادرتون مخالف بود اما پدرتون خانم رو نکهیموندن با ا رانیخانم ا

 . نگذاشتن

از خانوادشون و تحمل  یدو ماه ماندن اما اخرش نتونستن دور مادرتون

 .رفتن رانیکنن از ا

 .نیبود کیو برادرتون کوچ شما

خانم  تیباعث عصبان نی. اکردیخانم کمک م دهیبه فر یلیخ پدرتون

 .شد یم شتریب تهاشیو اذ شدیم

 خوب؟ ،ینگ یبگم به کس زیچ کی

 :گفتمزدم و  یلبخند

 .راحت التونیباشه خ -

داد باهاش ازدواج کنن  شنهادیخانم شده بود. بهش پ دهیپدرتون ،عاشق فر -

مادر شما را  یزندگ ستیخانم گفت حاضر ن دهیبرن  اما فر رانیو از ا

 .نجات خودش خراب کنه یبرا

،اخر کار  نیآقا ارت یرفت وامدها و توجه ها نی.هم ومدیکوتاه نم پدرتو

 یته باغ زندان یروز خانم بزرگ ،خانم رو تو انبار کیداد و دست همه



کار رو  نیتنها بمونه، اما ا دیاخرشه نبا یدونست ماه ها یم نکهیکرد. با ا

 .کرد

 رادگانهی#

 

 [11:21 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .نهوصدپارت#

 منیشبهاترس

 

 .کردم جهینگاه ننه خد متعجب

 ،فرستادش تو کلبه ؟ دهیفر یردارماه اخر با یعنی -

 :با بغض سرش و تکون دادو گفت جهیخد ننه

 دهیفر یها غیج یاواخر بهار، صدا ،یشب بارون کیاره پسر جون. تو  -

دونم کدوم  ینم خواستیکمک م غیعمارت وبرداشته بود .با ج اطیکل ح

 .در و روش قفل کرده بود یخبر یاز خدا ب

قفل درو شکستن وخانم و  گهیو چند تا مرد د امرزیخدا ب میو مش رح من

 .میآورد رونیاز انجا ب

 :تر آورد وگفت نییپا یصداشو کم جهیننه خد 

 .ننه ،خانم جن زده شده بود -

 رهیخ یا.دوسه روز اخر عمرش ،همش به گوشه دنیترسیازش م همه

 دیبه بچم نداشته باش یکار گفتیم یزد.ه یشدو با خودش حرف م یم



داد مواظب  یوقسمم م گرفتیدستم وم امدیم حالش سرجاش مه ی.وقت

 .بچه اش باشم

 .خوردیغصه م یلیتون خ بابا

،پدرتون  یبغل یروستا یصحبت با کد خدا یبزرگ به بهانه خانم

  .وفرستاد خارج از عمارت

مال و دادم براش دعا  شیبشن ،رفتم پ تیخانم کمتر اذ نکهیا بخاطر

 .و اتاقش و دعا نوشتم وچسبوندم ارویدور تا دور د سنیبنو

قابله و  میبه خانم بزرگ گفت یخانم دردش گرفت، هرچ یاخر وقت شب

 .خبر کنه نکرد .پدرتو هم نبود تا خودش بره دنبال قابله

 .بد بود یلیآمد خانم حالش خ ایفرحناز بدن یوقت

 لیتنها نباشه ،جفت و وسا ادیخانم ز نکهیا یخبرم .برا یاز همه جا ب من

 . و خارج از کلبه گذاشتن

 دهیخاکش کنم شن ریحال خانم بهتر شده رفتم سراغ جفت تا ز دمید یوقت

 . برن یبودم جنها جفت وم

 امد ، رونیاز کلبه ب یوقت

 :آورد واروم گفت نییصداشو پا جهیخد ننه

 یمرد قد بلند، جفت فرحناز و برداشت و سمت خونه خرابها کی دمید-

 .شد دیپشت باغ رفت وناپد

 .شب، خانم تو بغلم مرد همون

دفن  یسرو صدا خانم وتو قبرستان کنار یدستور خانم بزرگ، ب به

 . کردن



 .شدم یاالتی.گفت خ دمید یپدرتون گفتم  چ به

 .دنش،ونداشتیکس چشم د چیکه ه یخوار ریش یبچه کیموندم و  من

 سهیو ر شد  یم اهی،س کردیم هیگر یلیخ یبود وقت کیکه کوچ فرحناز

شش هفت سالش شد بهتر شد  یاما وقت کرد،یمن ونگران م نیرفت. ا یم

 .نبود سهیاز غش و ر یخبر گهیو د

 . هم داره یاافتاد نوه ادشیخانم بزرگ  اما

عمارت  نی، همان سال که بخاطر کار پدرتون امد نیزمان شما هم بود آن

 . هم بودن نی،آقا آر

 رادگانهی#

 

 [11:21 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودهصدپارت#

 .منیشبهاترس

 

.هر میکردیم یباز یچوب ی. با فرحناز پشت کلبهادمهیآن روزها رو -

.  دیخندیخانم بزرگ م م،یزد یفرحنازو کتک م نیحس ریام ایوقت من 

اش  هیتنب دایخانم بزرگ شد کرد،یم یفرحناز کار اشتباه یوقت یول

 .کردیم

قافل نشو همون  دهیفر یخواهر ناتن  کهیاز ان زن گه،ید زیچ کیپسرم  -

 .که پسرش به زور با فرحناز ازدواج کرد

 منظورتون عصمته؟ -



 .اشه تهیاره مادر خودعفر -

 چطور؟ -

 دیاب نوش یداده بود، کم هیپشت سرش تک یکه حاال به متکا جهیخد ننه

 :گفت

خانم  شیپرفت  یامد وم یم یحامله بود دزدک دهیآن زمان که فر -

 .بزرگ

 . نشد یطرفا آفتاب نیا یچند سال دهیاز مرگ فر بعد

بود تا آن پسر نره خرش باالخر فرحنازم و از  نجایاواخر دائم ا نیا اما

 .من گرفتن

 یگهیچرا از عمارت رفت؟ چرا زن د دیاقا بزرگ بگ یدر باره یکم - 

 گرفت.؟

 .میدیشن یبود وم مردم نیکه ب یعاتیدونم فقط شا یرو من نم نهایا -

اقا خانم بزرگ وطالق داد  نیبخاطر هم ستیاقا ن یگفتن پدرتون بچه یم

 . خانم و گرفته یو رفته دختر عمو

 یآخه قبل روز عروس ادیدونستن خانم از دختر عموشون بدش م یم همه

قرار بود دختر عمو شون با  نکهیدعوا کرده بودن .مثل ا یخانم واقا کل

 .ه اما خانم نگذاشتهداداشش ازدواج کن

 .شده بودم جیگ یبودن ماجرا کم چیدر پ چیهمه پ نیا از

  : وگفت دیخند جهیخد ننه

زنانه. اگر بهش،دامن زده بشه دودمان  یحسادتها هی یپسرم ،وا -

 .داد یرو به باد م یافهیطا



 .دادم سرتکان

خانم  یواقعا اقا بزرگ خانم بزرگ وطالق داده باشه .اوضاع برا اگر

 .شهیسخت م یلیبزرگ خ

 .امیب رونیتلفن همراهم باعث شد از فکر ب یصدا

 .نیحس ریجانم ام -

 .رو فرستاد روستا یکیعمارت  یبجنب برگرد خانم بزرگ بو برده رفت -

 .دیاز کجا فهم -

 .یگفتم با رفقات ییدونم.گفت کجا یچه م -

 .سراغت انیکرد و چندتا فحش ابدارم بهت داد و زنگ زد و گفت ب یاخم

 .امدم یلعنت -

 .نجایا یامد دیخانم بزرگ فهم -

 . اره -

کرد.انگار تو مغزادم  یرو مخف یزیشه چ یزن نم ریبرو مادر ،از ان پ -

 .خونه یوم

 . و تکان دادم سرم

 . دونم یاره م -

 .طوره نیفرحنارم هم -

 .شده بود رهیخ یکردم به گوشه ا جهیننه خد نگاه

 .استعدادش نیشد بخاطر ا هیکتک خورد وتنب یلیخ -



 .ارهیفهمه به زبون ن یرو م یهرچ دیطول کش یلیخ

 کنه؟ یتونه ذهن خوان یواقعا فرحنازم م -

 . اره مادر -

 ای یترس یازچ دونمیشب که نم کیتونست اما  یخانم هم م آرزو

سال نتونست  کیچکارش کرد طفل معصوم تب کرد وزبانش بند آمد و تا 

 .حرف بزنه

خوند دوست داشت  یکم حرف شده بود فقط درس م یلیخ گهیهم دآن  بعد

 . دکتر بشه اما خانم نگذاشت وبه زور شوهرش داد

بود و  یمرد خوب ییغصه خورد اما شوهرش خدا یلیخانم خ ارزو

گذاشت درس بخونه بعد هم بردش خارج .طفل معصوم بچه نداره خانم 

 نیا یگه آن باعث همه یکنه و م یم نیونفر نیمادر آقا ار شهیبزرگ هم

 .هاستیبد بخت

بالها رو سر فرحناز  نیداره ا نیخانم بزرگ بخاطر مادر عمو ار  یعنی -

 !دی؟ بع ارهیم

 رادگانهی#

 [11:22 04.10.19] ,رادگانهیکانال رمان 

 ازدهیوصدپارت#

 .منیشبهاترس

 

 .ستین نینه تنها ا -

 .نهیمادر اقا آر هیشب یلیخ فرحناز



 .شهینم لیدلبازم  -

 نیداشته باشه که مشخص بکنه اقا ارت یاگر فرحناز خانم ، ندانسته مدرک-

خانم بزرگ از فرحناز  یزاریب لیآن وقت دل ست،یخانم بزرگ ن یبچه

 .قانع کننده هست

 

 .نمیب یرا پشت سرم م یسال انیگردم. مرد م یبه پشت برم متعجب

 شما ؟-

 .نهیپدر اقا آرت -

 .انداخته نیی،که سرش را پا کنمیم جهیننه خد نگاه

 .دیزن یم هیحرفا چ نیا ؟یچ یعنی -

کالفه دستم را  یو کم یاما من عصب ردیتا دستم را بگ دیا یجلو م مرد

 .کشم یپس م

 . برم دیمن با -

 .دیآ یپشت سرم م مرد

 . دیآقا صبر کن کن-

 .کنم یم نگاهش

بخاطر اشتباه ما به هم  گهید یکیجون  خوامی. نمیگوش بد دیپسرم با -

 .وفتهیخطر ب



برد از عمارت  یم یو دنبال خودش به سمت اباد ردیگ یدستم را م -

بعد از گذشتن از چند خانه به  میرس یو به روستا م میشو یدور م یکم

 .میرس یم یا خانه

 .نشسته است یسنگ یکنار در رو یسال انیزن م 

 ..نیچهره مادر آرت یپر نیا-

 .ندینش یم زن ریپ یپا کنار

 .نوه مونه نیا ،یپر-

 یفشارتم م یبازوانش سخت م انیکنه. اول با تعجب بعد م ینگاهم م -

 .زدیر یواشک م دییبو یبوسد و م

 : دیگویکند رو به مرد م یاطراف را نگاه م ینگران با

 یم رونمونی،خانم بفهمه از روستا ب نجایا شیآورد یکرد یاطیاحت یب -

 .کنه

 .پسر خبر نداره نیاز امدن ا یکس تسینه نترس ن -

 .میشد اطیح داخل

 .من را به اتاق مهمان بردن یتعارف ومهربان یکم با

 . رفت یدائم قربان صدقه ام م یپر ننه

 .روشن یلیخ یقهوه ا یبود با چشمها یزن مهربان ریپ

 . آورد یرا م ییرایمرد دائم در رفت وامد بود وبساط پذ ریپ

 .خودم نشاندمش گرفتم وکنار دستش،را

 .نمیش یم امیم ارمیب یچا تانیبرا دیاقا بگذار -



 

 .یگفتن دار یحرف برا ی.گفت امدمین ییرایپذ یبرا -

 .نگران نگاهم کرد یپر ننه

.فقط  میخوا یپول و ثروتم نم میکن تتیاذ میخواست یپسرم ما را ببخش،نم -

 .نیپسر ماست نه خانم بزرگ هم نیهمه بدانن آرت میخوا یم

 د؟یگ یاز کجا معلوم شما راست م -

 یده. تازه قابله هم انجا بود اما شهادت نم یانجا بوده شهادت م جهیخد ننه

 .ترسهیده از خانم بزرگ م

 .دمیکش یقینفس،عم

 ن؟یبد شیتهران آزما دیایب دیتون یم -

 . به هم انداختن ینگاه رزنیمرد وپ رهیپ

 .شه ینم تیاذ گهید جهیدختر ننه خد میبد شیاگر ازما -

 .نه دیدونم شا ینم -

 .ستیپسر اقا ن نیشه آرت یبدن معلوم م شیاگر ازما نیاقا ار-

 .بکنن یکار نیدن همچ یخانم بزرگ اجاز نم اما

 . از اقا سفته گرفتن چون

 . بده شیازما ادیب ستیما هم بخاطر پول حاضر ن پسر

 . مونه فرحناز خانم یم فقط

 : گفت یبا ناراحت یپر ننه



 .ما جرا باز نکن نیان بچه را به ا یپا -

 :گفتم یعصب

 .به خانم بزرگ نیاخه چرا بچه تون و داد -

 :سر افکنده گفت رمردیکردن و پ هیشروع کرد گر یپر ننه

 .مادر خانم بزرگ، بزور بچمون را از ما  گرفتن -

 .ظلم خان و خان زاده ها نیاز ا یوا-

 .کردم زنریوپ رمردیپ یساده یبه خانه ینگاه

 .خانه بود اما بخاطر پول پدرو مادرش را قبول نکرده نیا یبچه پدرم

 .از ماجرا خبر دار بشن هیبق دهیترس ینمانده .م رانیا نیبخاطر هم دیشا

 .کنم یشوم وعزم رفتن م یبلند م یاز خوردن چا بعد

 یبه کس نی.اما قول بد نیبد شیتهران ازما دیایفرستم دنبالتون تا ب یم -

 .نیگن

 :دیگو یوملتمس م ردیگ یزن دستم را م ریپ -

 . میحرف ما را باور نکرد فکر کرد دنبال پول نی، آرتپسر جان نیبب-

حرفا رو بهت  نیکنه. نگذار بفهمه ما ا یبزرگ بفهمه ما را آواره م خانم

 یروز برم کیکه  نیسالها همه به عشق پسرمون زنده موند نیا میزد

 .گرده

 د؟یندار یا گهید یمگه بچه -

 .نشست نیزم یزار زد و رو رزنیپ



 .نبود ایدختر اما عمرشان به دن کیدوتا پسر و  میداشت چرا

 رادگانهی#

 

 [11:24 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودوازدهصدپارت#

 منیشبهاترس

 

 .بودم دهیرا امروز شن ایدن یحرفها نیتر بیعج

 .آمدم نرویب ییروستا یاز ان خانه کالفه

 .کردم یخداحافظ جهیعمارت رفتم  با ننه خد سمت

 دهیکه شن ییحرفها یبرا یخواست عمارت رو بگردم و مدرک یم دلم

گرفتن  شیکار آزما نیاست. بهتر دهیفا یدانستم ب یکنم . اما م دایبودم پ

 .بود رزنیوپ رمردیپ نیاز ا

 . کند یتوانست کمک یم دیشا کردم،یخبر دار م دیآرزو را با عمه

 .بودم دهیاو را ند گرید یچهار سالگ از

تا  ریاست . تمام مس یبودم بر عکس خانم بزرگ زن مهربان دهیشن فقط

 .دمیتهران را فکر کردم و هزار جور نقشه کش

 . دمیصبح بود که به خانه  رس یدما دم

 . با خانم بزرگ رو در رو نشوم نکهیا یبرا

 .راست به اتاقم رفتم کی



 .چسباندم نهینوشتم وبه آ یاشتد ادی صبح

 ( لمیوک دنید رمیم )

 .دفترش بودم یساعت هشت جلو صبح

 ادهیپ نمیزدم و از ماش یدفترش بود. لبخند یهشت وربع جلو شهیهم مثل

 . شدم

 .تعجب نگاهم کرد با

 خبر؟ یطرفا چه ب نیاز ا -

 .کارت دارم -

 ؟یامد نجایکه اول صبح ا هیچه کار نیکه معلوم ،ا نیا -

 .گمیتو بهت م میبر -

 . وباز کرد واول من داخل دفترش شدم در

 .مبل خودم را رها کردم یرو

 ؟ یچکار کرد -

 رو؟ یچ -

 کار طالق فرحنازو؟ -

 .قرار گرفت زشیزد و پشت م یامندانه روزیپ لبخند

 : و گفتم دمیخودم وجلو کش یکم -

 درسته؟ یدار یخوب یخبرا نکهیمثل ا -



اول صبح پشت دفترم  یو گفت اول تو بگو. چکارم داشتو تکان داد سرش

 .یستادیا

 .ادیدر ب میخستگ کمینه اول تو بگو تا  -

روان گردان   یو قرصا نیوفروش هروئ دیکاظم به جرم حمل و خر -

 .بهیتحت تعق

  . دهانم باز ماند 

 بوده؟ ادیمقدارش ز -

 .پانزده سال رو شاخشه-

 .مبل خودم ورها کردم یرو دوباره

  .کار درست لیول ،به تو وک ی. اشیآخ -

کردن به موقع هم  بشیول به بچه ها که چند وقته هر جا رفته تعق یا -

رد از خودش به جا  کیهمه وقت  نیگذاشتن .ناکس ا انیو درجر سیپل

 نجا؟یا یامد یصبح یچرا کله  نمینگذاشته بوده.حاال تو بگو بب

 رادگانهی#

 

 [11:24 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .زدهیوسصدپارت#

 منیشبهاترس 

 



خانم بزرگ واقا بزرگ از هم طالق  دیشه فهم یبدونم م خوامیم ،یچیه-

 نه؟ ایگرفته بودن 

 ؟یچ -

  . و سرم را تکان دادم دمیخند

گفت که باعث شد  یجالب یزایفرحناز چ هیرفته بودم عمارت، دا -

 . بفهمم یدیجد یزهایچ

 .دمیبابا وعمو را فهم یف گوش کردناتمام حر علت

 .کردم دایتنفر خانم بزرگ را نسبت به فرحناز پ یاصل علت

 ؟یکشف کرد یچ نمیکن بب فیبرام تعر نیبش ایچه جالب، ب -

 .گفتم لمیوک یبرا اتیماجرا را با جزئ تمام

تهران  میاریرا ب جهیداد  ننه خد شنهادیپ لمیتمام شدن صحبتهام، وک بعداز

 . مطالب ممکنه جونش در خطر باشه نیدانستن ا چون با

خواست چهار  یبا ان حالش چطور م جهینبود اما ننه خد یبد شنهادیپ

 تحمل کنه؟ نی،پنج ساعت را داخل ماش

اقا بزرگ  ینیبب یکنم. اما تو االن بهتره بگرد یم یفکر کیباشه  -

 .نه ایشجاعت داشته خانم بزرگ وطالق بده 

 . شدم بلند

 . حاال ی، بودکجا، -

 .نمشیبرم بب دیبا دمیوقت فرحناز و ند یلیبرم ،خ دیبا -

  ؟یمگه آدرسشو دار -



 .اره -

 .یبعد بر یمنم چند تا خبر دارم که بهتره بشنو ن،یحاال  بش-

 رادگانهی#

 

 [11:25 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .صدوچهاردهپارت#

 منیشبهاترس

 

 ؟یدیرو د دهینک خرکه کاظم تو و یا خانه -

 . برج کیاره ،البته از دور  -

 شرکتش را چطور؟ -

 شرکت؟ -

 خبر بودم؟ ینه از ان ب -

 ؟یچطور خبر ندار ،یکاظم گذاشته بود یبه پا برا دمیشن -

 .کاراش کار ندارم هیخواستم، به بق یمن فقط ادرس خونشو م -

 .نجاستیاشتباهت هم -

ه. کارش انقدر خوب بوده که به ماه گرفت یمادرش تو همون برج فال م -

 .شده بوده شتریدکتر هم ب کیدر آمدش از  دهینکش



شما بوده، اول تو همان برج مستاجر  شیکه فرحناز پ یچند ماه نیا تو

 .خرنیبودن، بعد  پنت هاوس انجا را م

 !!یریبا پول فال گ -

 . زند یم یقهقه ا یاحمد

 .خونه را معامله کرده با پول پدرت. چون پدرت ان وانهینه د -

 .تعجب دهانم باز مانده بود از

 .دهد ینگاه تمسخر رو به من ادامه م با

تر  عیتا راحت و سر دهیخر شیبرا تیرا هم عمو شیپا ریز نیماش -

 .دخترش را بدبخت کند

 . گفتن نداشتم یبرا یحرف

  حافظ ریام -

 . کردم نگاهش

تحت  ییایمیواد محرک شم هیکاظم را به جرم حمل وفروش و ته سیپل-

 . قرار دادن بیتعق

 . بلند شدم میو تعجب از جا جانیه از

 واقعا ؟ -

 .را تکان داد سرش

 رونیچنگ زدم و به سرعت از دفتر وکالت ب زیم یرا از رو چییسو

 .زدم

 پسر؟ یر یکجا م -



 شدم نمیجوابش را بدهم سوار ماش نکهیا بدون

 را هاابانیهوا به سرعت خ یبودم رو خوشحال

 .ستادمیساختمان ا یکردم وجلو یط

 .راهم را سد کرد یبرج ،نگهبان جلو یداخل یورودم به محوطه  با

 کجا اقا؟ -

 با خانم سعادت کار دارم؟ -

 .میندار -

 .کننیم یبرج زندگ نیتو پنت هاوس ا ؟یچ یعنی -

 ؟یگیمهندس وم یاها، اقا  -

 . به لفظ مهندس زدم یپوزخند -

 رادگانهی#

 

 [11:25 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وپانزدهصدپارت#

 

 .رنیپذیمهمان نم یمهندس گفتن بدون هماهنگ یاقا-

 .رمیام را بگخنده ینتوانستم جلو گرید -

 ؟یخندیم یبه چ -

 . داداش، زنگ بزن بگو یچیه -



 .کردینگاهم م یچشم ریدر حال تماس گرفتن، ز -

 . دیم خانم ،مهمان دارگفت سال قهیاز چند دق بعد

 . اقا هستن کی بله

 .نیاجازه بد دمی.نه نپرساسمشون

 .بپرسد نگذاشتم

 .حافظ سعادت ،پسر عموشون هستم ریام -

 .حافظ ریخانم، گفتن پسر عموتون هستن . ام -

 کنم خانم؟ چکار

 .انیدست تونه.   بفرستم ب ی،خانم  گوش  خانم

 ی،بعد از چهار روز ب دنشید ی. برادیکوب یم واریقلبم به شدت به درو د 

 .قرار شده بود

 . بله چشم -

 . ننتیبب خوانیاقا، گفتن نم یه -

 ؟ یچ -

 ..رمیرا ازش بگ یرفتم وخواستم گوش سمتش

 :شده  داد  زد وگفت یعصبان  مرد

  :.گفت رونیداد ب یکه هولم م ی،در حال یچته وحش -

 .زنگ نزدم سیتا به پل رونیگمشو ب-

 .کرد یم رونیداشت من وب یراحت نیهم به



 .ستیشدن ن یعصبان یجا نجایدونستم ا یم

 :باال بردم گفتم میتسل یوبه نشانه دستهام

 .رم یباشه، اجازه بده باهاشون صحبت کنم م -

افتاده بود را برداشت  نیزم یرو شیکه بخاطر جدال ،چند لحظه پ یگوش

 .وکنار گوشش گذاشت

 رو بدم بهش؟ یواد با شما حرف بزنه .گوشخ یسمجه، م اروی نیخانم ا-

 .چشم -

 .زود تمومش کن، ریبگ ایب

 رادگانهی#

 

 [11:26 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وشانزدهصدپارت#

 منیشبهاترس

 

 .را کنار گوشم گذاشتم یگوش

 .معرفت یسالم ب-

 .نگاهم کرد یچشم ریاز من فاصله گرفته بود، ز یکه کم نگهبان

 . ردمک پشت

 .امد یاز ان طرف خط نم ییصدا



 ؟یفرحناز ، قهر-

 .پس گوش کن یحرف بزن یخوای،اگر نم باشه

 .داد یرا م شیبودن چشم ها انیاز گر تیحکا نیف نیف یصدا

 :آوردم ارام نجوا کنان گفتم نییپا یوکم صدام

 .دلم برات تنگ شده دلقک جون-

 .اش شدت گرفته هیگفت گر یم یاز پشت گوش ییصدا

 .دیکش ینفس م قیعم

 . بزنم شیو بوسه بر موها رمشیبازوانم بگ انیخواست م یم دلم

 .نکن ،دردت به جونم هیگر -

 .شد لیاش به هق هق تبد هیگر

 . ترکه ی.دلم داره منمتیبب امیفرح تو راخدا  بگذار ب-

 . انگار مغزم هنگ کرد شیها هیگر ی،از صدا یشدم، از دل تنگ یعصب

 :گفتم یعصب

 زمیر یرو بهم م نجای.اگرم نتونم ا امیباال به زور م امیب یاگر نگذار -

 .ارمینگهبان م نیو سر ا میوتمام دق و دل

 : و سمت نگهبان گرفتم و گفتم یگوش

 .تونم برم باال ی،خانم  گفتن م ایب-

 :رو گرفت وگفت یمتعجب گوش مرد

 خانم چکار کنم،؟ -



 .کالفه به دو کلمه اکتفا کرد مرد

 .چشم بله

 رادگانهی#

 

 [11:26 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفدهصدپارت#

 منیشبهاترس

 

 . سوار آسانسور شدم 

واحد آپارتمان از  ی. در که باز شد درست رو به روستادیطبقه ا نیآخر

 .اسانسور خارج شدم

 . در ، در آن طبقه بود کی تنها

 .زدم زنگ

 . میروزها نیا یداشتباز شد. خودش بود دختر دوست  در

حرف  یچشمها که ب نیدر چشمانش شدم، دلم تنگ بود، دل تنگ ا رهیخ

ام بود و  ییدارا نیلبها که ممنوعه تر نیخواند، دلتنگ ا یحرف دلم را م

از من نداشت . دلتنگ بود اما  یکه باز قرمز بود.او هم دست کم ینیب

 .اش،خفه شوددر سنه یدلتنگ نیشد ا یبه اسم کاظم باعث م یمانع

 .در کنار رفت یانداخت واز جلو نییرا پا سرش

 .چشم ازش بردارم داخل شدم نکهیا بدون



 .قرمزه دلقکم تینیباز ب -

 .محو شد یاناله یبا صدا ندیبنش شیصورت یلبها یامد رو یکه م یلبخند

. در را ول کرد وسمت اتاق روبه ستیمادر کاظمه ،حالش اصال خوب ن -

 .رفت  یرو

 .مبل دونفره نشستم کی یرا بستم و  داخل شد .رو در

 .کنم یاتاق را بررس تیرا چرخاندم تا بهتر وضع سرم

 . شد یبمتصل م یاشهیش یدر ها یوانیکه رو به  ا یمتر ۵۰هال  کی

 .اتاق رو به رو قرار داشت کیدرکنار در اشپزخانه و  دواتاق

 قیاالچ کیدرخت و با چند  وانیشدم  ا وانیرفتم وداخل ا وانیا سمت

 .شده بود نییتز بایز یوگلدانها

 ؟یینجایا - 

خسته و ناراحت ،کنار در  یسرم را نگاه کردم. فرحناز با چهره ا پشت

 .بود  ستادهیا

 .عقب رفت یبه صورتش زدم وسمتش رفتم که کم یلبخند

 .باال دادم ییابرو

 ؟یکش یخجالت م ای،  یترس یاز من م -

 :گفت یاروم یصدا با

 ؟ینیمن وبب یخواست یچرا م یچکارم داشت -

 .رفتم کترینزد یکم



 .صورتش خم کردم یسرم و رو یدستانم کردم وکم ریرا اس شیبازوها

خودش را تکان داد تا  یچون دلم تنگ شده بود ،چون عاشقتم. کم -

 .ارهیب رونیرا از دستانم ب شیبازوها

 : گفت اروم

 !داره نیدورب نجایا -

 .دمیتانم را کنار کشزدم و دس یلبخند

 ترس از کاظمه ؟ اره؟ یبرا یدور نیپس ا-

 .انداخت وبا انگشتانش ور رفت نییکرد و سرش را پا نگاهم

 :زدم وگفتم دنشیبه خجالت کش یلبخند

 پاره شد؟ -

 :سر بلند کرد وگفت متعجب

 (!؟یچ )-

 .پاره شد شیدیخجالت!انقدر کش-

 : زد و گفت یلبخند

  مزه یب-

 . تداخل رف بعد

 یبودم که اگر ولم م یسرش من هم راه افتادم مثل جوجه اردک پشت

 .کردن دائم دنبالش بودم

 رادگانهی#



 

 [11:27 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهجدهصدپارت#

 منیشبهاترس

 

 !فرح-

 بله؟ ج،

  :به جانم نگفته اش زدم و گفتم یلبخند -

 . جانم قشنگ تر بود -

 .شده بود، دل من از عشق سرخ شده بود از خجالت سرخ او

 .کردم یمبل نشستم و به صورتش نگاه م یرو

طالقت رو  میتون یفرح جان، االن که جرم کاظم ثابت شده، راحت تر م-

 .میریبگ

 .فرستاد رونیب یرا با ناراحت نفسش

  ؟یشده، چرا ناراحت شد یچ -

 .شدمبه جلو خم  یو کم دمییهم سا یرا رو میحرص دندانها از

 ؟یریطالق بگ یخوا ینم گهی؟ د یشد مونیپش -

  یلبخند زد -

 .تعجب نگاهش کردم با



 . بده یلی،مادر کاظم حالش خ ستین یمانینه مسئله پش -

 .دکتر مشیبر یخوب م -

 .مشیبرد -

 خوب؟ -

 .داره گرنیگن م یم ه،یعصب یحمله -

 :زدم گفتم هیبه مبل تک الیخیب

 .میریگیشه، براش پرستار م یخوب م-

 .اس گهید زیاما به نظرم موضوع چ -

 ؟یمثال چ -

 .بره نیعصمت کمک کرد تا ان نشونه کامال از ب-

 کدوم نشونه؟ -

 .همون زخم پشتم -

 جدا؟ -

 .با تعجب سمتش رفتم 

 .نمیبب -

 و؟ر یچ -

 پشتت رو-

 ؟یکن یم یشوخ -

 .من دکترم دم؟ینه ،مگه قبال پشتتو ند -



 .ه بودنشست میرو به رو مردد

 .. دستشو گرفتم و برشگردوندمنمیبجنب ، برگرد بب-

 .اخه -

 .اخه یاخه ب -

انجا  یاز زخم نبود انگار نه انگار قبال زخم یاثر چیباال زدم.ه لباسشو

 .بوده

 . دمیکمرش کش یدستم را رو ناخوداگاه

 .و ازم فاصله گرفت دیلرز

 .میحواس یب یرا لعنت کردم برا خودم

 .فتمگ یآرام دیببخش 

 کارو کرد؟ نیا یخداروشکر .چطور-

 رادگانهی#

 

 [11:27 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ونوزدهصدپارت#

 منیشبهاترس

 

 کارو کرد ؟ نیچطور ا -



 یدارم م کردمیحالم بعدش بد بود فکر م یحساب یدونم ،ول یخودمم نم-

 .رمیم

 . گفتم یاروم ینکنه خدا

 .آمد یاز اتاق م یاناله یصدا

 .عصمت چش شده نمیبرم بب -

 .وسمت اتاق رفت منم پشت سرش راه افتادم بلندشد

طرف وآن  نیبود وسرش،و به ا دهیدراز کش یتخت دونفر یرو عصمت

 . داد یطرف حرکت م

 کیعصمت گذاشت بعد  یفرحناز سرش و کنار لبها گفتیم یزیچ انگار

اب  یکرد.کم کینزد شیبرداشت وبه لبها یکنار زیم یآب از رو وانیل

کارها را انجام  نیمهربان ا دانقدریبه سرش کش یبه عصمت داد و دست

 .مادرش است کردیدانست فکر م یداد که هر کس نم یم

 (هیبهم کرد وسرش را تکان داد.) چ ینگاه

 (یچیکردم و با سرم را تکان دادم) ه یاخم

 . آمدم رونیاتاق ب از

 .چکار کرده شیزن با زندگ نیا گفتمیبهش م دیبا

رفت  یکه سمت آشپزخانه م یفرحناز هم آمد .در حال قهیاز چند دق بعد

 :گفت

 د؟یمون یناهار م-

 یگفت یزبون یبا زبون ب ای یدیپرس یبه تعارفش زدم و گفتم واقع یلبخند

 .یهر



 :وگفت دیخند

 .دمیپرس ینه واقع -

 ؟یکن یم یان وقت خودت آشپز -

 .لبخند سرش،وتکان داد با

 . اپن آشپزخانه شدم کینزد طنتیش یکم با

 ؟یترس ینم -

 ؟یاز چ -

 کردم لیمتما نییبه سمت پا یوکم بلم

 !کاظم -

 . ضرب سرش را باال آورد به

ربطم حرصم  یبه کل فراموشش کرده بود. از خودم وسوال ب انگار

 .گرفت

 .چشمانم شد ی رهیطور خ همان

زن شوهر دارم در  کی، درسته من  نیکه زد یاز حرف دینش مانیپش -

 .را به منزلم راه بدم یکس دینبا شونیا ابیغ

 . و منزل را با تحکم گفت شوهر

 .نداشتم یفرحناز من منظور -

 :انداخت و گفت نییسرش و پا -

 .تهیدونم اما واقع یم -



 . و در وبست دیدو یاز اشپزخونه سمت اتاق بعد

 .در قفل بود دمیو کش رهیدر قرار گرفتم و دستگ پشت

 .دمیکش میموها انیم یدست یعصب

ربطم.لعنت به کاظم وهر کس که باعث اشک  یب یبه من و حرفا لعنت

 .شود یدر چشمان عشقم م

 . دیبه در زدم فرحناز ببخش یضربه ا -

 .امدین ییصدا

انگار او هم پشت  دمیشن یرا از پشت در م شیوبه در چسباندم .صدا سرم

 .بود ستادهیدر ا

 .نشستم نیزم یم و کنار در رووبه در کرد پشتم

ببرمت  رمیدستت وبگ خوامیدختر بهت گفته ام من دوستت دارم وم نیبب -

 .مال خود خودم یکس دستش بهت نرسه بش چیکه ه ییجا

 .به در زدم یابلند شدم و ضربه 

 رادگانهی#

 

 [11:28 04.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ستیوبصدپارت#

 منیشبهاترس

 



بندازم با  انیکاظم ودوباره به جر ی رم دادگاه تا پرونده یح دارم مفر-

 .شه انجام داد یطالق وم یافتاده راحت تر کارها رایکه اخ یاتفاقات نیا

 .گرفتم یخروج را در پ ریاز در فاصله گرفتم و مس یکم

  .حافظ ریاقا ام -

 .وباز کرده بود در

 . کردم نگاهش

 . جانم -

 .تانداخ نییوپا سرش

 بعد طالق، عصمت و چکار کنم؟ -

 .نقش بست میلبها یرو یفکر به بعد از طالق فرحناز لبخند با

 . سمتش رفتم دوباره

 .کرد یبود ونگاهم م ستادهیچهار چوب در ا انیجا م همان

 .کردم لیسرم را سمت صورتش متما یکم ستادمیا شیرو روبه

  امنهیس یفسهشما اشاره به ق یعصمت خانم که وضعش معلومه ول -

ان دفتر طالق و  ی. همون وقت که امضا کردنجایا یایکردم و گفتم  م

 .اشاره کردم نمیس ی. دوباره به قفسه نجایا یایم

 .  انداخت ریسر به ز فرح

  چونش گذاشتم و سرش و باال آوردم ریز دست

  :در چشمانم گفت رهیخ



 .نیممنونم هست-

شم  یو م ستمیشما ن گهیبعد من ، دزدم وگفتم  شیبه جمع بستنها یلبخند

 .با تحکم گفتم یتو درسته.کم

 .زد وسرش و تکان داد یلبخند

 .شد رید گهیمن برم د-

 .سمیکاغذ بده شماره ام را برات بنو کی یراست

 . دفترچه و خودکار آمد کیاتاق رفت و با  داخل

 .رو نوشتم ودستش،دادم شماره

 .من برم-

پا داخل آسانسور بگذارم نگاه  نکهیل از ارفتم. قب رونیاز در ب سرحال

اخر را به عشق ممنوعه ام انداختم . با فکر ممنوعه بودنش، قلبم چنگ 

 .خورد. لعنت بهت کاظم

 .ارمیفرح بدستت م -

 . زد یلبخند

 .سوار آسانسور شدم من

تا خانه را در فکر بودم که چطور درخواست طالق مجدد را  ریمس تمام

 .دمیفکرها به خانه رس نیگرفتم. با هم یتماس م دیم باه لمی. با وکسمیبنو

 رادگانهی#

 

 [20:41 16.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال



 کیوستیوبصدپارت#

 

 :فرحناز

 

 یخافظ،دلم را م ریگناه هر کالم ام نیاحساس چه کنم ؟با ا نیمن با ا ایخدا

 . لرزاند

 .باشه طانیش یاز سو یدام نینکنه اشتباه کرده باشم وا ایخدا

 . عشق از جانب  خودته نیبهم ثابت کن ا ایخدا

 .سجاده نشسته بودم یبود رو یساعت کی

 .بترسم یباعث شد کم رونیاز ب ییصدا

 .امد یاتاقم م رونیکاظم از ب یعصب  یصدا

 که؟یزن یهست یفرح فرحناز کدوم گور-

 . لب نجوا کردم ریز

 .خودت بهم رحم کن ایخدا-

 . با ضرب باز شد در

که به  ییخدا زنها یکردیفکر م ،یتوبه کن یکثافت. امد یینجایپس ا -

 . بخشه یرا م  کننیم انتیشوهرشون خ

 .بخشم یهم ببخشه من نم خدا

 .کبود بود تیعصبان صورتش،از



 .نشون بدم یالعملحمله کرد از ترس خشکم زده بود نتونستم عکس سمتم

 ریبه من وام  کیکر یزد .و فحشها یولگد به سر وصورتم م مشت

 .داد یحافظ م

 .زد یخسته شده بود ونفس نفس،م انگار

 .زنم یدارت م نجایهم -

ممتد عصمت،  یغهایج یبندش را باز کرد و دوباره جانم افتاد .صدا کمر

 .باعث شد کمر بندش،را سمتم پرت کند و از اتاق خارج شود

 .حال رفتم از نیزم یحال شده بودم همان جا رو یکه از شدت درد ب من

*** 

 .سرم با ترس چشم باز کردم یشدن اب سرد رو ختهیر با

 .بود ستادهیباال سرم ا کاظم

 .یبه جهنم خوش آمد -

 .رسه یکس بهت نم چیکه دست ه یی. آوردمت جایبترس دمیبا ؟یدیترس

  .بود یمیانبار قد کیبه اطراف انداختم . انگار  ینگاه

 .بود دهیشدراز ک واریتخت کنار د کی یرو عصمت

 .کردم، انگار لبها و پوستش،کبود بود نگاهش

 .نگاهم و گرفت و نگاه عصمت کرد ریمس کاظم

 .تموم کرد شبید -



عصمت و  یوانداخت وسمت عصمت رفت کنار تخت نشست دستا سطل

 .گرفت

خواست من وبزنه خودشو سپر من  یمراقبم بود هر وقت بابام م شهیهم -

 . کرد یم

 . کردن هیرشروع کرد گ مردانه

 .نیما هست یتو و آن خانوادت .شما باعث بد بخت رهیبم یتو باعث شد -

 . محکم به صورتم زد یلیامد وچند س سمتم

 .شده بود شتریبودن پوستم انگار شدت ضربه ها ب سیخ بخاطر

انجا. تا شب سر  ختنیمن فاصله گرفت وشروع کرد داد زدن و بهم ر از

  . کرد نییگردان همان سالن وباال وپا

 :عصمت گرفت وبلندش کرد و گفت یجلو ییغدا ظرف

 .یریم یم یغذا بخور وگرنه از گرسنگ ایب -

 .یاما اما تو تو که مرد-

 .پرت کرد یرا به شدت به سمت ظرف

 .و نگاهم کرد ستادیسرم ا یمن امد باال سمت

 .یریبم دیتو هم با -

 .و برداشتگذاشت قبل از فشار دادن دستاش میگلو یرا رو دستانش

 .نه، بهتره دارت بزنم -

 یکه تا بحال تجربه نکرده بودم . در دلم خدارا صدا م یبودم ترس دهیترس

 .کردم



 .یتقاص پس بد دیاما زوده هنوز اول با -

 .مشت لگد به جان و بدنم افتاد با

 . تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود درد

 .از حال رفتم ادیدرد ز از

انجا  یچشم باز کردم کس یدانم ،اما وقت یدم نمهوش بو یب یساعت چند

 .نبود

 .هم روشن شده بود هوا

 رادگانهی#

 

 [20:42 16.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودوستیصدوبپارت#

 

 .طناب دور آنها باز شود دیرا تکان دادم شا میدستها وپاها یکم

 .بود دهیفا یب تالشم

د باز هم زبانم در گلو خفه شده آم یدر نم میداد بزنم ،اما صدا خواستم

 . دادم یرا تکان م یآوردم و صندل ینامفهوم در م یبود. صداها

از ترس  میبرهم خورد.چشمها یخودم را تکان دادم که تعادل صندل انقدر

 .بسته شد

بود که نفسم را بند آورد . با  دیشد ی،به قدر نیصورتم با زم برخورد

 .را باز کردم میکنار صورتم ،چشمها یگرم عیحس ما



را  دنیشد که نفس کش یم میخاک وارد گلو یهر دم وباز دم مقدار با

 .کرد یسخت م

خودم را جابه جا کردم.حاال صورتم سمت سقف بود. سرم را سمت  یکم

 .چپ چرخاندم

که من  ییام را جلب کرد . از جاپشت جعبه ها توجه نیزم یرو یزیچ

کارتن و  یمقدار نکهیتم بخاطر ابه آن قسمت انبار نداش یخوب دیبودم د

 .شد یم دمیهم انباشته شده بود،مانع د یرو لیوسا

سمت  یبهتر شود اما با درد گرفتن پهلو دمیسرم رابلند کنم تا د خواستم

 .گذاشتم نیزم یشدم و سرم را رو مانیچپم پش

ظرف  ینداشت. چشمم به تکه ها دهیرا در جا چرخاندم اما فا میدستها

شده بودن . فاصله کوتاه بود اما  ختهیر نیزم یام رو ید مترافتاد که چن

تکه از آن  کیبود  یبود .کاف یکار سخت یبسته به صندل یبا دست وپا

 . ها به دستم برسد تا طناب دور دستم را باز کنم شهیش

حرکت  عیداد تا سر یاجازه نم میاما درد پهلو دمیکش نیزم یرا رو خودم

 ،یفاصله دومتر نیسخت بود، که انگار ا میاکنم. انقدرحرکت کردن بر

 .دوهزار متر شده بود

 .خوردیصورتم م یدر وسط سقف درست رو افتاب

 

 رادگانهی#

 

 [20:48 16.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال



 وسهستیصدوبپارت#

 

 .طناب دور آنها باز شود دیرا تکان دادم شا میدستها وپاها یکم

 .بود دهیفایب اماتالشم

باز هم زبانم در گلو خفه شده بود.  آمدیدر نم میداد بزنم ،اما صدا استمخو

 . دادمیرا تکان م یو صندل آوردمینامفهوم در م یصداها

 . افتاد نیزم یبرهم خوردو رو یخودم را تکان دادم که تعادل صندل انقدر

 .را از ترس بستم میچشمها

فسم را بند آورد . با بود که ن دیشد ی،به قدر نیصورتم با زم برخورد

 .را باز کردم میکنار صورتم ،چشمها یگرم عیحس ما

را  دنیشد که نفس کش یم میخاک وارد گلو یهر دم وباز دم مقدار با

 .کردیسخت م میبرا

خودم را جابه جا کردم.حاال صورتم سمت سقف بود. سرم را سمت  یکم

 .چپ چرخاندم

که من  ییلب کرد . از جاام را جپشت جعبه ها توجه نیزم یرو یزیچ

کارتن و  یمقدار نکهیبه آن قسمت انبار نداشتم بخاطر ا یخوب دیبودم د

 .شدیم دمیهم انباشته شده بود،مانع د یرو لیوسا

سمت  یبهتر شود اما با درد گرفتن پهلو دمیسرم رابلند کنم تا د خواستم

 .گذاشتم نیزم یشدم و سرم را رو مانیچپم پش

ظرف  ینداشت. چشمم به تکه ها دهیا چرخاندم اما فارا در ج میدستها

شده بود .  ختهیر نیزم یآن طرفتر رو یافتاد که چند متر یاشکسته



کار  را   نیبستت شده بود و ا یبه  صندل میفاصله کوتاه بود اما دست وپا

ها به دستم برسد تا  شهیتکه از آن ش کیبود  ی.کاف کردیسخت م یلیخ

 . را باز کنم میدور دستها ابطن

 عیتا سر دادیاجازه نم میاما درد پهلو دمیکش یم نیزم یرا رو خودم

فاصله  نیسخت بود، که انگار ا میحرکت کنم. انقدرحرکت کردن برا

 .دوهزار متر شده بود ،یدومتر

 یدرست رو  دی، تابش خورش دیتاب یاز وسط سقف به داخل م آفتاب

 .صورتم بود

 

 رادگانهی#

 

 [10:34 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وچهارستیوبصدپارت#

 .منیشبهاترس

 

 .داشتمیرا بر م شهیقبل از آمدن کاظم ش دیبا

. دمیشروع به حرکت کردم. بعد از گذشت چند ساعت باالخره رس دوباره

 .دمیکش یقیسرم را بال اوردم ونفس عم

دم بچرخم کر ی. سع داشتمیبود، اما چطور برش م میرو به رو درست

باال تنه ام تکان بخورد  نکهیکردم بدون ا یدرد. سع نیاز ا یاما درد ،وا

 . بچرخم میبا پاها



ام شد بودو درد باعث سرفه دنمیزدم. خاک حاصل از چرخ ینفس م نفس

زدم، ناله کردم ،اخه تا  غیرا بستم وج می. چشمهادیچیپ میو پهلو نهیدر س

گذاشتم تا  نیزم یانجا سرم رو رو. همادیهمه بال سرم ب نیقرار ا یک

 .از گرد و خاک بخوابد و بتوانم دوباره حرکت کنم یکم

ها بود. سرم را  شهیکردم. کامال پشتم به ش یبعد ، دوباره سع قهیدق چند

و خواستم بدون توجه به درد،  دمیجانم را گرفت، لبم راگزبلند کردم درد 

 شهیش یزیت یستم درست روسرم را بلند کنم ، لعنت به شانس گند من .د

 .شد دهیبر یرفت و کم

 .را در دستم گرفتم شهیهم فشار دادم  وش یرا رو میچشمها

 .فرستادم ولبخند زدم رونیراحت ب الیرا با خ نفسم

را در  شهیجابجا شدم تا راحتر باشم ش ی. کمیروزیبود حس پ یخوب حس

 . دستم چرخاندم و شروع کردم پاره کردن طناب

  .شد انگشتانم را ببرم یبود و باعث م زیت شهیش

 .توجه به خراشها، کارم را ادامه دادم یب

 میرا باز کردم. مچ دستها میسمت راست انبار امده بود که دستها دیخورش

 میشروع به باز کردن پاها یقرمز وخون مرده شده بودن. بدون معطل

بود.بخاطر  ادیخم شده بودم ز میپاها یرو نکهیبخاطر ا میشدم.درد پهلو

 .رمینفس بگ یگذاشتم تا کم نیزم یدوباره سرم را رو نیهم

جان نداشته باشد.تشنه بودم  میدستها شدیهم باعث م یضعف و گرسنگ 

 .خشک شده بود میولبها

 .آب خورده بودم، نه غذانه روز،ید از

  . رفتیم یکیرو به تار هوا



را باز  میبتوانم پاهاتا  ادیکردم ن ینبود کاظم کجاست. دعا دعا م معلوم

 .خراب شده دور شوم نیکنم واز ا

 میشده بود که پاها کیهوا کامال تار میشروع کردم باز کردن پاها دوباره

 .را باز کردم

جان  یرا بستم تا کم میاب رفتم اب خوردم. چشمها یسمت دبه زیخ نهیس

 . ادیبه تنم ب

 .ستادمیا میپا یرو یسخت به

 مجبور بودم خم خم راه برومبود . ادیز میپهلو درد

 .را فراموش کنم میتا درد پهلو دمیرا گز لبم

 

 رادگانهی#

 

 [10:40 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وپنجستیوبصدپارت#

 منیشبهاترس

 

کنار تخت افتاده بود.  نیزم یبه اطراف کردم .پتو و بالشت رو ینگاه

چراغ قوه را برداشتم سمت کرد.  یم ییتخت خود نما یرو یاچراغ قوه

 .افتاده بود کنارش نشستم نیزم یها رفتم و عصمت بود که روکارتن



وبه  دمیکش غیروبه روم ج یصحنه دنیقوه را روشن کردم با د چراغ

 .عقب افتادم

بود و مورچه ها دورو برش جمع شده بودن. صورت و  یخاک شیلباسها

 .نا خدا گاه به عقب رفتم ترسناک شده بود که یکبود بود .بقدر شیلبها

چراغ قوه را به همان سمت چرخاندم  ستادهیپشت سرم ا یکردم کس حس

 . آمدم رونیبلند شدم از انبار ب عینبود . سر یاما کس

 .زد یکه من آورده بود.پرنده هم پر نمبود یکدام قبرستان نجایمن، ا یخدا

ود. پشت سرش ب یمیانبار قد کیعقب رفتم و از دورتر نگاه کردم   یکم

 .بود گریهم دوتا انبار د

از آن انبارها باشد، مخالف جهت  یکیمبادا کاظم داخل  نکهیترس ا از

 .انبار حرکت کردم

 .نبود میدر پا گریراه رفتم که جان د انقدر

 .شد یم دهیهنوز د انبار

 .همه راه رفتم اما هنوز از ان جهنم دور نشده بودم نیا ایخدا

 .نشستم میزانوها یرو

 .شدیهوا باعث ترسم م یکیتار

 دمیترسیبزنن.نم شمیمار و عقرب ،ن ایبهم حمله کنه  یوانیح نکهیازا

وبا خود  اوردنیب ریتنها گ نجایمن را ا بیان موجودات عج دمیترسیم

 .ببرن

 مهین می،راه. چشمها رفتمیراه م دیدهانم را قورت دادم و بلند شدم با اب

 .افتادم نیزم یجان رو یکه ب باز بود انقدر راه رفتم و



 کنار گوشم گفت) نترس به خدا توکل کن( یزن یصدا

بدنم ، باعث شد چشم باز کنم.سرم را باال آوردم  یافتاب رو دیشد تابش

 .بفهمم کجاهستم توانستمیحاال که هوا روشن شده بهتر م

 بزنم اما با کش امدن یشد . که باعث شد لبخند یم دهیخانه از دور د چند

 .لبم حس کردم یرو یلبم سوزش بد

 .افتادم نیزم یرفت. و دوباره رو جیبلند شدم سرم گ تا

 . باعث شد چشم باز کنم وان،یحرکت چند ح یصدا

 . بودن گوسفند

 . کردم کمک بخواهم ،اما توانش را نداشتم یسع 

 .کردم یفیضع یناله فقط

م. اما افتاب چشمم را باز کن یسرم، باعث شد کم یپارس سگ باال یصدا

صورتم  یرو یکس یهیباعث شد دوباره چشم ببندم .با قرار گرفتن سا

 .دوباره چشم باز کردم و ناله کردم

 .کمک

 رادنهگای#

 

 [10:54 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ششوستیوبصدپارت#

 

  . چشم دکتر -



 .شدن. حتما خانوادش تا االن نگرانش  نیهم خبر بد یبه کالنتر -

 . وفرستادم اسیبله چشم. ال -

 .اهللای، اهللای -

 .بفرما گروهبان بفرما -

 .دمیشنیچشمام بسته بود اما صداها را م -

 .گذاشت امیشانیپ یدست رو یکس

 .، نترس دختر ،چشمات وباز کن، جات امنه یبهوش امد-

 بهوش آمده دکتر.؟ -

 .کرده رییتغ مدنشی. نفس کشخورهیاره فکر کنم، چشماش تکان م -

که  یزده بودم  تا خواستم بلند بشم مرد جوان جانیآرام چشم باز کردم.ه -

 ..بلند شد دیسرم بود مانع از حرکتم شد . دندت شکسته نبا یباال

ان طرف تر نشسته  یکم یسال انیبه کنارم کرد .مرد و زن م ینگاه

 یطوس یچهار خانه یداشتن. مرد لباس مردانه یمهربان یبودن .چهره

به شکل  ییبایز یرهیبه سر داشت ،گ یدیسف یبود اما زن روسر دهیپوش

. لبخندش باعث حس دادیاشبود که مهربان تر نشانش مچانه ریگل ز

 .شدیم تمیامن

 .کردینگاهم م ستادهیا یبا لباس نظام یمرد

 : بلند شد وگفت مردجوان

 .نیبش نجایا ایگروهبان ب ایب -

 .کنارم نشست مرد



 ؟یحرف بزن یتوانیم -

کلمه.  کیاز  غیکردم خوشحال بودم. دهان باز کردم اما در نگاهش

باز الل شده بود باز ترس باعث شده بود  آمدینم رونیب میاز گلو ییصدا

 .ام پنهان شدچانه ریصورتم سر خورد  ز ی.اشکم رومینتوانم سخن بگو

 دختر؟ یالل -

 .تکان دادم نیسرم را به طرف یکم

 ؟یگینم یزیچرا به ما چ پس -

  ؟ یتون ینم

 !به گمانم زبانش بند امده-

 : آرام گفت زن

 .ی،زبانش،بسته شده طفلک دهیگمانم ترس -

 :بود گفت ستادهیجوان که ا مرد

 یخبر گم شدن کس دیشا نیاطراف اطالع بد یگروهبان ،شما به شهرها-

 .را داده باشن.گروهبان سرش را تکان داد

 .کردرو به مرد  بعد

 امیاما بازم م ارنیم ضیوقت مر کیبرم درمانگاه  دیاصغر اقا، من با -

،خاله اگر امکان  ارمیبراش م گهیسرم د کی.سرمش که تموم شده، اومدم 

معلوم دو سه روز  رهیبراش درست کن جون بگ یسوپ مقو کیداره 

 .بخوره ینخورده. اما حواستون باشه کم کم بهش بد یزیچ

 :ان داد وگفتزن، سرش را تک -



 .راحت باشه دکتر التیخ -

 رادگانهی#

 

 [11:05 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهفتستیوبصدپارت#

 منیشبهاترس

 

 رفتن گروهبان و دکتر ، با

 .اقا هم عزم رفتن کرد اصغر

 .بچه از کجا آمد شما حواست بهش باشه نیا نمیحاج خانم منم برم بب-

 . ستحواسم ه یچشم حاج -

 .گهیو م کنهیخانم نگاهم م حاج

 .مثل دخترمانه-

 .دهدیاقا سر تکان م اصغر

و  رسهیخوش م یتا شب خبرا شاهللیدخترم تو هم استراحت کن ا -

 .سراغت انیخانوادت م

 .اخم کنم شودیکه باعث م سوزدیم ی. لبانم کمزنمیم یکم جان لبخند

 .لبات خوب بشهزخم  یتا زود ارمیم زیچ کیاالن برات  - 

 رودیم رونیکه از اتاق ب کنمیزن م نگاه



 .شودیپارچ اب داخل اتاق م کیظرف بزرگ و  کیبعد با  قهیدق چند

 شودیوارد اتاق مبدست  یبار کتر نیرود ا یم رونیدوباره ب امدهین

 .ارهیم رونیب یزیپشت پرده کنارم چ از

 نیبچمان چرا ا گنیشب خانوادت آمدن. ان وقت بهم نم یدیوقت د کی -

 .هیشکل

 .زدم شیبایز یبه لهجه یلبخند

 .کرد ولبخند زد نگاهم

وصورتت را  واش،دستیواش،ی دی. بایتکان بخور دیدکتر بهم گفته نبا-

 .کنم زیتم

 .ادیز یلیکرد بلند بشوم درد داشتم اما نه خ کمکم

گرد  نیقشنگت پشت ا ینگاه کن. ان چشما یماه بش کنمیم زتیاالنه تم -

 . مانده مادر کهیوغبار تار

از  انیم نی،در ا کردیم زیزحمت، تن وبدنم را تم یکل با

پسر  اسی.از ال زدیخودش،وشوهرش که همان اصغر اقا بود حرف م

بره مدرسه. از نبود مدرسه  تونهیاستعداد داره اما نم نکهیکوچکش که با ا

 .وامکانت داخل روستا گفت

و  ادی یم کباریدکتر هم هر چند وقت  یاقا نیاقبال دکتر نداشته و  یحت

 میرفتیتا شهر م دیره  .و من خوش شانس بودم که او بوده وگرنه با یم

 . میتا به دکتر ودرمانگاه برس

مثل همان که سر خودش بود سرم  یدیسف یتنم کرد وروسر زیتم لباس

 .کرد



 .داشتم یبهتر احساس

 . شانیبپوش یعد بتوانشورم تا خشک شه تا ب یلباساتان را م -

 . در اوردم ییرا باز وبسته کردم. ارام از خودم صدا میها چشم

 ؟یخوایم یزیجانم چ -

 .وتکان دادم سرم

 .نوشتن در آوردم یادا

 ؟یخوا یکاغذ وقلم م دمیها فهم -

 .را تکان دادم سرم

 .ارمیبرات م االن

 .مداد وکاغذ امد و داد دستم کیبا  قهیاز چند دق بعد

 سیبعد بنو یریجان بگ یالن استراحت کن تا من برات غذا بپزم بخورا -

 .دخترم. بعد درازم کرد تا راحت بتوانم بخوابم

 .توانستم بدهم یبود که م یتنها جواب لبخند

  و یحس سبک امیحالیرفتن زن، من ماندم و ب با

 .شده بود امیجیداروها باعث گ ریتاث

  .نوشتم را حافظریکاغذ اسم خودم وام یرو

حافظ بهم داده بود را به زحمت بخاطر   ریکه ان روز ام یتلفن شماره

 .اوردم ونوشتم

 .هم گذاشتم یرو چشم



 .زن چشم باز کردم یصدا با

تا  یپختم به به. بخور یچ یچ نیچه کردم بب نیبب نیپاشو دخترم بش -

 .شاهللی.ایش یفردا خوب خوب م

 ..نمیکمکم کرد دوباره بنش -

 ادرگانهی#

 

 [11:05 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهشتستیوبصدپارت#

 منیشبهاترس

 

 .خوشمزه بود واقعا

 .به کاغذ کنار دستم کرد ینگاه

 .بخوانه اسیدم ال ی؟ من که سواد ندارم مادر. االن م ینوشت هیچ نهایا -

 .مادر ایب اس،یال اس،یال -

 .اتاق شدداخل  یاچهارده پانزده ساله یبچه پسر

 .زد و ارام سالم کرد یخجول لبخند

 .شده یخودش مرد یها .برانجاتت داده اسیاقا ال نیا -

 :گرفت وگفت اسیرا طرف ال کاغذ

 .نوشته یچیچ نیبخوان بب ریمادر بگ ایب -



 .هم هست لیشماره موبا کیحافظ سعادت و  ریفرحناز سعادت  ام -

 اسمت مادر فرحنازه؟ -

 .را تکان دادم سرم

 اون هم اسم برادرته؟-

 را به جهت مخالف تکان دادم سرم

 ! تهیِ ها ،شو-

 .جوابم نماند منتظر

به  عیکاغد وببر بده گروهبان بهشان بگو خاله گفت سر نیبدو ا اسیال -

 .خانوادش خبر بدن

 .جون به سر شدن یتا االن از نگران حتما

 . مادر بدو بدو

  . رو به من کرد وگفت زن

 .رفت ونریت و از اتاق بگف یچشم پسر

 . بهم سر زد گهیبار د کیشد . دکتر  یشب در سکوت سپر تمام

 .الزم را به خاله داد و رفت یوسفارشها

اضعر اقا وگروهبان چشم باز کردم .  خاله کنارم  اهللی اهللی یبا صدا صبح

  نشسته بود

 : خودش را جمع وجور کرد وگفت که

 .داخل خانه خودتانه بدیبفرما -



  زد یبهم کرد ولبخند ینگاه گروهبان

 . بهتر شده روزیانگار حالتون ازد -

  را تکان دادم سرم

 . دنبالتون ادیداره م نیکه شماره اش را داد ییخبر خوش، ان اقا -

 .کردیم هیخدا انقدر خوشحال شده که گر یبنده

 :وگفت دیخند خاله

 .خدارا شکر-

 .کردن از حرف او خدارا شکر تیهمه به تبع 

 

 رادگانهی#-

 

 [11:10 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ونهستیوبصدپارت#

 

امد و اصغر  اقا بلند بلندسالم  رونیاز ب ییغروب بود که صدا کینزد

 .گفتیوخوش امد م کردیم یاحوال پرس

 صیتشخ توانستمیم یان همه سر وصدا به خوب نیحافظ را ب ریام یصدا

 .بدم

 . . انگار نه نگرار او ممنونه استدیتپ یشده بود،با قدرت م بهجنیب قلبم



 . قلبم انگار صاحبش را حس کرده بود اما

  داغ شده بود صورتم

باعث  میخودم را جابه جا کردم که درد پهلو یبا ورودشان به اتاق، کم 

 .ازم بلند نشود ییشد از درد لبم را بگزم تا صدا

 .متم پا تند کرداخم کرد و س دمیحافظ،با د ریام

 . کردیرا گرفت و به چشمام نگاه م دستم

 .رمیرا بگ میاشکاها یتونستم جلو ینم

 . اش چسباندم نهیهق هق سرم و به س با

 : سرم زد وبا بغض گفت یرو یابوسه

  . یآورده لعنت زمیچه به روز عز نیتموم شد. بب زم،یتموم شد عز-

شانه  یشد که دست رو دهیشن، کنارم  دیلرز یخاله که از بغض م یصدا

 .آرومم کنه خواستیام گذاشت بود م

 .؟.بخند دخترکم بخند هیچ یبرا تیآمده گر تی  شو زکمیعز-

 .دمیرا باال کش مینیجدا کردم.خجالت زده اب ب رحافظیام ینهیرا از س سرم

 :حافظ امده بود گفت ریکه با ام یمامور

 .بال رو سرش آورده نیاکه  هی. شوهرش همونستیاقا شوهرش ن نیا -

 .باتعجب نگاه هم کردن همه

 .هللا وارد اتاق شد ایبود با  دهیکه تازه رس دکتر

 .کرد یحافظ معرف ریدکتر رو به ام اصغراقا،



 :حافظ با تشکر دست دکتر وفشارد وقدردانه گفت ریام

 .نی، شما جان فرحنازم ونجات داد میایانشاهلل از خجالت شما درب -

 .رو کرد و لبخند را به لبانم اورد رویدلم را ز تشیمالک م

 .رفتم یورم یروسر یانداختم و با گوشه نییزد سرم را پا خجالت

  :فروتنانه گفت دکتر

که،خانم  اسیام عمل کردم. در اصل ال فهینکردم ،من به وظ یمن کار -

 .کرده دایشما را پ

 :اقا ارام گفت اصغر

 .ستیشوهرش ن -

 : حافظ کرد وگفت ریام به من و ینگاه دکتر

 ...فکر کردم دیببخش -

 : حافظ با لبخند اروم گفت ریام

 .ستیمهم ن-

 تهران ؟ میبرگرد میتونیاالن م ما

 زارم؟یکجا خاله جان؟ شام نخورده مگه من م -

 دیاخسته نیدیمادر، از راه رس دینیبش

 .امشب همه شام مهمان ما -

 .دعوت کرد یگریق داقا هم لبخند زنان همه را به اتا اصغر

 : از رفتن امتناع کرد وگفت یدیحافظ با ببخش ریام



 . رسم یفرحناز بمونم بعد خدمت م شیپ یکم -

 

 رادگانهی#

 

 [11:16 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .یصدوسپارت#

 

 

 . انداختم نییزده سرم را پا خجالت

 .حافظ کنارم نشست ریاز رفتن همه، ام بعد

 :گفت انهیفت و دلجورا گر دستم

 . دیببخش-

 .کردم نگاهش

 : کرد واروم گفت یاخم -

 ؟یگینم یزیچ چرا

 . انداختم نییپا سرم

 :گفت طنتیزد وبا ش یچانه ام گذاشت وباال اورد .لبخند ریرا ز دستش

 زبونت و موش خورد؟ یدیباز ترس -

 .زدم شیبه مهربان یلبخند



 د،را نوازش،کرد.و باال اورد تا ببوس دستم

 . به مچ دستم افتاد نگاهش

 من! فرح چکار کرده باهات ؟ یخدا

 دستم را هم از کنارم برداشت ونگاه کرد یکی ان

 بسته بودت؟-

 .کردم نییمثبت باال وپا یرا به نشانه سرم

 :به دستم زد و دوباره گفت یبوسه

 ..اشتباه ازمن بودبردمتیهمون شب با خودم م دی،با دیببخش -

 .گذارمیلحظه هم تنهات نم کیبعد، حاال به  از

 .سرم را به اغوش کشاند دوباره

کرد ،باعث شد  یحافظ را به شام دعوت م ریاصغر اقا، که ام یصدا 

 .بده رونیحافظ نفسش را صدا دار ب ریام

 .از خرمگس نداره ها یهم دسته کم اروی نیا -

 .را به دندان گرفتم تا نخندم لبم

 .فرسته یم تیپاراز زیر کیواال ، -

  :زد و اروم گفت یحافظ،بلند شد با چشمک ریامدن خاله به اتاق، ام با

 .بعد یباشه برا میرفع دلتنگ هیبق-

 .اش زدم ییبه پرو یلبخند

 .را فراموش کنم میهاتمام غصه شودیباعث م شهیهم حضورش



 .تا غذا سرد نشده ایمادر سفره رو پهن کردم داخل اتاق ب -

 .مرا هم اورد یحافظ ،خاله غذا ریاز رفتن ام بعد

 :گذاشت وارام گفت میپا یرا رو ظرف

 .نوش جانت بخور دخترم -

 .خودش هم کنارم نشست 

 .توانستیبگه اما نم یزیچ خواستیم یزیچ انگار

 :را گرفت وگفت دستم

 اقا برادرته؟ نیدخترکم ، ا -

 .نه تکان دادم یرا به نشانه سرم

  ؟ی،پدر مادر ندار-

 کسم؟ی، چرا اخه چرا انقدر ب ایا،خد آه

اشک  پرشد و از کنارچشمم  یخاله بودم که کاسه  یدر چشمها ریخ

 .داخل ظرف سوپ افتاد صورتم سر خورد یو رو دیچک

برداشت  میپا یاشکم را پاک کرد.ظرف را از رو ریبا دست مس خاله

 .وکنار گذاشت

 .ختمیر یبه او اشک م رهیهمچنان خ من

  دلت یبرا رمیبم یاله -

 . را در اغوشش گرفت سرم



ننه   یداد، بو یاز مادر را م المیخ یزن بو نیداد . ا یمادر م یبو انگار

را  می. مثل او که سرم را در اغوش گرفته  موهادادیرا م امجهیخد

 .داد یاو را م یدرست بو کردینوازش،م

 .ختمیریاشک م ارام

 . ییانقدر تنها رهیات بمخاله یاله -

خواسته سرت اورد. اگر به  ییآورد، هر بال رتیگ کسیمعلوم ب وبخ

 .کشمشیمن باشه خودم م

 

 رادگانهی#

 

 [11:22 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .کیویوسصدپارت#

 منیشبهاترس

 

 .یباعث شه تو گناه کن  دیبد نبا یو شو ییاما دخترکم ، تنها-

 .نگاهش کرد متعجب

، مجردم  یبنداز گهید یکیخودتو تو بغل  دینبا یشو دار جانکم، تو نیبب -

 .یکردیکار وم نیا دینبا یبود

 .انداختم نییزده سرم وپا خجالت

 :چونم انداخت وگفت ریز دست



 یجلو ی. غم زباد باعث شد نتونیدار ادیو غم ز ییتنها دانمیم-

 .یریخودتوبگ

سر  تیتو زندگو مشکالت  یش  گرفتار یحواست باش  گناه باعث م اما

 .بِکش  

 همه عذاب تاوان کدام گناه منه؟ نیبا بغض نگاهش کردم. اخه ا 

 .شهیبخور خاله جان، بخور ناراحت نباش درست  م -

  :گذاشت و گفت میپا یرو دوباره رو ظرف

 . بخور زکم،یبخور عز -

 .شروع بخوردن کردم  آرامآرام

 .کرد یرا بررس امیمجس تیشام، دوباره دکتر به اتاق امد و وضع بعد

 . زد یبا تلفن حرف م اطیح یحافظ تو ریام

 نهیس یتو قفسه ی.که درد بد کردیبه خاله بود که با غصه نگاهم م چشمم

 .زدم غیو پهلوم حس کردم وج

داخل اتاق اما  ادیب خواستیکه م آمدیحافظ،از پشت در م ریام یصدا

 .گذاشتیاصغر اقا نم

 و وارد اتاق شدنخاله هر د دییبفرما با

 

 .کردیدستهاشو باال برده بود و متاسف نگاهم م دکتر

 . دیبخش د،یببخش-

 ؟یگفت چکارش کرد تیحافظ،سمت دکتر آمد وبا عصبان ریام



 ییامکان جابجا نمیبب کردیم یها رو بررس یداشتم شدت شکستگ یچیه -

 .نه ایهست 

 .ستحافظ با دست دکتر را کنار زد و خودش کنارم نش ریام

شما  ستین یازیچکار کنم .ن دیدونم با ی،م امیمن خودم جراح عموم -

 .یکن نهیمعا

 :ناراحت از کنارم بلند شد و گفت دکتر

 .ستیبه من ن یازین گهید س،یچقدر خود پ-

 .حافظ کردم ریام نگاه

 .کرد یپوف کالفه

دنده چقدر  یشکستگ دیدون یم د،ینبود . شماخودتون دکتر نیمنظورم ا -

 .ستین دنمید داره. بدون مسکن، انسان قادر به نفس کشدر

خانم  نیبهشون مسکن زدم  که االن ا نیدونم .بخاطر هم یبله، م -

 . و غذا بخوره ننیتونستن بش

 .شناسانه نگاه دکتر کردم قدر

 .نگاهم شد یمتوجه 

 .عمل کردم امفهیمن به وظ -

 : حافظ ریام

 .دستت درد نکنه داداش -

  : زد وگفت یلبخند خاله



راحت شب بدون  التیپس خ شمونه،ینگاه کن دخترم،  االن دوتا دکتر پ-

 .ترس بخواب

 .نگاه خاله کرد 

. همش تو خواب دیبچه ام باش نیبه فکر خواب ا شتریها شما دوتا جون ب -

 .زنه یم غیج

 .راحت نداره خواب

 

 رادگانهی#

 

 [11:28 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودویوسصدپارت#

 

 : دکتر رو به خاله کرد وگفت-

 د؟ینخواب شبمید -

 .زد یم غیبود ،اما بازم ج ت ریباز ب شبید -

 :حرف امد وگفت انیاصغر اقا به م 

 .خوابهیو دوباره م زنهیم غی.چند تا ج شهیدارنمیاصال ب نهیا شیجالب-

 .دمیکه دستم وعقب کش ریحافظ خواست دستم وبگ ریام -

 .اوردیخودش ن یاما به روکرد  اخم



 .ریدراز کرد و مچ دستم و گرفت تا نبضم رو بگ دست

 :رو به دکتر گفت بعد

 تهران؟ مشیببر میتون یبه نظرت م -

تونه  یم میو بهش مسکن بزن دیکنیفکر کنم بشه. اگر آروم  رانندگ -

 .تحمل کنه

 .که مانع شدم نهیخواست لباسم وبزنه باال تا پهلوم و بب -

 .از دستم گرفت یاز رو شکونیرص نگاهم کرد و نح با

 حافظ نگاه کردم ری.و دوباره به امکردیخاله کردم که نگاهمان م نگاه

 .نگاهم وگرفت به خاله نگاه کرد ریحافظ،مس ریام

 .زد وسرش وتکان داد یلبخند

 .هیدر چه وضع نمیدندهات بکنم بب یبه شکستگ یخودم نگاه -

 . م وباال زدباالسرم امد و لباس دکتر

 .زد یحافظ نگاهم کرد وپوزخند ریام

 :گفت دادیکه با دست دوتا از دندهامو نشون م یدکتر در حال -

عکس  دینظر داد با شهینم یدوتا شکستن، اما بازم قط نیفکر کنم ا--

  .نیریبگ

 .زنم یدائم تو سرمش مسکن م میکرد داشیاز ان روز که پ من

 :گفت تیکرد با عصبان یسم ومرتب مکه لبا یحافظ در حال ریام -

 .ی.مردک روانارمیبال وسرش م نیکنم هم داشیپ -



 :اقا اصغر

 .دیریبچه رو ازش بگ نیوطالق ا دیکن تیبهتر ازش شکا-

  :حافظ،سرشو تکون داد وگفت ریام

 .کارو کردم نیا -

  :به من کرد وگفت رو

که  ییبا جرم ها  کارهارو انجام داد دنتیاز همون روز که امدم د  لمیوک -

 . داد یکاظم کرده بود دادگاه باالخره به نفع تو را

 .زدم.و سرم وتکان دادم یلبخند

که با  یخوب با اجازه خاله واصغر اقا ما برم . دکتردر حال -

 :گفت دادیم رحافظ،دستیام

تون و بدست  یسالمت دمتونیبعد که د یدفعه دوارمیخانم سعادت، ام-

 .دیآورده باش

 سمت در رفت و از اتاق خارج شد بعد

 .اصغر اقا به دنبال دکتر از اتاق خارج شد 

 .از اتاق خارج شد کردیکه تشکر م یهم درحال خاله

 ستادیسرم ا یلبخند زد و باال رحافظیام 

 یگی. نمیکنیم میخودت وقا ،یکشیخوب دلقک خانم حاال دستت و م -

 .دستت بدم یبشم کار یمن حرص

 : ادامه داد یشتریب یا. با بدجنسهنوز دلتنگم-



بعد از محرم شدنمون .مثل  یباشه برا امیباشه، اشکال نداره. رفع دلتنگ-

. اما بعد محرم شدن من یبهت آموزش داده بهم رو ند یحساب یکی نکهیا

 .شونیدیکه از دستم کش ییدونم وآن دستا یم

 . حرفاش گر گرفته بودم از

 .اشت تا خندشو کنترل کنهدهانش گذ یحافظ،دستشو جلو ریام

  .قرمز نشو جان من گهیدختر با آن صورت کبودت د -

پاهاش کنارم نشست و اروم دستشو رو  یخورده باشه، رو یتلنگر انگار

 . صورتم گذاشت

 .دمیسرم کنار کش عیسر

 کرد؟ تتیاذ یلیخ -

 .پر غمش کردم یچشما نگاه

 .ند شدحافظ از کنارم بل ریورود حاج اصغر و خاله. ام با

 .دیبش یوصبح راه دیامشب و بد بگذرون دیایدکتر ب یاقا

 یخاله و اصغر اقا موندن یمخالفت کرد اما بعد با اسرارها رحافظیام اول

 .شد

 رادگانهی#

 

 [11:29 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسهیوسصدپارت#

 . شدم داریب رحافظیام یبا صدا صبح



 .پاشو دختر-

 . کردم نگاهش

  ریسالم ،صبح بخ -

 .نگاه کرد رشویبلند کرد ز یدم ، تشک وکم یجواب نم دید

 .نگاهش کردم متعجب

 ؟یکنیچرا با تعجب نگاه م هی.چگردمیدنبال زبونت م-

 کجا رفت؟ زبونت

 .اخم نگاهش کردم با

 :گفت شدیکه بلند م یحال در

 .یاالن باز الل شد ،یجد و آباد من وفحش داد شبید-

راه  میبخور ارهیبرات صبحانه ب ادیتا ب کنمیرو صدا م خاله االن

 .از صبح ده بار زنگ زده نیحس ری.اممیوفتیب

 .رفت رونیکنار از در ب غرغر

 . دی،بعد خانم تا لنگ ظهر خواب میچشم رو هم نگذاشت یما از نگران-

 .بود اما عجول و کم صبر یبه غرغر کردنش زدم . مرد خوب یلبخند

و عسل  ریاوردم ،ش یچ یبرات چ نیبب ای. بیشد داریبسالم دخترکم، -

 .یمحل رینان وپن

 .یریبخور تا جان بگ زکمیعز ایب ایب

  .گذاشت میپا یرو رو ینیس



بره،  ادتینکنه ما رو  یحواست به خودت باشه . رفت یمادر جان رفت-

 . ما شیپ ایبازم ب یایب

 .حافظ داخل اتاق شد وبا لبخند نگاهم کرد ریام

 .؟،  دکترم آمده میبر یاح امادهفر -

 .رو تکون دادم سرم

. خانم آن دهیپدر مارو در آورد االن سرشو تکون م شبینگاه خاله، د -

 .زبونت وتکون بده

 .از صدا غیوباز کردم اما در دهانم

 .لبخند زد اما نتوانست غم را در چشمانش پنهان کند رحافظیام

تو  ،یدیکشیم شبیکه د یبنفش یغهای،غصه نخور .آن ج شهیدرست م-   

  .دیکش یروزم خواه

 .یهات  قراره گوشمون رو کر کن غیغصه بخورم که با آن ج دیبا من

 رادگانهی#

 

 [19:37 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهاریوسصدپارت#

 

 : دکتر رو به خاله کرد وگفت-

 د؟ینخواب شبمید -



 .زد یم غیبود ،اما بازم ج ت ریباز ب شبید -

 :حرف امد وگفت انیاصغر اقا به م 

 .خوابهیو دوباره م زنهیم غی.چند تا ج شهیدارنمیاصال ب نهیا شیجالب-

 .دمیکه دستم وعقب کش ریحافظ خواست دستم وبگ ریام -

 .اوردیخودش ن یکرد اما به رو اخم

 .ریدراز کرد و مچ دستم و گرفت تا نبضم رو بگ دست

 :رو به دکتر گفت بعد

 تهران؟ مشیببر میتون یبه نظرت م -

تونه  یم میو بهش مسکن بزن دیکنیفکر کنم بشه. اگر آروم  رانندگ -

 .تحمل کنه

 .که مانع شدم نهیخواست لباسم وبزنه باال تا پهلوم و بب -

 .از دستم گرفت یاز رو شکونیحرص نگاهم کرد و ن با

 حافظ نگاه کردم ری.و دوباره به امکردیخاله کردم که نگاهمان م نگاه

 .نگاهم وگرفت به خاله نگاه کرد ریحافظ،مس ریام

 .زد وسرش وتکان داد یلبخند

 .هیدر چه وضع نمیدندهات بکنم بب یبه شکستگ یخودم نگاه -

 . باالسرم امد و لباسم وباال زد دکتر

 .زد یحافظ نگاهم کرد وپوزخند ریام

 :گفت دادیم که با دست دوتا از دندهامو نشون یدکتر در حال -



عکس  دیشه نظر داد با ینم یدوتا شکستن، اما بازم قط نیفکر کنم ا--

  .نیریبگ

 .زنم یدائم تو سرمش مسکن م میکرد داشیاز ان روز که پ من

 :گفت تیکرد با عصبان یکه لباسم ومرتب م یحافظ در حال ریام -

 .ی.مردک روانارمیبال وسرش م نیکنم هم داشیپ -

 :اقا اصغر

 .دیریبچه رو ازش بگ نیوطالق ا دیکن تیازش شکا بهتر-

  :حافظ،سرشو تکون داد وگفت ریام

 .کارو کردم نیا -

  :به من کرد وگفت رو

که  ییکارهارو انجام داد  با جرم ها دنتیاز همون روز که امدم د  لمیوک -

 . داد یکاظم کرده بود دادگاه باالخره به نفع تو را

 .دمزدم.و سرم وتکان دا یلبخند

که با  یخوب با اجازه خاله واصغر اقا من برم . دکتردر حال -

 :گفت دادیم رحافظ،دستیام

تون و بدست  یسالمت دمتونیبعد که د یدفعه دوارمیخانم سعادت، ام-

 .دیآورده باش

 سمت در رفت و از اتاق خارج شد بعد

 .اصغر اقا به دنبال دکتر از اتاق خارج شد 

 .از اتاق خارج شد کردیر مکه تشک یهم درحال خاله



 ستادیسرم ا یلبخند زد و باال رحافظیام 

 یگی. نمیکنیم میخودت وقا ،یکشیخوب دلقک خانم حاال دستت و م -

 .دستت بدم یبشم کار یمن حرص

 : ادامه داد یشتریب یهنوز دلتنگما. با بدجنس-

ون .مثل بعد از محرم شدنم یباشه برا امیباشه، اشکال نداره. رفع دلتنگ-

. اما بعد محرم شدن من یبهت آموزش داده بهم رو ند یحساب یکی نکهیا

 .شونیدیکه از دستم کش ییدونم وآن دستا یم

 . حرفاش گر گرفته بودم از

 .دهانش گذاشت تا خندشو کنترل کنه یحافظ،دستشو جلو ریام

  .قرمز نشو جان من گهیدختر با آن صورت کبودت د -

پاهاش کنارم نشست و اروم دستشو رو  یاشه، روخورده ب یتلنگر انگار

 . صورتم گذاشت

 .دمیسرم کنار کش عیسر

 کرد؟ تتیاذ یلیخ -

 .پر غمش،شدم یچشما نگاه

 .حافظ از کنارم بلند شد ریورود حاج اصغر و خاله. ام با

 رادگانهی#

 

 [19:38 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپنجیوسصدپارت#



 

 .دمنگاهش کر متعجب

 ؟یکنی، با تعجب نگاه م هی.چگردمیدنبال زبونت م-

 کجا رفت؟ زبونت

 .اخم نگاهش کردم با

 :گفت شدیکه بلند م یحال در

 .یاالن باز الل شد ،یجد و آباد من وفحش داد شبید-

راه  میبخور ارهیبرات صبحانه ب ادیتا ب کنمیخاله رو صدا م االن

 .گ زدهاز صبح ده بار زن نیحس ری.اممیوفتیب

 رفت رونیکنار از در ب غرغر

 . دی،بعد خانم تا لنگ ظهر خواب میچشم رو هم نگذاشت یما از نگران-

 .بود اما عجول و کم صبر یبه غرغر کردنش زدم . مرد خوب یلبخند

و عسل  ریاوردم ،ش یچ یبرات چ نیبب ای. بیشد داریسالم دخترکم، ب-

 .یمحل رینان وپن

 .یریجان بگبخور تا  زکمیعز ایب ایب

  .گذاشت میپا یرو رو ینیس

بره،  ادتینکنه ما رو  یحواست به خودت باشه . رفت یمادر جان رفت-

 . ما شیپ ایبازم ب یایب

 .حافظ داخل اتاق شد وبا لبخند نگاهم کرد ریام



 .؟،  دکترم آمده میبر یافرح اماده -

 .رو تکون دادم سرم

. خانم آن دهین سرشو تکون مپدر مارو در آورد اال شبینگاه خاله، د -

 .زبونت وتکون بده

 .از صدا غیوباز کردم اما در دهانم

 .لبخند زد اما نتوانست غم را در چشمانش پنهان کند رحافظیام

تو  ،یدیکشیم شبیکه د یبنفش یغهای،غصه نخور .آن ج شهیدرست م-   

  .دیکش یروزم خواه

 .یگوشمون رو کر کن هات  قراره غیغصه بخورم که با آن ج دیبا من

 رادگانهی#

 

 [19:38 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششیوسصدپارت#

 

 .نگران بود شیبود. اما عمق چشمها کالمش،شوخ

 .میبر ،یا اگر اماده-

 .دوتا امپول بهم زد تا دردم کم شود دکتر

 .شده بود حسیبدنم ب اما



ون بود که  کیردند. ب نیکمک چند مرد، من رو با پتو سمت ماش به

 .عقبش رو کنده بودن یهایصندل

 .آمبوالنس شده بود هیشب

از تهران همراهش آمده بود، کنار  رحافظیکه موقع آمدن ام یمأمور

 .بود ستادیگروهبان ا

گذاشتن،  نیو اصغر اقا  من رو داخل ماش  رحافظیام نکهیاز ا بعد

 .را صدا کرد رحافظیگروهبان ام

 .دمیشن یرا م شانیصحبتها یم .فقط صدابهشون نداشت یدید

 نی، من کل ا گمیسربازم گفتم، به شما هم م نیسعادت، من به ا یاقا -

دو  نینکردم. خانم سعادت تو ا دایپ یمشکوک زیاطراف رو خوب گشتم .چ

 شیرا که زندان ییبه من بده که بتونم جا یروز نتونست اطالعات درست

 .کنم دایکرده بودن را پ

 . داره تیمن مسئول یبرا دشیبر یم دیه دارک االن

 ؟ میچکار کنم . نر دیگیاالن شما م -

 .دیلرزیم تیاز عصبان رحافظیام یصدا

 .از اون نداشت یهم دست کم گروهبان

با خانم سعادت  خوامیتونم مانع رفتن شما بشم .فقط قبلش م یمن نم -

 . صحبت کنم

خواستم حالش  ی، م دمینپرس یزیفقط مراعات حالشون و کردم چ من

 .بهتر بشه بعد باهاش صحبت کنم

 . صحبت کنه تونهینم -



 :که نظاره گر بود، گفت سرباز

 .سهیرو بنو دونهیم ی،خانم سعادت  هرچ نیقربان کاغذ و قلم بد -

 .شد زیخ مین یکم دمیرا شن رحافظیام یپا یصدا

 .رمشیبگ دهیتونستم ناد یخوب بود .دردم انقدر کم بود که م چقدر

 : من سرشو تکون داد وگفت دنیدر امد با د یحافظ جلو ریام

 نه؟ ،یدرد ندار -

 .سرم وبه عالمت نه تکان دادم-

 .یخمشون کن دی،نبا ادیبچه پرو دراز بکش ،به دندهات فشار م -

 .را به عالمت چشم بستم میچشمها-

 شده؟ یچ یعنیسرمو تکان دادم و دستم را چرخاندم.  بعد

  .دوچشمش کاشت انیم ینگاهم کرد و اخم فظحاریام 

 .. زود خوب شونمتیبب یطور نیدوست ندارم ا-

 رادگانهی#

 

 [19:39 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهفتیوسصدپارت#

 

 یتونیازت چندتا سوال بپرسه .م خوادیمرد م نینگاه کن فرح ،ا -

 ؟یجوابشو بد



 .نگاهش کردم متعجب

 .سیسوال کرد رو کاغذ بنو یخنگها نگام نکن، هر چبابا مثل  یا -

 .اشاره کرد یوتکان دادم .با دست به کس سرم

حافظ هم پشت  ریداخل ون شد. ام دیببخش کیشد و با  کینزد گروهبان

 .ستادیدر ا یسرش جلو

 .ندارم یامنم چاره یول یندار یمناسب تیدونم وضع یدخترم، م دیببخش -

 .کال نداره بستم ولبخند زدماش یرا به معن میچشمها

 کرده بودنت؟ یکجا زندان ادتهیدخترم،  نمیبب -

 .حافظ کردم ریام نگاه

 .ارمیاالن برات کاغذ م -

کاغذ و خودکار داد. خودشم از  کی نیاز قسمت جلو  ماش قهیچند دق بعد

 .جلو آمد سمت ما و کنارم نشست یدوتاصندل نیب

 .بهش زدم یلبخند

 :تکنار گوشم گف آرام

 .نخند دلقک جون یطور نیا -

 .. سرم رو براش تکان دادم دیبهش کردم ،خند یاخم

 .کردیگروهبان کردم که متفکر نگاهمان م نگاه

 . انداختم و شروع کردم به نوشتن نییو پا سرم

 . انبار بود کی-



 حافظ نوشته رو خوند،  ریام 

 انبار بوده کی گهیم -

 بود؟ یانبار چ یدون ینم -

 دی. چون من سمت خورشنجایانبار متروکه بود ،سمت غرب ا نوشتم

 . کردم یحرکت م

 .هام  بودحافظ نگاهش تمام وقت به نوشته ریام

 .نجایتو غرب ا یمیانبار قد گهیم -

 .ستیدور ن ادیز نجایدونم کجاست ،از ا یاره م -

 هم انجا بود؟ یاگهیکس د -

 .از نهادم بلند شد آه

 :نوشتمکردم و رحافظینگاه ام 

 یعصمت، اما مرده بود . کاظم بخاطر مرگش من رومقصر م بله

 .دونست

 

 رادگانهی#

 

 [19:40 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهشتیوسصدپارت#

 



 .صفتیغلط کرده مردک ب -

 .کرد رحافظینگاه ام گروهبان

 شده؟ یچ -

 .مادر کاظم هم هست ی، تو اون انبار ،جنازه یچیه -

بال را سر فرحناز اورده .فکر  نیمادرش مرده بوده ا نکهیاطر ابخ کاظم

 .کرده فرحناز باعث مرگ مادرشه

 : کرد وگفت نیسرش رو داخل ماش دکتر

 .رهیم نیداروها از ب ری.  تاثنیوفتیبهتر راه ب-

 م؟یبر دید یجناب ،اجازه م-

کاظم کجا  نیفرار کرد یوقت ن؟ی. چطور فرار کردگهیسوال د کیفقط  -

 ود؟ب

 :نوشتم

 . من و انقدر زد که از حال رفتم کاظم

 کیزحمت  با  یچشم باز کردم ،نبود .منم طناب دور دستم را کل یوقت

تا  دیروز طول کش کیبود باز کردم . فکر کنم  نیزم یکه رو شهیتکه ش

 . تونستم دستم و باز کنم

 .دمشیند گهیشدنم د هوشیدونم. از بعد ب یکجا رفته بود و نم کاظم

 .تمام متن وخوند رحافظیام

 .شد ادهیپ نیسر تکون داد واز ماش گروهبان

 : به سرباز گفت رو



 .نجایتهران به ما فوقت بگو چندتا مأمور بفرسته ا یرفت-

 .تیاز صبح زنگ زدم نبود .گفتن رفته مامور یهرچ من

 

 . ها جلو رفت و پشت فرمان قرار گرفت یصندل نیحافظ باز از ب ریام

 :گفت

 م؟یبر میتون یروهبان ما مگ -

 .سرش و تکان داد گروهبان

 سفارش ، یواصغر اقا جلو امدن وبعد از کل خاله

 .میشدن ما حرکت کن یراض

 .بود یخاله ماند، زن دوست داشت شیپ دلم

 : حافظ نشست و گفت ریکنار ام سرباز

 .نشدن و نگهمون نداشتن مونیتا باز پش میبر -

 :حافظ نگاهم کرد وگفت ریام

 م؟یبر ،یراحت- 

 .وتکان دادم سرم

 .آرام شروع به حرکت کرد نیماش

 .داروها خوابم گرفت ریو تاث نیحرکت ماش از

 .دونم چقدر گذشته بود که چشم باز کردم ینم

 .بود ستادهیآرام کنار ا نیماش



 

 رادگانهی#

 

 [19:41 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونهیوسصدپارت#

 

بسته شدن  یپشت فرمان قرار گرفت، از صدا یکس باز شدن و   در

 .را کامل باز کردم میدر،چشمها

 . حافظ بود ریام

 .به پشت سرش کرد ینگاه

 :. با پوزخند گفتدیبازم و د یچشمها

 .  خواب خانم. خوش یدارشدیباالخره ب-

 .تهران میدیدوساعته رس االن

 .زنگ تلفن باعث شد حرفش را ناتمام رها کنه یصدا

 ؟ نیحس ریجانم ام -

 . بودم ی، تا االن کالنتر میدیرس اره

 دیدونه چکار با یبود خودش م یتو کالنتر لمیوک ستین یگفتم ، مشکل اره

 .بکنه

 . خوبه تا االن خواب بود. ظاهرا درد نداره اره



 .میایم میدار باشه

 هم هست ؟ تایاز-

 . ،اره خوبه

 . نه بابازنه ،  یو لبخند م کنهیحافظ نگاهم م ریام

 .ستین شیحال یچیه

. در حد چند  دیشا یجزئ یلیخوب ذهن بخونم، خ تونمیدونم چرا نم ینم

 .ره یم نیاستعدادم از ب نیفهمم .انگار داره ا یجمله م

 . چشمم عبور کرد یازجلو یتصادف ی،صحنه لمیف کی مثل

 .حافظ بود انگار ریام

 .زدم غیو ج دمیکابوس د یداریروز ، تو ب یتو

  .رو قطع کرد و سمتم امد یگوش عیحافظ سر ریما

 .؟ چت شد یشد یچ -

 .عرق بود سیخ میشانیزدم و تمام پ ینفس م نفس

 .قلبم گذاشتم یبود که ناخودآگاه دستم را رو ادیز یقلبم به قدر تپش

 شد ؟ یچ -

 .خودکار نه یبه اطراف کردم هنوز کاغذ انجا بود ول ینگاه

 .و برداشتم کاغذ

کرد به دستم  دایدور خودش زد وخودکار و پ یظ چرخحاف ریام

 .داد.نوشتم



 دمیکابوس د-

 ؟یداریتو ب -

 .و تکان دادم سرم

 بود؟ یچ -

 .یتصادف کرد نیماش کیتصادف ،تو با  کی -

 . زد لبخد

 .ینگرانم شد یکن یدرد عشقه ،عشقم از بس بهم فکر م نایا -

 نوشتم،

 .کردم یاصال من به تو فکر نم -

 . باال داد شوابروها

 .یبه من فکر نکن یکنیتو غلط م -

 شد؟ رفهمی. شیفقط به من فکر کن تیفندوق یتو اون کله دیبا

 .کردم نگاهش

 ؟یکنینگاه م هیچ-

 .بودم دهی، ادم انقدر پررو .ند رمیخندم و بگ یجلو نتونستم

 .میکار دار یکل میبر -

 .دوباره پشت فرمان قرار گرفت بعد

 

 رادگانهی#



 

 [19:42 17.10.19] ,رادگانهیرمان  انالک

 وچهلصدپارت#

 

 .ستادیدوباره ا نیساعت، ماش کیاز گذشت  بعد

 .شد اطیما داخل ح نیبوق زد، در  باز شد و ماش رحافظیام

 .شد دایپ نیدر ماش یجلو نیحس ریباز شد و قامت ام در

 .یابه ،سالم دختر  عمو، خوبه زنده -

 .توجه ام را جلب کرد نیحس ریام از پشت ینازک دختر یصدا

 .نمشیبگذار منم بب -

 .اورد نیرو داخل ماش سرش

 .هیشکلنیا نی،چرا ا یوا یا -

 . به توچه دختر -

 .حافظ بود  که زودجواب دختر وداد ریام

 .درست صحبت کن تایحافظ، با آز ریاه، ام -

 . نیا گهیسرش دکتره، بعد به ادم م ریخ -

پسر  یمگه بهش نگفت ه؟یشکل نیچرا فرح ا گهیم ده،یمجروح ند ادم

 .کتکش زده شیعوض یخاله

 (. کرد  ،نگفت شوهرش کتکش زده تیازم حما)



حرف زدنش خوب  یبنده خدا فارس نینگفتم. در ضمن ا یزینه من چ -

 .یتوقع داشته باش ادیازش ز دینبا ستین

 ... پس دهنشو -

 ...حافظ ریام -

 .فظ و صدا کرد ونگذاشت حرفش را کامل کندحا ریبا تحکم ام نیحس ریام

 .رونیب میاریتا فرحناز ب ریبرو باال سر پتو را بگ -

 : گفت کردیکه غر غر م یشد و در حال نیداخل ماش رحافظیام

حرف  ستیبلد ن یدهنم بسته باشه ،به عشقت بگو فارس یاگر دوست دار -

 .بحرفه یسینزنه انگل

 .پتو رو نییپا ریبگ

 :پتو رو گرفت وگفت نییپا نیحس ریام

نه تو ذوقش  میکمکش کن دیما با رهیبگ ادیو خوب  یدوست داره فارس -

 .میبزن

 . رو هیخودمم ندارم چه برسه به بق یاالن من حوصله -

 .کردنیبا هم بحث م  میکردیرا رد م اطیطور که ح نیهم

تان   له،عقل شما هم از ک هایچند وقت متوجه شدم در نبود بعض نیبله ا-

 .رخت بربسته

 .ها عقل شما هم برگرده یبا امدن بعض دوارمیام

 ه؟یها چ یبعض -

 .بهش گفتم دوستت دارم شتریده بار ب خودم



 !حافظ ریام -

 ، مگه بهت نگفتم فرح جونم؟ هیها چ -

 ادم چش شده ؟ نیمن، ا یخدا یوا-

 

 رادگانهی#

 

 [19:43 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کیووچهلصدپارت#

 

 .ستین شیخجالت حال اصال

 .؟یشد دیچت شد باز سرخ وسف -

 .حرفان نی. هر دوشون پرو تر از ایخواد خجالت بکش ینم نایا از

 ؟یفرحناز اماده کرد ی،کدوم اتاق را برا نیرحسیام -

 . اطیاتاق رو به ح -

 .هیدستت درد نکنه داداش عال -

 .ز پله ها باال رفتندوباره هر دوسر پتو را گرفتن و ا بعد

 یم یزیچ نیحس ریدر گوش ام یامد وهر از گاه یهم دنبال ما م تایآز

 .زد یلبخند م نیحس ریگفت .ام

 .جان در اتاق وباز کن تایآز -



  .جان وجون بگم ستماین نیحس ریمن ام گهیپوف، بدو د -

  :در و باز کرد و گفت عیسر تایآز

 .یچقدر بد رحافظ،یاه ام -

 .هیعشقم خوب باشم کاف من واسه -

  گفت یلباش رو جلو داد و اه تایآز

 .دنیخند گذاشتنیتخت م یکه من ورو یحافظ در حال ریو ام نیحس ریام

 :نیرحسیام

 .ینیاخ کمرم شکست دختر چقدر سنگ -

 رحافظیام

 .،بگو ماشاهلل یهو -

 .نیرحسیام

 .میباشه بابا ما رفت -

 .رفتن نرویو گرفت واز اتاق ب تایدست آز بعد

  بهم انداخت یحافظ نگاه ریام

 . انداختم نییرو پا سرم

 .عقب رفتم ینیو با گفتن ه دمیصورتم خم شد. ترس یور

که مزاحم  بشه تو در  ستین یبابا، از دست تو. حاال هم که نره خر یا -

 ؟یر یم

 .و به دندان گرفتم نمییزده لب پا خجالت



 .میلبت رو ما رفت یخوب بابا کند -

 .بره رونیشد از اتاق ب دبلن

 

 [19:43 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودووچهلصدپارت#

 

 .از خودم در آوردم  ییصدا

 .برگشت سمتم یعصبان

 .چته ها ؟ چته -

 .تکون دادم سرمو

 :که اخم کرده بود گفت یامد در حال سمتم

. یکشیم شیبا پا پ یزنیبا خودت .با دست پس م ی؟ چند چند یچیه- 

 با خودت روشنه؟ فتیتکل

 ؟یکن یمن وآدم حساب م اصال

دو روز  یکیاحساسم برات مهم هست  ، آدم باش فرح . قرار تا  اصال

 . رمیطالقت واز آن مردک بگ گهید

هرچند مسخره است اما حس تعهد به ان ادم  دیشا گمیم کنمیتحمل م االن

خاله  یرم حرفابگذا یبه حساب چ گهیاما بعد از طالق د ینامرد دار

 . جونت ؟

 .بشه یانقدرعصب کردمینم فکرشم



 .حافظم بخواد دعوام کنه رو نداشتم ریام نکهیا طاقت

 .حافظ کنم و به پهلو بخوابم ریکردم  پشتم و به ام یسع

 .درد باعث شد نتونم نفس بکشم دم،یکه چرخ نیهم اما

آنم درست شه ؟ یشکسته به پلو م یخنگ، آدم با دوتا دنده یدختره -

 ؟شکسته یدنده یرو

 .کمکم کرد دوباره دراز بکشم آروم

 . چشمام نگاه کرد تو

 (من دوستت دارم به خدا عاشقتم )

 .. نیفرح بب -

 .نگو یزیچ یعنیباال آوردم  دستمو

 .وارد اتاق شد نیحس ریباز شد وام در

 .لهیاتاقها نه طو نجایا ،یه -

 .در بزنم تنسیدونم ، زن وشوهر تو اتاق که ن یم -

 . بود دهیو ند نیرحسیام یرو نیا

 .دمیبه چشمام کش یدست

 .چرخند رحافظیمن وام نینگاهش وب نیرحسیام

 افتاده؟ یاتفاق -

 .ستیمربوط ن یبه کس یاره افتاده  ،ول -

 . ابروهاشو باال داد نیحس ریام



 واقعا ؟ -

  .انداخت نیرحسیوارد اتاق شد و از پشت دست دور کمر ام تایآز

 : حافظ نگاهم کرد و گفت ریام

 .امیبکشم ب گاریس کیمن برم -

 ؟یکشیم گاریمگه تو س -

 .هیلیها نجس خورد نشدم خ یاز دست بعض -

 .رفت رونیاز اتاق ب بعد

 .حافظ،کرد وسرشو تکون داد ریام یرفته ریبه مس ینگاه نیحس ریام

 .ایختیخوب بهمش ر -

 ( یختیبرنامه هامون وبهم ر یهمه  ) 

 :گفت کردیرو از دور کمرش باز م تایآز یکه دستها یحال در

 .شده ونهیچرا باز د نمیمن برم بب-

 

 

 

 رادگانهی#

 

 [19:43 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسهوچهلصدپارت#



 

 .تایمن ماندم و آز نیحس ریرفتن ام با

 .تخت نشست یشد وکنارم رو کیلبخند بهم نزد با

 درسته؟ یبزنحرف  یتونینم -

 .وتکون دادم سرم

 ؟یشناس یمن وم -

 . کردم نگاهش

 .تکانشون داد یکم دویبلندکش کش یموها انیم یدست

 من. درسته؟ نیآر ییدختر دا یشیمن دختر عمه آرزو تم . شما م -

 .ودوباره تکان دادم سرم

 میمن وتو دوتا دختر نیب-گفت:  یبا نمک یدستام وگرفت و با خنده عیسر

وتو باهم تو  امنی.بمیبه هم کمک کن دی. با میکن یوبهتر درک م گریدو هم

 .میاریب رحافظ،ودریوام نیحس ریپدرام میجبهه باش کی

 .نگاهش،کردم متعجب

 . تخت بلند شد یکرد واز رو یپوف

هست  ی. چند سال نمیحسریبابا ، من عاشق ام یمخ زن یستیچرا تو باغ ن -

کمکم کنه قبول  رحافظ،گفتمی. به امدهیتله نم.اما دم به میباهم در ارتباط

 .نکرد

کس تاحاال نداده  اما به روش خودش  چیهم به تله ه یحافظ موذ ریام آن

 .رهی. دختر از سر کولش باال مدهیجد سیک کیهر روز دنبال 



از بس خاطر خواه  مونهیبره بدون پارتنر نم یمهمون ایدن یهر جا اگر

در  اشی. دوستگذرهیبعد از حد نم افهیوش قداره چون هم مهربون هم خ

 . دی.بعد خودش خندکشهیمونه به اتاق خواب نم یم یحده دوست باق

باج  یدختر چیمن خشک وسرد مغرور به ه نیحس ریاما،اما ام  

سخته منم عاشق  یلیزنه.تصاحب قلبش خ یلبخندم نم کی ی.حتدهینم

 ارهیوبه دست ب نیرحسیبتونه قلب ام یشدم به نظرم اگر کس نشیهم

 .شه یم ایزن دن نیخوشبخت تر

 . دلم ولرزوند تایآز یحرفا

 یباشم برا یسرگرم کیبه جونم انداخت نکنه منم فقط  ترس

 .دمی.اما نه من تو چشماش دوست داشتن و درحافظیام

 .دختر با توام نیبب-

 .کردم نگاهش

 .زنما یحواصت کجاست .دارم باهات حرف م -

 ریتو گ شیهمه دختر رنگا رنگ گلوش پ نینگار بعد از احافظ ا ریام نیا

  .ی. متوجه هستیکمکم کن دیکرده. پس تو با

 

 .. پس اشتباه نکرده بودم دمیکش یزدم ونفس راحت یلبخند

 

 رادگانهی#

 

 [19:44 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال



 وچهارصدچهلپارت#

 

 .ستیخوب ن میفارس ادینگاه کن من و من ز -

 .ستین یها اما عال وبخ

  .داشتلهجه گفتیراست م-

 .شد عاشقترحافظیام یعاشقم بشه.توچکار کرد نیرحسیام خوامیمن م -

  دختر خنده بود نیا یجوابم به حرفها تنها

 .متعجب نگاهم کرد تایآز .

حافظ عاشقت  ریام یدیفهم هی، اره حتما از خوشحال ؟یشدوانهیشد دچت -

 .یخندیم یاالن از خوش یدیشده به هدفت رس

 .به سرم بزنم یگفت . من چه گل ینشست و با ناراحت نیزم یرو همونجا

 .کردیدر چشمانم نگاه م میمستق 

به دوست و دشمن  دیبدست آوردنت با یکه برا نیحس ریلعنت بهت ام )

 (یای یچکارت کنم چرا باهم راه نم یرو بندازم لعنت

  .مچکارا که نکرد یفرح اگر بدون -

 .شدم یوارد دانشگاه پزشک نیرحسیرحافظ،وامیدوسال بعد ام من

 .خنگ شدم نیعاشق ا همونجا

رفت . اما  یدر م شهیهم نیحس ریدورو برشون بود اما ام یادیز یدخترا

 .شدینم یکس قاط چیحافظ،با همه بود اما به ه ریام



هم  یشد تا حدود نیرحسیعاشق ام ییکایدختر امر کیاون دوران  تو

 یهم جلو تیموفق نیو بخاطر ا ارهیوبدست ب نیرحسیتونسته بود دل ام

 .دادیهمه پز م

روز تو دانشگاه با هم  کیبود که  دهیدیازش چ نیحس ریام دونمینم

 چیاجازه نداد ه گهیبه صورتش،زد .بعد د یلیس کیدعواشون شد و 

 .بشه کیبهش نزد یدختر

ش شده بودم  بخاطرش زدن منم که عاشق یپشت سرش م یادیز یحرفا

 .ترم اخراجم کرد کیمجبور شدم دعوا کنم که دانشگاه 

کتک  یحال دوا خنده دار بود حتما کل فش،دریبا ان اندام ظر تایتصور آز-

 .یخورده بود طفل

 .کتکش زدم یسر دختره آوردم. حساب ییچه بال یفرحناز اگر بدون -

خورم همه جام درد تونستم تکون ب یهفته نم کیاره جان عمه ام تا  )

 (بود دهیو کش نمینازن یتا تونسته بودموها یوحش یدختره کردیم

 .زده بودم  از دانشگاه اخراجم کردن ادیکه دختره رو ز نیبخاطر ا-

 . به دروغش زدم یلبخند

 ینگاه بهت بندازه راست ودروغ حرفاتو م کی نی. اتایآز یگیم یچ -

  .فهمه

 ستادهیزد . سرم وسمتش چرخاندم کنار در احرف و نیحافظ بود که ا ریام

 بود

 بگم؟ دیدروغ چرا با -



اش را جمع کنه گفت: البته کتک زده بود خنده کردیم یکه سع نیحس ریام

 کیکوچولو هم رد شد که مجبور شد  ونیمام کیاما خوب از روش،

 .دانشگاه اخراجش کرد میهفته تو خونه استراحت کنه بعد بگ

وآن از حرص دستاشو مشت  دنیخند یم تایحافظ به از ریوام نیحس ریام

 .کرده بود

بغلم ان هم از خدا  ادیب یعنیبراش سوخت . دستامو از هم باز کردم  دلم

 .ستادیا رحافظ،سرجاشیسمتم امد که با داد ام عیخواسته سر

همه راه هم امده  نیآن دوتا از دنده هاش ترک خورده ،ا یکجا دکتر قالب -

 .خورد بشه هیفشار کاف کمی

 :با اخم گفت تایآز

 . واروم بگو نیچته خوب هم -

 .و دستم وگرفت دیکنارم نشست وصورتن وبوس تایآز

 .میو فرحناز با هم من

 .باال بردن دستم مچ دستم معلوم شد با

 یهم خون مردگ شیزد قسمتها یم یو زد یدور موچ دستم به کبود 

 .داشت

 . سمت ما امد وگفت نیحس ریام

 .شده یطور نیستش اد چرا

 .بسته بودتش یبا طناب به صندل یمردک روان -

 اتفاقات گذشته به باد رفت یآور ادیبا  شیچند لحظه پ یخنده و شاد تمام



 

 رادگانهی#

 

 [23:21 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وپنجوچهلصدپارت#

 

 کردیسمتم امد وبا دقت مچ دستم ونگاه م نیحس ریام

 .وجات امنه یینجای. تموم شد.االن مهمه که ایاخم کن خوادیمحاال ن -

 .گفتیجمالت و م نیا یکردم که عصب رحافظیام نگاه

  . نیحس ریام

 . ندهیاره االن مهم وآ-

 .کنه  یاداویرو  یزیچ خواستیم انگار

  در اورد نیرحسیحافظ،سرشو تکون داد و دست من و از دست ام ریام

 .میاستراحت کن کمیبگذار من وعشقم  رونیعشقت بپاشو داداش برو با  -

 استراحت کنه؟ نجایا خواستیم یعنی

 .بعد استراحت کن ره،یبچه پرو بگذار طالق بگ نم،یبب رونیبرو ب ایب -

تخت بلند  یتا از رو دیکشیحافظ و م ریکه دست ام یدر حال نیرحسیام

 .بشه ادامه داد

 .یصبر کن دیاال حاالها باتازه طالق گرفت عده هم داره ، بچه ح -



 : بود با پوزخند گفت ستادهیحافظ وسط اتاق ا ریام

 .طالقش و گرفتم مال خودمه ستین میمن صبر مبر حال -

 .یینه بابا ،نچا -

سرشو به  تایاز کردنیکل کل م نیحس ریحافظ وام ریطور که ام نیهم

 :کردو گفت کیمن نزد

 .دیخندبعد  رحافظ؟یام نیبا ا یدختر چکار کرد-

 .سرخ وشده چارهیب نیا یزن یتو حرف م رحافظینگاهش کن ام -

  زم،ی.اسم داره عز نیا یباز تو گفت -

 .دیحاال هم خلوت کن -

  و بچه پروبر ایب -

 .با فرح تنها حرف بزنم خوامینه ،جان داداش م -

 .فقط،سرش و تکون داد نیحس ریوگفت که ام نیا یانقدر جد -

 .تایآز میبر ای.بمیمنتظرت نییما پا -

 .نیحسریام یسمت در رفت و دست انداخت رو شانه تایآز

 .ینکن تشیرحافظ،اذیام -

 . کنهینم تشیاذ میبر ایب -

رو گرفت واز اتاق  تایودست آز رحافظ،زدیبه ام یچشمک نیرحسیام

 .رفتن رونیب

 رادگانهی#



 

 [23:22 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 شوشصدوچهلپارت#

 

قرار داد و نگاهم  وارید یو دستش رو پشت کمرش رو ستادیا وارید کنار

 .کرد

خودشم  یخودش کرده به رو ریکله پوک، چند ماه من و اس یدختره )

 (ارهی ینم

 .گذشت یاقهیدق چند

 .داد یزد وفحش م یطور تو ذهنش غر م نیهم

 . توجه نکردم منم

 .خسته شدم مشیمستق ینگاه ها از

 ه؟یچ یعنیدادم ، تکون سرمو

 .گمیم یچ یخواستم از چشمام بفهم یفقط م ستین یزیچ -

 .اال من یخونیانگار فکر همه رو م یول

 .لبخندم و گرفتم یزور جلو به

 .برداشت و سمت در رفت واریاش و از د هیتک

بعدش توقع  یول کنمی. صبر مرمیمن سر حرفم هستم تا طالقت و بگ -

 . دارم یاگهید



 .نگاهش کردماخم  با

 .تیبعد محرم گذارمی. من انطور کارا رو میبکن خوادیبد نم یفکرا -

 .عرق شد سیخجالت سرخ شده بودم بدنم خ از

 .زدو سرشو تکون داد یلبخند

.تا بعد یو  بهم محبت کن یعشقم وقبول کن خوامیفرح، من فقط ازت م -

 .میمحرم بش

 .کردیو صدا م رحافظیمکه داشت ا امدیم رونیاز ب نیحس ریام یصدا

 .ستنیمعرکه که کم ن یخرمگسا ا،یب -

 

 .رفت رونیداد واز اتاق ب نییرا پا رهیدستگ

 . تنها گذاشت الیوبا هزار جور فکر وخ من

تو سرش داشته باشه.  یاکاظم کجاست ، نکنه باز خانم بزرگ نقشه االن

 .ومدنیچرا بابا و عمو سراغمون ن

 .اصال آمده یچ یامده برا یارزو ک عمه

و مهربون نکنه از طرف خانم بزرگ باشه  فیدختره ظر نیا تای، آز تایآز

 .مراقب باشم دیبا

 . از طرف خانم بزرگ باشه دیمهربونه بع تایآز اما

 .خوابم برد االتیفکر وخ نیهم با

 . شدم کیتونل تار هیکردم داخل  حس



 .کردنینگاهم م یکیچشم از تار چند

 رادگانهی#

 

 [23:23 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهفتوچهلصدپارت#

 

 ؟یاز دست ما فرار کن یتونیم یخوبه ،فکر کرد-

 التیخ رهیتو را از من بگ تونهینم زیچ چیکس وه چی. هیمال من تو

 .راحت

قرمز.  یبا همون چشمها بیهمون موجود عج یخودش بود، صدا یصدا

زد که  یعقب رفتن .دورم چرخ هید بق(دوباره آمده بود .جلو آم  لی)اسراف

به اطرافم کردم  ی.نگاه دمیکشیوحشتم را چند برابر کرد به زور نفس م

 . دمیدیدرخشان موجودات اطرافم را م ی. نور کم بود فقط چشمها

هم ، قبال هم گفتم بازم ریاز ان پسره فاصله بگ دمیدارم بهت هشدار م -

نشان را از خودت دور  یتونسته باش دیشا دادن . هی. تو را به ما هد گمیم

 یخودت با پا یشیما هست که مجبور م شیاز تو  پ یزیاما چ ،یکن

 .یدیبا جونت تقاص پس م یایما. اگر هم ن شیپ یایخودت ب

 .نکن تشیبرادر!اذ -

 .بود ستادهیا هیدرخشان بود.جلو تر از بق یجن مهربان، با چشمها همان

 !ینشد هیساکت شو مطرش. تا تنب -



 فیکمکم  کند اما چرا حاال انقدر ضع خواهدیم  کردیکه ادعا م یجن آن

 یکیدرتار هیشد انگار قدرتش را ازش گرفتن ،عقب رفت و کنار بق

 .ستادیا

 . دم یو به موقع جواب مسواالتت -

 یاما من برا گنیهم م لی. بهم اسرافاتندهیهفافم، مالک تو ،شوهر ا من

  .تو هفافم

 . مطرش کردم نگاه

 نگاهت بچرخه ، گهیبار د کیبه من نگاه کن ، اگر  -

 .ید یرا از دست م تیچشمها 

 .یرا شروع کن تیمامور دیبگم با امدم

 .لکنت گفتم با

 .کنم یشما نم یبرا یکار چچیممننن ه -

 . دیداد کش یعصب

 غیصورتم گرفتم و ج یجا پر شد از اتش و حرارت. دستهامو رو همه

 .زدم

 

 رادانهگی#

 

 [23:23 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهشتوچهلصدپارت#



 

 .فرحناز ینیب یخواب م ی،پاشو ،فرحناز، دار پاشو

  . حافظ بود ریباز کردم، ام چشمهامو

 . وتو بغلش انداختم خودم

 .خوان من و با خودشون ببرن یامدن امدن دوباره امدن . م -

 تو دختر ؟ یگیم یچ -

 .بود ستادهیحافظ ا ریپشت سر ام تایآز

 .زنه نگاه کن یحافظ،داره حرف م ریام یه -

 .ی.الل که نبود از حرف زدنش تعجب کرد اریبرو براش اب ب تایآز -

   هم وارد اتاق شد نیحس ریام

 .یشده نصف شب یچ -

 .دهینشد فکر کنم خواب بد د یزیچ-

 . اب وارد اتاق شد وانیل کیبا  تایآز

 .ب قنده براش خوبها ریبگ ایب-

 . وقته رید دیبخواب دیبر نیحس ری،شما وام تایآز یمرس -

 :گفت نیحس ریام

 .میبر تایآز ایصدام کن ب یکار داشت -

 ن؟یخوای؟کمک نم میواقعا بر -

 .نه ممنون خودم هستم -



 .محکم تر به لباسش چنگ زدم من

 .زدم غیج جداشدم و رحافظیحرف هفاف افتادم ،با ترس از ام ادیان  کی

 ؟یشد وونهیچت شد دختر ؟. د-

 . آنها دوباره برگشتن -

  برگشتن؟ ایک -

 :سمتم دراز کرد وگفت دستشو

 .نمیبب نجایا ایب-

 .تکون دادم سرمو

 .،چه بخوام چه نخوام برنی، آنها من وم رمیگفتن ازت فاصله بگ -

 :گفت تیبا عصبان امدیکه سمتم م یتخت امدو درحال یحافظ رو ریام

 . که بخواد تو رو با خودش ببره یغلط کرده کس -

 .این رحافظیام ا،ین کینزد -

 . شد لبخند زد رهیآن در چشمام خ کی 

 .رحافظیجان ام -

 .نگاهش کردم فقط

 . سمتم دراز کرد دستشو

کنه. بهت  تیتو را اذ یکس دمیام اجازه نمتا من زنده ایدلم، ب زیعز ایب-

 .دمیقول م

- 



 رادگانهی#

 

 [23:23 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ونهصدوچهلپارت#

 

 .هق شدهق به لیام تبد هیگر

 .چسباند اشنهیوبه س سرم

 . تموم شده زینکن دختر خوب ،همه چ هیگر -

 .رمینه بخدا بهم هشدار داد گفت ازت فاصله بگ -

 : اش جدا کرد وگفت نهیو از س سرم

 .هحرفها رو زد نیبهت ا یک نمیبب-

 .ونمید یگیاگر بگم م -

 زد یمهربون لبخند

. بگو قربونت دیخوشش ا ندیب وانهیچو د وانهیترم ، د ونهیمن از تو د -

 . بشم

 .بود بعد دوتا شد اما االن چند تا شدن یکیجنها .قبل  یعنیجن ، -

 کرد اخم

 کنن؟یم تتیاذ یاز ک -

 ؟یحرفم وباور دار -



:  خانم بزرگ گفتیازشون برام گفته م یاره چرا که نه، بابام چند بار -

 .باهاشون در ارتباطه

 واقعا؟ -

 .ارهیسر در م زیاز همه چ یچطور یاره پس فکر کرد -

 .رو بهت بگم ییزهایچ کی دیدبایرس نجایکه صحبت به ا حاال

 یبه ساعت رو یحرفش شد.نگاه یزنگ تلفن مانع از ادامه یصدا

 صبح بود ۳کرد  وارارید

 ه؟یبح کوقت ص نیا-

 .کنار گوشش قرار داد لشویموبا

 ، چه خبرا ؟ لیبه سالم اقا وک -

 ..اره فرح هم هستمینیرحسیام یخونه -

  فکر کنم بتونه راه بره اره

 اهان امروز باشه ساعت چند؟ فردا

 . حتماصبح باشه ۱۰

 .دستت درد نکنه داداش فعال

 :به من کرد وگفت ینگاه یقطع کردن گوش با

 شده؟ یچ یاگر گفت -

 شده؟ یچ -

 



 رادگانهی#

 

 [23:24 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپنجاهصدپارت#

 

 . دیدیخند

.بعد ازظهرم میریحکم وبگ میبر میتون یشد .صبح م یحکم طالقت قطع-

 .طالق و بخونن و تموم یغهیدفتر خونه ص میر یهم م

 .یتو مال من بعدش

 . ختیجمله . دلم ر نیاز ا یوا 

 .ترسمین مم-

 .یغم ندار ی، تا من ودار یاز چ -

 .بهش،زدم یلبخند

زبونت باز شد ،حکم  ه،یبخند ، امروز عجب روز خوب نهیول هم یا -

 . یرو یبوس باشه از طرف تو رو کی شیجان سوم یطالقت امد . ا

 .دونستم االن صورتم قرمز شده یخجالت صورتم داغ شده بود م از

 کیان وقت  ،یش یسرخ نم کنمیغلم ، بغلت مب یایبابا فرحناز م یا -

شدن دارن؟ گرچه قول داده بودم تا طالقت  دیبوس ناقابل انقدر سرخ وسف

 ..مهم همونهگهیدست بهت نزنم . اما خوب حکمش آمد د

 ؟یچکار کن یخوایم دوننیخانوادت م -



 چکار کنم؟ خوامیم -

 . دونم ینم -

 .دختره خنگ یا-

 .ندیبعد شروع کرد خند 

سالمه  ۲۷در ضمن خانم خوشگله، من  ست،یمامهم ن یخانواده ینه برا -

 .گرفتم میتصم میزندگ یخودم برا یسالگ ۱۸از 

 .که داشته حسرت خوردم یهمه ازاد نیا یدلم برا تو

 یدادگاه .راست میکنم بر دارتیب گهیپس االن بخواب تا چند ساعت د -

 پهلوت چطوره؟

 .قابل تحمله ستین ادیدرد دارم اما ز یکم-

تکون  یتونیاگر انها نباشن نم ،یخوریکه م هیهاآن بخاطر مسکن-

 ایاصال شکسته  نمیبب میریعکس بگ می.اگر شد از ان طرف بر یبخور

 .دهیفقط ضرب د

 .که شکسته یگفت -

نداره x یمن که اشعه یبد کبود شده بود بعدم چشما یلیاره گفتم ،چون خ -

 .شمصد درصد درست گفته با

 .که نشکسته باشه شاهللیا

 .دیبغلم نکن گهید شهیم -

 .سر خط که دختر یپوف، باز رفت -

 .افتاده بغلت کردم ادتی یکه آروم شد حاال



دوست دارم عشقم وبغل کنم به توچه ، سرت به کار خودت باشه  اصال

 .زشت یغیجوجه ت

 .میکار دار یبخواب امروز کل ریبگ

 .رفت رونیمن از اتاق ب ید شدهگشا یبدون توجه به چشما بعد

 . اش از پشت در منم به خنده انداختقهقه یصدا

بخوابم انها  دمیترسیاما ترس مانع از بسته شدن چشمانم شد م دمیکش دارز

 .بخوابم انیب

 .امدم نییبود آرام ازتخت پا ۸ساعت  

 . شوکه شدم نهیآ یخودم تو دنید با

بودن  ستادهیا خیموهام ،همه س یوا بود. موهام، اهیچشمام س ریوز صورتم

 .یغیبهم گفت جوجه ت رحافظیخود نمود ام ی.ب

 :گوشم گفت ریز ییصدا

 (خوشحال نباش ادیز )

توانشون واز دست دادن همانجا کنار دراور  میپاها ایبند آمد  خدا نفسم

 .نشستم نیزم یرو

 .شد یاما نم قینفس بکشم .چندتا نفس عم کردمیم یسع

 . باز شد در

 .امیفرحناز منم باهاتون م-

 .وارد اتاق شده بود  تابودکهیآز 

 .نیایب نیحس ریام رحافظی. امیشد یدختر چ یوا -



 .هراسان وارد اتاق شد رحافظیام امدیم دنشونیدو یصدا

 شده؟ یچ -

  کردیوارد اتاق شد فقط نگاهمان م نیرحسیام بعد

 .شد یچ دیپرس تایسر از از با

 .دونم ینم یعنینداخت هم شانه باال ا ان

 .نشست میرو کتار زد وخودش کنارپا تایحافظ از ریام

 .کردم رحافظینگاه ام یاشک یچشما با

 .شده یچ  -

 . دیکش یقیندادم نفس عم جوابشو

 .داد یم تیارامش وامن یمعن میوجودش برا عطر

 .یزیریاشک م یطور نیشده، چرا ا یچ یبگو لعنت -

 .جوابت وبده یبکشه توقع دارتونه نفس  یرحافظ،نمیام -

 .کردیبود وبا اخم نگاهش م ستادهیا رحافظیسر ام یباال تایاز

 .بود ژنیکپسول اکس کی. توش ارمیرو ب هیاول یکمکها ی من برم جعبه -

 

 رادگانهی#

 

 [23:25 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کیووپنجاهصدپارت#



 

 .رفت رونیوگفت واز اتاق ب نیا نیرحسیام

 . حافظ دستم گرفت ریام

 .چشمات وببند با من نفس بکش زمیعز-

را بستم و همزمان با اون  میکرد  منم چشمها دنینفس کششروع به ارام

 .دمیکش ینفس م

 .دهانم چشم باز کردم یرو یزیقرارگرفتم چ با

 .شه یبکش االن حالت بهتر م قیچندتا نفس عم -

باز بشه و حس کنم  مید راه تنفسباعث ش ژنیدم اکس نیدوتا وسوم یکی

 .شدن و ان حال بدم برطرف شد ژنیپر اکس میها هیر

  صورتم برداشت یماسک را از رو رحافظیام

 ؟یبهتر شد -

 .وتکون دادم سرم

 شده؟ یچ نمیحاال بگو بب -

 .بود نجایآمدن ، باز دوباره االن ا -

 :نیحس ریام

 .بود نجایا یک -

 .سرم ما خم شده بود یکرد که رو نیسح ریبه ام یحافظ،نگاه ریام 

 . جن -



 .عقب رفت یگفت وکم یبلند نیه تایاز

  .من حدس زده بودم -

سمت  یو تو پرت شد میکردیزخمشو پانسمان م میروز که داشت همون

  .ها افتادمپله یبعدش من از باال وارید

 :نگران گفت تایاز

آن بهتر  میخبر کنبهتر مادرم و ؟ینگفت یزیچرا چ یبود دهیاگر فهم -

 .میبکن دیچکار با دونهیم

 :رحافظیام

دنبال  میر یبعد م میریصبر کن هنوز زوده. امروز طالق فرحناز وبگ -

 .یریجن وجن گ

 :تایآز

 . مشونیریدست کم بگ دیاگر واقعا جن باشه نبا -

 هستن؟ چندتا

 :فرح

مون هستن اما فقط ه ییبود بعد شد دوتا اما حاال پنج شش تا یکی اول

 . زننیباهام حرف م یاول یدوتا

 :تایاز

 ؟یدون یاسماشون وم -

 .دم یتکون م سرمو

 .اسماشون وبگم امیم تا



 .گذارهیدهنم م یدست رو رحافظیام

 ی.برا میشه.بهتره تمومش کن یباعث جذبشون م اریو به زبون ن اسماشون

 .امروز بسه

 .ششونیپ میو فرح وببر میمشورت کن یااز چندتا آدم حرفه بهتر

 .گرفت وبلندم کرد دستمو

 .بلند شو اماده شو -

 . پهلوم گذاشتم یرو دستمو

 :دیکنار گوشم پرس -

 ؟یدرد دار -

 سین ادیز -

 

 رادگانهی#

 

 [23:25 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودووپنجاهصدپارت#

 

 .میپس بلند شو بر-

 :تایاز

 .امیمنم م-



 :نیرحسیام

 .یبر تسیتو کجا، الزم ن -

 :زد وگفت یپوزخند رحافظیام

اجرا  یمهرت وبگذار یبعد از ازدواج باهاش بر یریبگ ادی ترسهیم -

 یریطالق بگ

 :نیرحسیام-

بره که  یی. دوست ندارم جا دهیماشاهلل خودش همه رو درس م رینخ -

 .کنه یحالشو بد م

 :رحافظیام

  .اوه اوه نه بابا -

 :گهیم تایبه از رو

وعاشق خودت  نیحس ریبده چطور ام ادیفنچ بهت  نیا شیپ یامد - 

 ؟یبکن

 .منظورش از فنچ من بودم -

ادم  یکنیم هیو براش گر یفرح را دوست دار یجور کیاره چون تو  -

 .کنهیکه ادم به عشقت حسادت م

 .گذارهیم تایاز یشانه یدست رو نیحس ریام

و  یدونم مال من یمدوست دارم من  یلی،منم شما را خ مایاِ خانم نداشت -

 .یتو هم قبولم دار

 .از بس که سابقه اش خرابه کنهیحافظ هنوز داره خودشو ثابت م ریام اما



 نیرحسیدراور برداشت و سمت  ام یاز رو یزیچ یحافظ عصب ریام

 . پرت کرد

 .ببند در آن گاراژو ،مردک نسناس -

 . نده بودمما تایاز یاجمله کیمن در همان  یول دیخند یبلند م تایاز

 دوست داشتنم یبدست اوردنم برا یکرده بود ؟برا هیمن گر یبرا

شد  که دوستم  دایپ یکیبود. باالخره  یکوب یرفت ؟نه ،دلم پا یقنج م دلم

 .داشته باشه

 . حافظ وفشار دادم ریخوداگاه دست ام نا

 . کرد نگاهم

 .شده نگاهم کرد زیر یاخم کرد و بعد با چشمها یکم

 .دمیخجالت کش کردینگاهم م گرانید یجلو یطور نیا نکهیا از

 :گفت کردینگاهم م رهیهمون طور که خ-

. مگه نه دلقک میکدومتون ندار چیبه ه یازی،ن رمیر یخودمون تنها م -

 .جونم

 .حافظ نه ریاما من وام دنیخند تایواز نیحس ریام

 . حرفش فقط سرم را تکان دادم دییتا به

 

 رادگانهی#

 



 [23:25 17.10.19] ,رادگانهیان رم کانال

 .وسهوپنجاهصدپارت#

 . شم یم نیحافظ،سوار ماش ریو ام تایکمک از به

 .کنه یحافظ با لبخند نگاهم م ریجلو کنار ام یصندل یرو

 .تا راحتر بتوانم نفس بکشم کندیرا به عقب خم م یصندل یکم نیحس ریام

 کر کنم،تش نکهی. قبل از ا کنمیشناسانه نگاهش م قدر

 . گذاردیم نیحس ریاورد و در دستان ام یحافظ،دستش را جلو م ریام

 .یزن داداشت کار کن یبرا فتهیدستت درد نکنه داداش، گرچه وظ-

 .زنم یم یاندازم و لبخند خجول یم نییاز خجالت سرم را پا من

 .جانمیا -

 .کنم یحافظ را حس م ریام نیسنگ نگاه

 .کندیطور ذوق م نیکه ا دهیرا حتما د لبخندم

 :نیحس ریام

بنده خدا هم نگذار ،گناه داره ،دائم  نیمراقب باش ، سربع سر  به سر ا-

 .چارهیلبخند زد ب کی.حاال یکن یخجالت زدش م

 . بود من خاک برسرم دیهم فهم اون

 .اندازدیم نیحس ریام یدست دور بازو تایاز

 .فرح محلش نده، خول وچله -

 .خندنیم نیحس ریبا ام بعد



 دایسه نفر عالقه پ نیچند روز چقدر به ا نیتو هم کنمیخودم فکر م با

 .کردم

 .دهم یتکان م تایو آز نیحس ریام یبرا یدست نیراه افتادن ماش با

 .میبخواب تا برس ریبگ -

 .ادییخوابم نم -

 .میخوبه ،بحرف یلیجدا، خ -

 م؟یبحرف -

 .میحرف بزن یعنیاره  ده،یبا خنده سرشو تکون م رحافظیام

 .زنم یم یلبخند -

 .کنهیم نگاهم

 .شهیتر م قیعم لبخندش

امضا و  کیفقط  یانجام بد یتو کار ستین یازیانجاست ن لمیوک -

 .خالص

 .فرستمیم رونیوبا صدا ب نفسم

 باز؟ هیچ -

 .یچیه -

 از جن ها؟ یترس یم یاز چ -

 زایچ یلیاز خ -

 مثال؟ -



 .درم، پدرت ،مادرتخانم بزرگ ،کاظم ، جن ها ، پ -

 .زنه یم یاحافظ قهقه ریام

 .یغم ندار یتا من ودار -

 .زنم یبهش م یلبخند

 .داردینگه م یراکنار ساختمان دادگستر نیماش

 

 رادگانهی#

 

 [23:26 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهارصدوپنجاهپارت#

 .امیتا ب نیبش -

 .حافظ رفته ریهست ام یساعت مین

خودشون  یریهر کدوم درگ کردمیکالفه شده بودم نگاه ادما م ییتنها از

 .رو  داشتن

از ساختمان خارج شد همونطور  ی،با در دست داشتن کودک انیگر  یزن

 رفت و در اغوشش یمرد ریسمت پ کرد،یم هیکه گر

 .کردیم هیزار گر زار

 .زدنم شد غیباعث ترس و ج شهیبه ش یزیخوردن چ یصدا

 .یزن یم غیدختر، چرا از صبح دائم جچته تو  یوا -



 .بود ستادهیحافظ ا ریپشت ام یکت شلوار یمرد

 .شهیم رید دیسعادت بجنب یاقا-

 .یخودت کاغذا رو امضا کن یقاض یباال .جلو میبر یایب دیفرحناز با-

 .گفتم یا و تکان دادم وارام باشه سرم

 .بشم ادهیپ نیحافظ کمک کرد از ماش ریام

 .میرفت یارام باال م یکی یکیها را  پله

 :حافظ گفت ریام یکنار مرد

 .دیایسعادت من برم برگه ها رو اماده کنم شما ب یاقا-

 .حافظ،سرشو تکان داد ومرد رفت ریام

 .کارشو بلده لمهیوک -

 .خوبه -

 .میحافظ در زد و وارد اتاق شد ری.اممیستادیا یدر اتاق پشت

 یگرید زیدستش، پشت م هم کنار ینشسته بود ،زن زیپشت م یمرد

 .نشست بود

  .زن  برداشت سمتم گرفت یرا از جلو یحافظ کاغذها ریام لیوک 

 .دیرو امضا کن نهایا

 .امضا کردم کیهر کاغذ  یرو

 .که داخل پاکت بود را از زن گرفت یاداد وبرگه یرا به قاض کاغذها



طالق  یغهیدفتر خونه تا هم ص دیسعادت. فقط،بر یاقا دییتموم شد بفرما -

 .و براشون بخونن هم ثبت بشه

 .امدم رونیتشکر کرد واز اتاق ب یحافظ از قاض ریام

 .کرد یدست داد و خداحافظ لشمیوک با

 .شدم نیوسوارماش میزحمت پله ها رو رد کرد با

نگه داشت دستم  یاحافظ کنار دفتر خانه ریام م،یکه جلوتر رفت یکم

 .کرد ادمیپ نیوگرفت و از ماش

بود، که  دیشد یبه قدر شیدوابرو انیمدت سکوت کرده بود .اخم م تمام

 .بکنم یسوال ایبزنم  یحرف دمیترس

 .را به دفتر دار داد برگه

 .میوقت گرفته بود -

نوشت  ییزهایرا اورد وتوش چ یبلند شد ودفتر بزرگ زیاز پشت م مرد

 .گذاشت میوجلو

 . امضا هم انجا کردم چند

 .یغم ،ناراحت ،ی.خوشحالشد  یطور کی، دلم طالق ی غهیخواندن ص با

 .شدم نیسوارماش

 .حافظ کردم اخم نداشت اما انگار تو فکر بود ریام نگاه

 ؟یکرد دایمن واز کجا پ یشناسنامه -

 .دست خانم بزرگ بود ،بابام ازش گرفت -

 .بهش گفت که بهش داده یچ -



 .یکه االن کنارم یی.مهم توستیدونم برام مهم هم ن ینم -

 یناهارو باهم م میزد یدور م میرفت یکاش حالت خوب بود، باهم م یا

 .میخورد

 .میبر یخوب ،خوب اگر دوست دار -

 .نگاهم کرد متعجب

 . بعد میریاز دنده هات عکس بگ یولوژیراد می. نه اول بریگیراست م -

 . لبخند نگاهم کرد با

 . صورتم امد عقب نرفتم دستش،سمت

 . دیواروم کش لپم

 دوماه وچطور تحمل کنم؟ نیخوبه ، فقط من ا یلیخ -

 ...و بو نمتیبغلت نکنم ،بب نمتیبب 

 .دیکرد بلند خند نگام

 .یحرفم تموم نشده که تو سرخ شد هنوز

 .دمیحافظ منم خند ریام یبا خندها همراه

 .بخندم ادیداد ز یدرد پهلوم اجازه نم 

هم بوق  ی. گاهکردنیبلند بود که همه نگاهمان م یبقدر یقیموس یصدا

 .اش کرد مهیجر سی.اخرسرم پلدادیم راژیزد و و یم

 .گرفت نمیس یعکس از قفسه کیدوستش و  شیرو برد پ من



 صیحافظ تشخ ریاز دنده هام ترک داشت، همون طور که خود ام دوتا

 .داده بود

 تای. اصال ازیکه بهتر شد گهید یفرح جان جشن دونفرمون باشه هفته -

 .خوش بگذره شتریب میاریرا هم م نیرحسیوام

 باشه؟

 .باشه -

 .یبش تیترسم اذ یوضعت م نیقربونت برم، االن با ا یناراحت نش -

 .زدم شیبه مهربان یلبخند

 رادگانهی#

 

 [23:26 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپنجوپنجاهصدپارت#

 

 ... که نینه، چرا ناراحت بشم.هم -

  وبزنحرفت  ؟یکه چ نیهم -

 .کردمیم یانگشتم باز با

  گرفت دستم

 .میمون یم نجایهم میر یجا نم چیه میر یخونه نم یحرفت ونزن -

 .شد خجالت بکشم ی.باعث مکردیم نگام



 .نگام نکن تا بگم -

 .وپشت  به من کرد دیخند

که شما من  نیارزش داره. ا ایدن کیبرام  یودوستم دار یکه هست نیهم -

 .برام ارزش داره یلیخ یلیخ ن،یم قبول کردحال وروز نیوبا ا

 .سرش و طرفم برگرداند وبا اخم نگاهم کرد اروم

 .یهم ازشون سرتر یلی،  تازه، خ یندار یفرق هیتو با بق-

 .اما -

 ؟یدی. فهمیرینشنوم خودت ودست کم بگ گهیباال برد وگفت د دستشو

 .کردم نییباال وپا سرم

 .جونمدلقک  میگل دختر.حاال بر نیافر -

 .دلقک دیبهم نگ -

 .دیخند بلند

اگر  ی. حتادیلبخند به لبت م یکنیمهربونن تا نگاهشون م یلیدلقکا خ-

 .خندونندیوم گرانیخودشون ناراحت باشن بازم د

 . زمیعز گمینم یدوست ندار اگر

 .فنج کوچولو میبر

 یگفتم نگو فنچ حتما م ی.اگر م ومدی یاز دستم بر نم یکار دمیخند

 .روم بگذاره گهیاسم د کیت خواس

 .اعتراض شدن الیخ یپس،ب



 .بودن اطیتو ح گهید نی،سه تا ماش میاط،شدیوارد ح یوقت

 ؟ هیمال ک نایماش نیا-

 .دونم یرو نم گهید یکه مال بابامه. اما ان دوتا شیکی-

 .چه خبره نجایا نمیشو بب ادهیپ حاال

 .کرد ادمیپ نیگرفت واز ماش دستم

درد گرفته بود. با نفس نفس  نمیس یقفسه شدیاشت کم ممسکنها د ریتاث

 گفتم

 .ریام

 .جانم -

 .در..د در..د  ..دارم-

 . شهیحالت بهتر م یتو اتاقت دراز بکش برمتیاالن م باشه

 ورودم به ساختمان، با

 .همه سمت ما برگشت سرها

و عمه آرزو که مثل همان  تایو از نیرحسیبزرگ ، پدرم، عمو، ام خانم

 .بود بایها  زلسا

دستشو برد باال تا  ستاد،یا میبزرگ عصا زنان سمت ما امد رو به رو خانم

 :گفت یحافظ ،مچ دستشو گرفت و عصب ریبزنه تو صورتم که ام

 .دیاحترام خوتون ونگه دار-

 .کردندیبه هم نگاه م همه

 :زد وگفت یحرص دار یبزرگ لبخند خانم



 .ستنیجلو روم با یمجبور کردخانوادم  ی، پست ورزل یمثل مادرت -

 :گفت نیحس ریبگم . ام یزیخواستم چ تا

 .ستهیسر پا با ادیز دیحافظ،فرحناز وببر تو اتاقش .نبا ریام -

 :گفت یبزرگ عصب خانم

 .حامله اس  دهیحتما مثل ننه اش از راه نرس -

 .تهمت ،بازم تهمت -

 .کنم ینکردم ونم ینه من کار اشتباه -

 .من ی تو بغل نوه یفتمعلوم ، االن ر -

 .ستمیکردم که دست دور کمرم انداخته بود تا بتونم سر پا با رحافظیام نگاه

 :گفت دییسا یهم م یدندانهاشو رو تیکه از عصبان یحافظ در حال ریام

زده آش والشش کرده ،دوتا از دندهاش شکسته  زتونیپسر دوست عز -

 .کردم من کمکش نیتونه راه بره .بخاطر هم ی،تنها نم

 همه ادم ، نیکشتش. ا یم دیپسر دوستم خوب کرده ناز شصتش، با -

 .یداغتر از اش،شد یسنه نه ؟کاسه تورو

 .باهاش ازدواج کنم خوامیمن م -

 :زد یخانم بزرگ داد بلند 

 .یکنیتو غلط،م -

حافظ نگهش  ریسرم، که پدرم وعموم و ام یباال برد تا بزنه تو عصاشو

 .داشتن



 :حافظ ریدادزد سر ام نیحس ریام

 .یببرش باال تا خون به پا نکرد -

زن انقدر  نی.اخه مگه من چکار کرده بودم که ا ختمیر یفقط،اشک م من

 از من متنفره؟

 

 رادگانهی#

 

 [23:26 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ششووپنجاهصدپارت#

 .زد یغر م بردیطور که من واز پله ها باال م همون

 . خوادیاز جون ما م یچ ستیسگ معلوم ن ریپ -

 .فقط دست از سرم برداره دمیبخواد بهش م یهرچ -

 یسخت یوکارخونه حق تو ، کل هانی. ان زمیندار یحق نینه، تو چن -

 .بهش یبد یزجرت داده حاال دودست یدیکش

 .اخه .خسته شدم -

 .تخت دراز بکشن یباز کرد کمکم کرد رو شیو با پا در

 .ارهیسمت مانتوم تا درش ببرد  دست

 .تونم ینه خودم م -

 .دیکش یاز کالفگ یپوف



 .من بخورمت یترس یکمکت، م ادیب تایاز گمیم -

 :خاص خودش ادامه داد طتیش با

 .دمیقورتت م کجای کنمیصبر م گهیدوماه د خورمت،یاالن نم -

 .دیخودش خند بعد

  :کرد با خنده گفت نگاهم

تا  رمیمیکه م شهیناز م یبقدر یکشیم خجالت یفرح ،صورتت وقت -

 .بوست نکنم

 .دی.که باز خند دمیخجالت کش شتریب

تو  یهرزه رو اورد یبخنده. دختره یک ی،تو نخند یبخند دمیاره با -

 ...دمیاتاقت با

 .رو لرزوند هاشهیش رحافظیام داد

 .زدینفس نفس م تیعصبان از

 نیبهش توه ین ،حق ندارشماست، زن م یدختر نوه نیخانم بزرگ، ا -

 .یکن

 .حافظ زد ریام ینهیخانم بزرگ تخت س -

هم گذاشت و  یچشم رو یحافظ،سرشو سمت من چرخوند وعصب ریام

 .ستادیدوباره رو به خانم بزرگ ا

 :وگفت دیکوب نیزم یخانم بزرگ عصاشو رو -

 ؟یاش کرد غهیص یک -

 .امروز عقد دائمش کردم -



 .کردن یون منگاهم نیحس ریوعمو ام بابا

 : گفت یخانم بزرگ حرص -

 کنن؟یهم عقد م رنیگیروز هم طالق م کیتو  یاز ک -

 :کردو کالفه گفت نیحس رینگاه ام رحافظیام -

 .کنمیطالقشو گرفتم ،بعد تموم شدن عده اش ،عقدش م امروز

 !.یباهاش ندار ینسبت چیپس االن ه -

 .چرا نامزدم -

 . د و سمت من امدوکنار ز رحافظیخانم بزرگ ام -

 .عقب رفتم دمیترس -

  حافظ،سمت ما امد ریام

 ؟یچکارش دار-

 .نمیدستاشو بب یچیه -

 .پتو بردم ریمشت کردم و ز دستامو

 .نمیخانم بزرگ با داد گفت: بب-

 . لرزونم وباال اوردم یدستا

 : حافط دستم وگرفت و گفت ریام

 .میینجایما ا ،ینگران باش خوادی، نم ستین یزیچ -

  بزرگ خانم

 نامزد بدون حلقه ؟ -



 . اشهم زمان گفتن حلقه نیرحسیحافظ وام ریام

 : کردوگفت نیرحسینگاه ام رحافطیام

 .اریبرو حلقه اشو ب -

 .رفت نیرحسیپشت سر ام عیبعد سر کردیعمه نگاه ما م -

 .ارام سمت خانم بزرگ امد پدرم

 : بزرگ دستشو باال برد وگفت خانم

 .نشدم یعصبان نیاز ا شتریب نکهیقبل از ا دیا ساکت باشبهتر شما دوت -

کرد وساکت  هیاتاق تک واریرفت ،اما پدرم به د رونیکه از اتاق ب عمو

 .ماند

 .امدن دیمخمل سف یجعبه کیوعمه با  نیرحسیام 

 . عمه ایحافظ گرفت وگفت ب ریجعبه رو رو به ام عمه

رو ازتوش در  یکیکوچ فیظر یدر جعبه رو باز کرد و حلقه رحافظیام

 .اورد

بعد جلوت زانو بزنم  میوشام وبا هم بخور رونیب میامشب بر خواستمیم-

 . کنم و حلقه رو تو دستت کنم یو ازت خواستگار

 . ختمیر یم اشک

 . دیلرزیصداش م رحافظیام

 . اما حاال هم بد نشد -

 .نمیتخت بش یکرد رو کمک



 .کنار پام زانو زد ودستم وگرفت بعد

 ؟یکنیمن ازدواج م با

 .احمق یو تمومش کن! پسره یمسخره باز -

 .زد رحافظیبزرگ با عصا اروم به پشت ام خانم

 . نگاهش هم نکرد رحافظیام

 .کردمینگاه خانم بزرگ م من

 .فرح نگاه من کن -

 .کردم رحافظیاز خانم بزرگ گرفتم ونگاه ام نگاهم

 .دستت وبده به من -

 . و کرد تو دستموبهش دادم وحلقه ر دستم

 .دیشد وسرم وبوس بلند

 

 [23:28 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفتوپنجاهصدپارت#

 

فقط  هیمبارک باشه گفت .بق یبود که دست زدو با خوشحال یتنها کس تایاز

 .کردنینگاهمون م

 : گفت تایبزرگ رو به از خانم

 .زوده یلیمبارک باشه گفتن هنوز خ یشو برا ساکت



دختر وپسر که  میدختر نامزده تو هست ،ما رسم دار نیخوب االن ا -

هم  دیکه محرم بشن نبا یخانه باشن و تا موقع کیدر  دینامزد هستن نبا

 .ننیرو  بب گرید

 .که تا االن از سکوت خانم بزرگ متعجب بودم ، حاال بهت زده بودم من

 .ببره نجایمن واز ا خواستیم یعنی

 .بره یینامزدم جا دمیمن اجازه نم -

 مگه دست توعه؟ -

 .کمکش کن نیارت میدخترت وبردار بر نیار

 .رفت رونیبزرگ ازاتاق ب خانم

 .دینامزدم و با خودتون ببر گذارمیمگه من م ؟یگیم یچ ،یریپ یهو -

 .رفت نییتو هوا تکون داد واز پله ها پا یبزرگ دست خانم

 :درهم گفت یهاسمت ما امد وبا چهر پدرم

 .یکردیانگشتر دستش م دینبا-

  چرا؟ -

 نکهیجز ا یندار یراه چیاالن ه یکرد یچون خانم بزرگ و عصبان -

 . دستش یفرح وبسپار

  .ندارم یگفته راه یک-

 :نیرحسیام

 یطور نیبه خانم بزرگ چه مربوطه ،خانم بزرگ چرا ا گهیراست م-

 کنه؟یم



 :نیارت عمو

 . دی،لج نکنباهاش نیاز ا شتریساکت شو ب نیرحسیام-

 . حافظ کمکم کرد دراز بکشم ریام-

  :تخت نشست وگفت یکنارم رو عمه

،عروس وداما تا موقع عقد هم و  یواقعا رسم ماست ،بعد از نامزد نیا-

 .ننینب

 .دیدار یااِ مامان چه رسم مسخره -

 . تایاز -

 نچیا کیفرح از کنارم  گذارمیحرفا ندارم من نم نیبه ا یمن کار -

 .ر برهدورت

 .زدم تشیبه حما یلبخند

 ،خوشت امد؟ زمیعز یه -

 .کردیکردم که بالبخند نگام م رحافظیام نگاه

 .مثل مرغ عشقن نایا نیمامان چطور نیبب -

کرده  لیانگار نه انگار تحص ،یحرفا بزن نیاز ا خوادیخوبه دختر تو نم -

 .کننیسواد لج م یب یاند .مثل ادم ها

 رادگانهی#

 

 [23:28 17.10.19] ,رادگانهیان رم کانال



 وهشتوپنجاهصدپارت#

 

 کجا ببره؟ خوادیاخه عمه ،االن فرح و م-

 تایاز یکردم که دست انداخته بود دور شانه نیحس ریام نگاه

 .، بعد هرجا که دلش بخواد دختر من بردار یشانه یاول دستتو از رو -

 .؟دیمامان چکار مادار -

 .میبر دیوجمع کن ما هم با لتی.برو وسا هیزرگ عصباالن خانم ب تا،یاز -

 .میکه محرم تایمن و از د؟یما ها رو از هم جدا کن نجایا نیبابا امد یا -

چطور  نمیفکرم وجمع کنم بب دیبحث ندارم. با یاالن حوصله نیرحسیام -

 .فرح وجمع کنم یماجرا نیا

 : پدرم گفت-

 . میبر نجایکن بدون دردسر از ا شونیراز ارزو

 .رفتن رونیبا عمو از اتاق ب بعد

 .ستیخوب ن تییحال پسر دا -

 .زد یحرف م یعمه کردم از ک نگاه

  خوب به ما چه؟ -

 .عمه آن برادره فرحه ه،یچه حرف نیحافظ ا ریام -

 .بودم برادر دارم اما چرا حالش بده دهیمتعجب بودمـ شن من

 چش شده؟ دمینگران پرس-



 .ستیهم نرمال ن یپس زده. از نظر ذهنقلبش را عمل کردن اما  -

 .عقب موندس گهیبابا راحت بهش بگو د -

 . حافظ کردم ریام نگاه

 .یتا ناراحت نش میبهت نگفته بود -

خول وچل تو چاه  یپسرا نیعمه قربونت بشه. با طناب ا میاالن بهتر بر -

ممکنه انجام بده. حاال که  یبشه ،هر کار ینرو. خانم بزرگ عصبان

 نیهرجا خواست نیبعد که محرم شد دیدوماه صبر کن دیته نامزد کنگذاش

 .دیبر

 .به خانم بزرگ اعتماد ندارم گذارم،یمن نم -

 خواستیهفده هجده سال کنارخانم بزرگ بوده .اگر م رحافظ،فرحیام -

 .تونستهیتر مها راحتان موقع ارهیسرش ب ییبال

هم  ینبود، االن فرح جهیخد که، اگر ننه دیخبر ندار یزیعمه شما از چ -

 .درکار نبود

خانم بزرگ و  نی. مادر فرح و همادیازش برم یبگ یبزرگ هرکار خانم

 .عصمت کشتن قشیرف

 .فرح فوت شد مانیمادر فرح که سر زا یزنیم هیچه حرف نیاِ عمه ا -

خانم بزرگ تو کار جن وجادو و  دیدونستیاره به کمک جنها. شما م -

 روح؟ ریتسخ

 :به ما کرد وگفت یگاهن عمه

 ؟یخوب که چ-



 یمادر شما به کمک چندتا جن مادر فرح رو تا سرحد مرگ م نکهیکه ا -

 .رهیترسونه تا بم

شه  ی.جفت بچه گم م ستیبه فکر بچه وجفت ن یمرگ مادر فرح کس بعد

زنده بمونه  کردهیفکر نم یو الغر بوده که کس فیخودبچه هم انقدر ضع

 .شه یمونه و بزرگ م یزنده م هجیاما به کمک ننه خد

 . بره یاما بازم جون سالم به در م شهیبار در حد مرگ مسموم م چند

به زور  یخالص شدن از فرح همه کار کرده ، حت یبزرگ برا خانم

 . ادم خول وچل پسر عصمت کیشوهرش داد آن هم به 

اما  دمیفهم ییزهایچ کیهست من  یخانم بزرگ دنبال چ ستین معلوم

 . ستیداره معلوم ن تیواقع چقدر

 ؟یدیفهم یمثال چ -

 .بود ستادهیدر ا یبود که جلو پدرم

 .مادرتون کشته نیگفتم که عمو زن شما رو هم -

 ؟یثابت کن یتون یم -

 .میمتعجب نگاه هم کرد -

 یزیوگرنه پش دیثابت کن دیرا با دیزن یکه م ییحرفا نیا د،یتعجب نکن -

 .ارزش،نداره

 رادگانهی#

 

 [23:28 17.10.19] ,رادگانهیرمان  الکان



 .ونهوپنجاهصدپارت#

 

 ؟ نیهست ی،معلوم هست شما طرف ک نیعمو ار-

که  یطرف حق ، خانم بزرگ بعد مادرم من وبزرگ کرد در صورت -

 یحرفاتون نم نیتونست قبولم نکنه. با ا یزن دوم شوهرش بودم.م  یبچه

 .دهنت و ببند یاگر هم ندار رایب یاگر مدرک دار دیمن وقانع کن دیتون

 .متعجب نگاه پدرم کردم 

منم هستم پس نگران نباش،من  ینگاهم نکن ،هرجا تو باش یطور نیا -

 .مراقبتم

 ؟یهمون طور که مراقب مادرش بود -

 . حافظ پدرم ساکت شد ونگاهش کرد ریحرف ام با

 . ستادیروش ا روبه

 .عمو شما -

 .شد رفشحیپدرم مانع از ادامه ی دهیکش

  :گفت تیسمت من امد و دستم وگرفت با عصبان تیعصبان با

 .میریما م اریفرحناز و ب لیو وساآرز -

 . ستادیدر ا یجلو رحافظیام 

 . نشیببر ییجا گذارمیکجا ؟فرح نامزده منه ،نم -

 .دارم ارشویدخترمه اخت -



 یازین رهیبگ میخودش تصم یبرا تونهیزن بالغه و خودش م کیفرح  -

 .نداره میبه ق

 .کرده بودم ریحافظ گ ریپدرم وام نیب من

 ؟یمونیفرح خودت بگو کجا م -

 . عمه کردم نگاه

 .جنجالها بخوابه نیفرح با پدرش بره تا ا رحافظ،بگذاریام -

 .خودشم بخواد بره نکهیحق نداره اون وبا خودش ببره مگر ا ینه کس -

رش باشه تا خانم بزرگ از خر وکنار پد یکه چند وقت نهیکار عاقالنه ا -

گفت خودش کنارش هست  نیکه عمو ار یدیبشه.د ادهیپ طونیش

 .ومراقبشه

 : حافظ نگاه من کرد وگفت ریام 

 ؟یادهیهم عق نهایخودتم با ا -

 .نگاه من کردن همه

 . خوب پدرم و عمه هستن -

 .اره منم هستم نگران نباش -

 :سمتم آمد وگفت 

 . خانم بزرگ را کور کرده یچشما نه،ی، ک ستیمن ن یمسئله نگران -

دلش  کمی میدیما به حرفش گوش م نهیبب دی.شا مینکن شیپس بهتر عصبان -

 . ادیرحم ب

 :گفت یعصب پدرم



 .صالح خودتونه یبرا گهیهم م یمادر من زن مهربونه ، هرچ -

 .زد که از چشم پدرم دور نموند یپوزخند نیحس ریام

 تو هم بد بوده؟ یرا؟نکنه خانم بزرگ ب هیچ -

 .انداخت نییسرشو پا نیحس ریام 

 .زد یپوزخند پدرم

 نمک نشناس ها -

 .امیب رونیتا دنبالش از اتاق ب دیوکش دستم

 .بلند خانم بزرگ را مخاطب قرار داد یصدا با

 .میخانم بزرگ بر -

 

 [23:29 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وشصتصدپارت#

 

 .میبر نجامیمن ا -

 کردم نگاهش

 .بود ستادهیآماده کنار در ا میایکه ما باهاش م دانستیاز قبل م  انگار

 .کردیمندانه سرش را باال نگه داشته بود نگاه ما م روزیپ

حافظ،با دو خودشو به ما رساند ودستم وگرفت وسمت آشپزخانه  ریام

 . کارت دارم ایگفت ب دیکش



 . شده رمونیگفت د تیبا عصبان پدرم

 . قهیدق کی-

 .بگو نجایهم -

 .شه ینم -

 :با خنده گفت تایآز

 .کنن یخداحافظ خوانیم دیشا -

 .دنیخند نیرحسیبا ام بعد

 :خانم بزرگ گفت م،یرفت یکه ما سمت آشپزخونه م یحال در

بال  دیخوایچند سال م د،یمراسم ازدواجتون بش یابهتر شما هم آماده-

 .دیبمون فیتکل

ماه  نیتا اخر ا دیوکار داره پس معطل نکن نیکه خونه وماش نیرحسیام

 .دیرا راه بنداز یبساط عروس

 .زد وسمت خانم بزرگ رفت غیج یاز خوشحال تایآز

 .ایگفت ب دیاروم دستم وکش رحافظیام

حس  دم،یترسیم دمیفهمیآن و نم یکه معن یبزرگ نگاهم کرد نگاه خانم

 .برم بودم قبول کردم مانیداشتمپ هنوز نرفته پش یبیعج

 .میآشپزخونه شد وارد

   که از یطور ستادیا واریحافظ کنار د ریام

 ـ

 .به ما نداشته باشند یدیقسمت د ان



 .در آوردو داد  گذاشت تو دستم ودستم وبست یزیوچ بشیکرد تو ج دست

 وهرگز از خودت جدا نکن. باشه ؟ نیا زمیعز -

 .تکان دادن سر جوابشو دادم با

انجا  یدارو که درد ندار رینده هات باش، االن تاثخوبه ،  اول مراقب د -

.   یکن استراحت کن یسع  یبهت دارو بده تا درد نداشته باش ستین یکس

هفته قرصها رو  کیقرصها رو بخور تا  نیاما بعدش ا یتا فردا درد ندار

 دور  یخودت اماده کن ای یکن غذا کم بخور یمانتوم گذاشت.سع بیتو ج

تو جمع نباش هر وقت  ادینشو ز یقاط یش با کسوبر خانم بزرگ نبا

 زم؟یتو اتاقت در حتما قفل کن و باالسرت قران بگذار . باشه عز یرفت

 .دنیدونم راهم نم یمونم چون م یانجا م امیم گمینم زنمیسر م بهت

باش با پشت دست اشکام و پاک کرد .صورتم وبا  یلیمراقب خوت خ فرح

 ..فرح من ونگاه کنمردانه اش قاب گرفت  یدستها

شدن نداشتن ، تا  یخال یچشماش پر بود اما اجازه یکردم .کاسه نگاهش

 . من حفظ بشه یغرورش حام

 ؟یفهمیدوست دارم م من

 . سرم وتکان دادم -

 .زد میشانیبر پ یابوسه

 . گفته بودم بعد طالقت جات کجاست-

 . نگاهش کردم متعجب

 . دیچسب اشنهیبه س سرم

 .یبر یکردیقبول م دیبه سرم زد وگفت نبا یا. بوسهدمیکش یقیعم نفس



 

 کیوصدوشصت#

 

 ؟ کردیقبول م دیچرا نبا -

 .بود ستادهیاشپزخانه ا یکه تو میخانم بزرگ کرد نگاه

 .امدم رونیب حافظریاز آغوش ام عیسر

 .کردینفرت نگاهم م با

 .دیکنار هم باش دینبا گمیکه م نهیهم یبرا -

 .ل آشپزخانه شدپدرم هم داخ 

  ؟ شدهیچ-

 :زد وگفت یخانم بزرگ پوزخند 

تو دامش  رحافظیزد تا مطمئن بشه ام یزوراشو م نیداشت اخر یچیه -

 .فتهیب ریکامال گ

 .میو گفت بر دیآمد دستم وکش کنارم

 . اندختم رحافظیام یاشکبارم و به صورت برافروخته نگاه

 :گفت رحافظی.اممیشدیکه از آشپزخانه خارج م یحال در

تار مو از سر فرح کم بشه ،من ان عمارت  کیخانم بزرگ، اگر  -

 .زنم یم شیوادماشو ات

 :داد زد تیبا عصبان ستادیپدرم ا 



 نیهم یبزن یادیدخترمه .در ضمن حرف ز نیاتو مردک،  یگیمیچ -

 .زنم یرا بهم م مهینصف ون ینامزد

 .ان حس کردم خون در بدنم منجمد شد کی

 .کردم رحافظیاس نگاه امالتم با

 نکرد یاان توجه اما

 .بگه یزیامد چ تا

 :بغض گفتم با

 .رحافظیام -

 .،کالفه نیکرد، کالفه بود .نگاهش پرخشم ،غمگ نگاهم

 :وگفت رحافظیام یدست گذاشت روشونه نیرحسیام

ماه  نیبابا ،عمه، عمو انجا مراقبش هستن نگران نباش. در ضمن تو ا -

 یعمارت نگران نباش.چشم بهم بزن میر یاد بشه، دائم مقرار داداشت دام

 .شه یدوماه هم تموم م نیا

 .سمت پله ها رفت یحرف بدون

 :لرزون گفت یصدا با

 .بعد پله ها رو باال رفت خداحافظ

 .کردنینگاهش م همه

زدن اما من فقط  یخرف م تایواز نیرحسیام یخانم بزرگ وعمه در باره 

 .ختمیر یاشک م

 ؟یزیر یاشک م یطور نیبرنت قتلگاه ا یابا ،مگه دارن مبسه ب -



،سمت رذه خروج را در  میخانم بزرگ  که گفت بر یدستور یصدا با

 .میگرفت شیپ

 .یبود پراز عشق پراز مهربان یپر مهر یخانه

 یماه عروس نیانجا قرار شده تو ا میایفرح جون ،ما هم تا اخر هفته م -

 . میریبگ

 .لبخند زدم دیغلت یصورتم م یرشت اشک روکه قطرات د یحال در

 .دوماه چطور گذشت نیا یدم اصال نفهم ینکن بهت قول م هیگر -

 . وتکون دادم سرم

 .شد رید دیسوار ش -

 .وگفت وپشت فرمان قرار گرفت نیا پدرم

 .اتاق باال کردم یپنجره نگاه

 .کردیپنجره نگاهم م پشت

 . بهتر از من ندارد یدانم او هم حال یم

 .شدم نیوسوار ماش دمیکش قیعم نفس

 . میخانم بزرگ شد دیجد یامدم وارد باز رونیب اطیح از

 . خانم بزرگ کامال مشهود بود.نگاه از او گرفتم یدر چهره یروزیپ حس

 . بود یچرم کیکوچ فیک کیوباز کردم  مشتم

 .اندازن یکه به گردن م ییانها از

 .دور گردنم انداختمش یمعطل بدون



 .بهش،زدم.چشم بستم یاتو مشتم گرفتم وبوسه فویک

 . عمارت پنج شش ساعت راه بود تا

 .مینزد یحرف کی چیه ریمس تمام

 .به پاشد یورودمان به داخل عمارت جنب وجوش با

 . سمت اتاقش رفتم یتنگ شده بود،بدون معطل جهیننه خد یبرا دلم

 

 [23:29 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

  وودصدوشصت#

 

که به در اتاقش  یاهیچادر س دنیدر چند بار صداش زدم اما با د یجلو از

 .بود بند دلم پاره شد زانیآو

 . کردم اطیبغض نگاه ح با

 جهیاز زنها رفتم تا سراغ ننه خد یکیبودن .سمت  اطیح یتو ینفر چند

 .رمیرو بگ

 .سوال کی.دیخانم ،خانم ببخش -

 .نگاهم کرد یتفاوت یب با

 .اوردمیخودم ن یاما به رو کردم اخم

 . ،کار دارم یبگو چکارم دار -

 کجاست؟ جهیننه خد -



 . شد دایغم تو صورتش پ -

 .هست فوت شده یادوسه هفته -

 .شد یخال میپاها ریز انگار

 .مثل مادرم بود. نه، نه، خودمادرم بود جهیننه خد -

 .زدم یزدم وتو سر وصورتم م یم غیج

بود سمتم امد  دهی.زن که ترس ختمیر یم سرم یرا رو اطیکف ح خاک

 .ارومم کنه کردیم یوسع

 ایدن ی،حس نکن یریشه بهت بگن مادرت مرده، تو آروم بگ یمگه م اما

 .سرت خراب شده یرو

 .با دو خودش و به ما رسوند پدرم

 شده؟ یچ -

 . کنهیم غیج غیداره ج یبه خدا اقا .الک یچیه -

 ؟یبهش گفت یچ -

 .رو گرفت گفتم مرده جهیسراغ ننه خد -

من مرده، انگار  یجهیننه خد گفتیام بلند شد .چه راحت مزجه یصدا -

 .مرده نیزم یموجود رو نیارزش تر یکس نبوده.انگار ب چیه

 :به صورتش زدم.با دادگفتم یا دهیبردم وکش ورشیسمتش  یعصب

 ؟یگفت یتفاوت م یمرد، انقدر ب یاگر مادر خودتم م -

 :مت ما امد وبا داد گفتبزرگ س خانم



 .یزیر یهمه جا رو بهم م یدار یدیچته تو دختر، از راه نرس -

 :و با بغض وحرص گفتم ستادمیبه روش ا رو

 ؟فوت شده جهیننه خد نیجرا نگفت-

 .نداشت دهیفا گفتممیم -

 چرا؟ -

 .نداشت یبرات فرق ،یکردیحال م یو ان داشت نیچون تو ،تو بغل ا -

 .لیبارم بغل اسراف کیرحافظ،یبار بغل ام کیظم، بار بغل کا کی

  : سرشو جلو اورد و گفت اروم

 .یدادیم سیسرو یداشت-

  . دیلرز تنلم

 ... شما ،شما -

 .حرفم کامل بشه نگذاشت

 .خبر دارم زیاره من از همه چ -

 .رو سر وسامون بده نجایا نیار -

 .بعد سمت ساختمان رفت 

 .کردن یکنار گوش هم پچ پچ م دور وبرم کردم که یزنا نگاه

 

 [23:29 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسهوشصتصدپارت#



 

 دورو برم کردم ، یبه زنها ینگاه

 یزدم به گناه نکرده محکوم م ینم یبودم  اگر حرف نجایتنها متهم ا من

زدم واز خودم  یم یحرف دیکنه با یجمع کمکم کنم نیدر ا یشدم  کس

 .کردمیسکوت م دیبا یتا ک کردمیدفاع م

 :بغض گفتم با

. من وکاظم زن یتا من وخورد کن یکنیاستفاده م یچرا از هرفرصت -

 .نکردم  یمن کار اشتباه میوشوهر بود

نامزد کردم  رحافظیکه با اقا ام دیهم که طالق گرفتم خودتون بود االنم

 .وجود نداشته و نداره یوپنهان یزمخفیچ

من چقدر دوستش  دیدونستیشما که م اسجهیه خدنن یحرفم درباره من

 ....که نیداشتم چرا بهم نگفت

 .و بغض کارخودشو کرد واجازه نداد حرفم را بزنم اشک

هم مرد، مردن  گهید یکلفت بود مثل کلفتها کیبه تو نداشته آن  یربط  -

.در ضمن به من چه  میاش حرف بزندر باره میکه بخوا ستین یمهم زیچ

بهت  یزیچرا آن چ دونستیم عقلتیخبر بدم  همون نامزد ب که به تو

 نگفت.؟

 تهایبهت نگفت، چون به نظر آن هم رع یزیچرا چ یبدون یخوایم

 کیبعد مثل  خورندیواستفاده م یگذرونارزش ندارند فقط بدرد خوش

 .رونیب شوندازننیاشغال م

 . دمیپوزخند نگاهم کرد. منظورش را فهم با



شده بود. خانم بزرگ  شتریکه اطرافمون جمع شده بودن ب ییادما تعداد

 .کردیراحت خوردم م یلیخ

که دلم شکسته شده بود و خرد شده بودم خانم بزرگ احساس قدرت  حاال

 .کردیم

 : اشکبارم کرد یهاچشم نگاه

 زمینه عز یگذرونیمخوش جهیکنار ننه خد نجایا یایم یفکر کرد -

 .ینم خوش آمدخوشت گذشت  به جه یروزها

 :به خدمه کرد وباداد گفت رو

 .رسمیخودم به حسابش م کارهیب یکس نمیسرکارتون بب دیبر -

  : به من کرد و رو به پدرم گفت ینگاه

 .کارت دارم نیآر ایب -

 اطیبزرگ سمت عمارت رفت وپدرم پشت سرشراه افتاد وسط ح خانم

 یپنهاه یحس ب کسیتنها وب هامیتیبودم .درست مثل بچه  ستادهیمعطل ا

 .کردمیم

نشستم سرم  نیزم یجا رو نیدادم هم هیتک واریعقب رفتم وبه د یکم

 .ختمیپاهام گذاشتم  و اشک ر یورو

 

 رادگانهی#

 

 [23:30 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال



 وچهارصدوشصتپارت#

 

 .ام سرم را بلند کردمشانه یرو یقرار گرفتن دست با

 .نینش نجایپاشو عمه ا -

 یهاهیبعد از تنب شهیافتادم . هم جهیننه خد ادیمهربان عمه  یچهره دنید با

  .دادیم میو دل دار آمدیخانم بزرگ سراغم م

 . مرده جهیعمه ننه خد -

 . ختمیاشک ر دوباره

 . نداره یادهیفا هیبود اما گر یزن خوب امرزدشیدونم خدا ب یپاشو م -

 .برم تو اتاقش شهیم -

 : در اتاق کرد وگفت یبه قفل رو ینگاه

 .باال تا بعد میبر ایاالن که بسته اس ب -

 .باال امیمن ب گذارهیخانم بزرگ نم -

 چرا،؟ -

 .وقت من باال نرفتم . عمه چیه دونمینم -

 . جانم -

 .جهیخدسرخاک ننه میبر شهیم -

 . به اطراف کرد وگفت االن نه بعد ینگاه

 .چکار کنه خوادیخانم بزرگ م مینیباال بب میبر دیبا االن



 .دستم ول کنه سمت عمارت برد نکهیتا بلند بشم  بدون ا دیکش دستم

 . و نگران بود یامد عصب یپدرم و م یصدا

 .دیباریم شیاز صدا یکالفگ

 .انها به ما افتاد یورد ما به اتاق نگاه هر دو با

 . بلندشد یبزرگ عصب خانم

 .یاتاق من بگذار به تو اجازه داد پاتو تو یک -

 .به عقب گذاشتم یقدم دیترس

 .میچکار کن دیبا مینیبب میو مشخص کن فشیمن گفتم مادر ،بگذار تکل -

 :به من کردوگفت ینگاه پدرم

 .بگم یزیچ دیآره بهتر شد منم با -

 .یبگ یزیچ ستین یازین نیار -

 .عد برمحرفم وبزنم ب دیامدم با نحایبگم خسته شدم حاال که تا ا دینه با -

 خواستیبگه و کجا م خواستیم یشدم چ رهیبه دهان پدرم خ متعحب

 .بره

 .ام گذاشتشانه یسمتم امد ودست رو 

واقعا من  نکهیدختر جان من هنوز به پدر بودن خودم شک دارم ا نیبب -

 ... نه ایپدرم 

برچسب حرم زاده بودن بهم بزنن.با  خواستنیبه دلم افتاد باز م ترس

 .زون گفتملر یصدا



 .نیگفتن شما پدرم هست مینداد شیمگه ازما -

 . من پدرت هستم گهیم شیاره آن ازما -

 :وبا بغض گفت ستادیوکالفه رو به خانم بزرگ ا دیکش شیتو موها دست

 .بهت ندارم یحس چیاگر من پدرتم پس چرا ه -

که پدرم  ستین نیبه ا لی.دوست نداشتن من دل دیچون شما دوستتم ندار -

 .دی.فقط دوستم ندار دیچشمم چک یلز گوشه ی. اشکنیستین

 : خانم بزرگ رو به عمه گفت -

 ؟ یخواستیوم نیهم -

 .دیوندار نیدختر ودوست نداشت نیاکدوم چیشما ه گهیمگه دروغ م -

 .تیرع نیا یتو جبهه یخوبه تو هم رفت -

 .از اموال شماست یمیدختر صاحب ن نیمادر ا یتیچه رع -

 : داد زد وگفت ین بزرگ عصبانخان -

 .کنمینداره بهتون صاحبت م یحق چیحروم زاده ه نیا -

 .نجایا ادیب یکی-

 .زن  وارد اتاق شدن دوتا

 . بله خانم -

 .نیانبار و اماده کرد -

 .بله -

 .انجا دیدختر وببر نیا -



  چشم خانم -

 .دنیاز اتاق کش رونیوگرفتن و ب دستم

 

 رادگانهی#

 

 [23:31 17.10.19] ,رادگانهی رمان کانال

 وپنجوشصتصدپارت#

 .پدرم آنها رو متوقف کرد یصدا

 دیبگم .فرحناز من با نمیبگذار ا دیکش نجایحاال که حرف به ا دیصبر کن-

 .امو بچه ش،زنیبرگردم پ

 .ستیحالش اصال خوب ن پسرم

 :پس تنها بشم. با ترس گفتم قراره

 ؟یپس من چ -

 . یسرو مورو گنده ا ستین تیزیتو ،تو که چ -

 گفت یبزرگ با عصب خانم

 .فقط به فکر خودشه شهینم شیحال یزیکه چ نیا -

  :منظورم و به آنها بفهمانم گفتم نکهیدرست ا یبرا

 ..بود که من چکار کنم من کجا نیمن منظورم ا -

 :گفت یتفاوت یبا ب پدرم



  کن یزندگ ِمن بعد هم یکرد یتا حاال زندگ یبکن یکار ستیقرار ن -

 .دیمونیکنارم م نیاما شما گفت -

 .داره اجیبهم احت  ستیاالن اوضاع فرق کرده پسرم حالش خوب ن -

 .نمشونیبب تونمیمنم م دیخوب منم با خودتون ببر -

 بزرگ با اخم نگاهم کرد خانم

 .حرفا نیچه به ا تویچه خوش اشتها رع -

  رو به پدرم کرد و ادامه داد  

 ینداشته باش. االن با خودش فکر کرده ک نیبه کار ا یو کارگفتم که بر -

 .شیگذاشت متیتصم انیهست که درجر

 .شهیره ، چراشم به تو مربوط نم یداره م یجون فقط خواسته بدون دختر

 .(دشیبه دو زن مرد وگفت )ببر رو

 .آوردنم رونیو از اتاق ب دنیوکش دستم

 .بخورم نیبود زم کینزد یبار چند

 . دمیکش رونیدستشون ب نیتم واز بدس یعصب

 .دیولم کن امیخودم م -

از انها با  یکیدور در را باز کردن  ریزنج دمیکه رس اطیانبار ته ح به

 :پوزخند گفت

 .اتاقت نمیا -

 .من وتنها گذاشتن یاگهیحرف د چیه بدون



 .در رو باز کردم داخل رفتم ارام

 .ل استفاده نبودبود که قاب فیو کث ختهیبهم ر یبه قدر ایخدا

.غصه از دست دادن ننه دمیکش یقیهم گذاشتم ونفس،عم یرو رو چشمهام

اشکم بجوشد همون طور شروع به  یباعث شد چشمه ییو غم تنها جهیخد

 کار کردن کردم

 .حرکت باز بشه یجا کردم. تا جا برابهو جا لیوسا یکم

 . بردم رونیاضافه رو دونه دونه از انجا ب لیوسا

 .بگشمشان نیزم یرد شدمیبودن که مجبور م نیانقدر سنگ لیساو یبعض

شروع کردم   دمیافتاده بود دراز کش نیزم یکه رو یتکه مکت یرو خسته

 .کردم که خوابم برد هیگر

 

 رادگانهی#

 

 [23:31 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششوشصتصدپارت#

 

  . دمیصورتم کش یصورتم، دستم را رو یرو یزیحس چ با

حافظ مواجه شدم . باورم نشد،  ریباز کردم با صورت خندان ام چشم

 . چشمم را بستم و دوباره باز کردم

  :لبخند گفت با



 میکن زیرو با هم تم نجای.بعد امیپاشو برات صبحانه آوردم تا باهم بخور -

 .میکار دار یکل

  به اطراف کردم ینگاه 

 .دمنکرده بو زیرا هم تم ینصف انبار هنوز

  .امد یم ییسر وصدا رونیب از

 .ارنیبرات ب لیوسا کمیگفتم  ستین یزیچ -

 . زدم شیبه مهربان یلبخند

 . خوامیمن زن تنبل نم گهیپاشو د-

 .تا بلند بشم دیوگرفت وکش دستم

 . کرد به صورتم نگاه کرد زیر چشماشو

 ؟یکرد هیبازچشمات قرمزه ،گر نمتیدلقک جونم بب -

 .دمیپرس  دلخور

 فوت کرده.؟ جهیننه خد یدونست یم -

 .سرشو تکون داد -

 ؟یچرا بهم نگفت -

 دستم گذاشت وگفت یصبحانه رو جلو ینیاخم کردو س یکم

 .صبحانت و بخور-

 .زدم وگفتم ینیبه س یاضربه یعصب

 نداشت؟ یبود چون ارزش تیچون رع -



 . نگاهم کرد .اخم کرد متعجب

 .ستیطور ن نینه اصال ا -

 گهیبعد د میخوب میخوریدوروز که بدردتون م تهایما رع هیپس چطور -

 .میشیم ارزشیب

 (ستیطور ن نیحافظ،اروم گفت) نه ا ریام

 .یبعد ولم کن یبد میدو روز باز یبد میباز یخوایم یلعنت هیپس،چطور -

 :داد گفت رحافظ،بایام

 .یزن یم هیحرفا چ نینه من دوستت دارم ا -

 :از پشت سرم گفت ییصدا

راستشو بگو  ستین یبه پنهان کار یازین تهیاش واقعهمه ستیدروغ ن -

نگفته رو بگم  بگذار بدونه دوباره تنهاست  تا  یتهایمن هم امدم واقع

 .به حال خودش بکنه یفکر

 .نه عمو دروغه من دوستش دارم وتا اخر عمرم کنارشم -

ان شب با  گمیم یچ دیدون یگمشو تو پدرت خوب م یمردک عوض -

 میبشم تا راحت تر بتون کیبهش نزد میدیخانم بزرگ همه ما تقشه کش

 .میریرو ازش بگ نهایکاروخانه وزم

 . بفهم دختر جون هیاصل یمردک مهره نیا

 .ستیطور ن نیعمو نه ا -

 . ببند دهنت و تا خودم نبستم -



از  یحافظ عصب ریچقدر ببدبخت بودم ام سوختیبه حال خودم م دلم

 .فتر رونیانبار ب

 

 وهفتوشصتصدپارت#

 

رو بهت  ییزهایچ دیرم اما قبل رفتنم با یدختر جون من دارم م نیبب -

 . گمیم

زنم بود .اما  دادمیمن جونم را براش م میومادرت عاشق هم بود من

 .مینگذاشتن کنار هم بمون اینخواست 

ت و مادر گفتیدائم بهم م کنهینگاه م ستادهیکه االن کنار ا نیآرت نیهم

 . بود دهیچون مادرت وند رمیام را بگول کنم و برم دختر خاله

 . هفته امد کیهم بعد  نمیشد آرت داشیهفته پ کیبعد از  دهیفر یاماوقت

 .گرفته بود شویزمان تاز مدرک پزشک آن

 .تا حالش بهتر بشه میمراقبش بود نیو آرت من

ر شد اما حرف هفته حالش بهت کیبعد از  نیارت یمراقبتهاو داروها با

 ینگفت انگار نم یزیچ یچرا رفت یکجا بود دمیازش پرس یزد هرچ ینم

 .بگه یزیخواست چ

 یم وانهیافتاد د یدور گردنش م یچشمم به کبود یتنش کبود بود وقت تمام

 شده بود اهیس یاز کبود اشنهیس یاقفسه یشدم باال

 اوردیباال م بهتر شد وجون گرفت حالش بد شد دائم هایکبود یکه جا یکم

 . به اتاقش،برم دادیاجازه نم کردیاز ان من و رو از خودش دور م بدتر



 .بغلشم نکردم یشد من حت داشیپ نکهیبعد از ا شهیم باورت

 یاما بازم اجازه نم کنمیاز نداشتنش دارم دق م دید ینامرد بود م انقدر

 .بشم کیداد بهش نزد

 .دختر خاله ام ونامزد کرد هم از فرصت استفاده کرد ومن و مادرم

 .راه بدهکنه و من وبه اتاقش یحسود دهیفر دیفکر کردم شا اولش

شدم وبه زور وارد اتاقش،شدم.خواستم بغلش کنم و  ینداد منم عصب اما

 .چند وقت و جبران کنم اما نگذاشت نیا یبوش کنم  و دلتنگ

 . شه عشقم و زدم یم باورت

 . دستاش کرد وبا بغض گفت نگاه

 میرفت رانیدستهام زدمش. بعدازان ماجرا من و نامزدم از ا نیهم با

 خواستمیاس خوشحال بودم محامله دهیبهم خبر داد فر نیماه آرت کی.بعداز

 .حامله اس یاگهیبرگردم اما مادرم بهم گفت آن از کس،د

 .خانم بزرگ راست گفته نیچرا فکر کرد -

 : زدوگفت یپوزخند

 .چطور ان حامله شده بود دمیهم هم نشد کینزد دهیچون من وفر -

 .اشتباه شیان ازما گمیم یفهم یحاال م-

 ... از قبل دیشا خوب

 ..برد باال تا ادامه ندم دستشو



. فقط،وفقط بخاطر  یوبشناس انتیرو بگم تا تو بهتر اطراف نهایا امدم

نقشه  نیحافط،دور شو ا ریرو گفتم .از ام نهایداشتم ا دهیکه به فر یعشق

 .رنیبشه و مدارک وازت بگ کیاس،تا بهت نزد

 .دمیمدارک و بهخانم بزرگ م یخودم همه ستیبه نقشه ن یازین -

 ؟یکن یخودت چکار م -

 .بسازم یدیجد یتونستم زندگ دیدنبال کار شا رمیم -

 . هاشو باال انداخت شانه

 .یهم برنگرد نجایا گهیود ی. بهتر فرار کن یبر گذاریخانم بزرگ نم  -

 :رفت گفت یم رونیکه از اتاق ب یحال در

 .خودت باش مراقب

 .بود ستادهیکه آورده بود ا یلیحافظ کنار وسا ریام

 .اش گذاشت وگفتشانه یپدرم دست رو -

 .رم یگفتم من دارم م هارویگفتن

 . دختر رحم کن نیباش و به ا مرد

ن و به م یمن عاشق فرحنازم.نگاه دیقسم بخورم باور کن یعمو بچ -

 .حافظ،کرد وسرش وتکان داد ریبه ام ینگاه

 چیکه دست ه ییبمونه ببرش جا نجاینگذار ا نجایبده از ا شیپس فرار -

 .کس بهتون نرسه

 کارو بکنم نیخوام هم یم -

 . دیبر نجایزودتر از ا خوبه



 

 رادگانهی#

 

 [23:35 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهشتوشصتصدپارت#

 

 .شد یباورم نم کردمیاه مواج نگ هاج

 ریکابوس بود اگر من دختر عموم بودم ام هیشب شتریگفته شده ب یحرفها

 .؟شدیم یحافظ و عشق مان چ

 . فرح نگاهم کن-

 شتریکردم اروم لب زدم .ب رحافظینگران ام یوچرخاندم نگاه چشمها سرم

 .زمزمه بود هیشب

 .من وتو -

 نگو دروغه دروغ یزیچ شششیه -

 ....اگر -

طور  نیهم شهیآن بابات هم ینیتو دختر ار خورمیعمو جون قسم م -

 .دونهیداشت اما قدر نم زیهمه چ شهیبوده هم

بود که  دهینقشه بود .خانم بزرگ فهم کیمادرت  دنیدزد یماجرا کل

کنه  یم یکار ای وفتهی یبچه م ای دهیفر دنیاس گفت  با دزدمادرت حامله

 . ستیشکم مادرت مال آن ن تو یکه پدرت فکر کنه بچه



 ی. اما وقتیکرد همراه مادرت مرد یفکر م لیهم موفق شد. اوا کامال

ات باخبر بشه که تو و شوهرت داده خواست از اوضاع یازنده دیفهم

 یداد وقت یان ا ید شیازما نیحس ریام شنهادیکرد به پ داتیپ مارستانیب

 ..الن سردرگمبود مثل ا یچه حال یدون ینم یبهش گفتن دخترش

 . عمو چرا پدرم دوستم نداره -

 .ترسهیدوستت داره اما م -

 . فرحناز -

 .کردم رحافظیام نگاه

 .یبد شیدوباره آزما یخوایم-

 .سرم وتکون دادم 

 .میکرد یحافظ چند جا زنگ زد من وعمو هم نگاهش م ریام

 . میبر ایب -

 کجا؟ - 

 :به پدرش کردوگفت رو

 .دیفقط شما نباش هیپدر فرحناز کنداره  یمن فرق یبرا -

 .ستمین- 

 . میانجا گهیساعت د کیدوستم منتظرمونه گفتم -

 .دمیپرس

 شهیحاضر م یجوابش م-



 .کشه یهفته طول م کی -

 .رمیم یمن م ادیب شیتا جواب ازما -

 شه یدرست م زیهمه چ -

 

 رادگانهی#

 

 [23:36 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 نهووشصتصدپارت#

 .میبر دیایب -

 .دیدوساعت طول کش بایتقر شگاهیوبرگشتن به آزما رفتن

 .رحافظ،بودیزد ام یکه حرف م یتنها کس ریطول مس در

عموداخل ساختمان رفت و من سمت انبار که  میدیبه عمارت رس یوقت

 .حاال اتاقم شده بود رفتم

 . حافظ،هم پشت سرم راه افتاد ریام

خانم بزرگ روبه رو شدم بدون  یعصبان یاهورودم به انبار با چهر با

 .به صورتم زد یادهیکش یحرف چیه

 یازد وسمت خانم بزرگ حمله کرد.و بادست به قفسه یادیحافظ فر ریام

  زد اشنهیس

 زدم غیاز ترس ج من

 .هراسان وارد انبار شد عمو



 .چه خبره نجایتعجب گفت ا با

 .یبهتراست از مادرت بپرس -

 .؟یردک یتو چه غلط -

 .که به فرحناز زده بود را دادم یادهیجواب کش من

 .رونیگمشو ب یخود کرد یتو ب -

 . ختمیر یاشک م من

 : حافظ گفت ریبزرگ رو به عمو وام خانم

 .حق نداره پاشو تو عمارت بگذاره گهیحافظ د ریام -

 . دیحافظ غر ریام 

 .میگذارینم نجایپامون و ا گهیبرم ود یرو مپس فرحنازم -

 .ادیکه با تو ب یش،هستیتو ک -

 .نامزدش -

درسته؟ حاال هم  یچیبا تو داره . ه یشناسنامه . چه نسبت اریمدرک ب -

 .بگذارن نتیدم سرت و روس یم نمتیاطراف بب نیگورتو گم کن اگر ا

از حاال به  یو تحمل کردم فقط بخاطر پدرت بودول اتیتا االن سرکش اگر

 .موجود مزاحم پس حواست وجمع کن کی یبعد تو هم مثل فرحناز

 .یبکن یتون ینم یغلط چیه -

 .ختمیتا خونشو نر رونیعمارت بندازش ب نیاز ا نیآرت -



حافظ و گرفت وبه  ریبود ودست ام دهیرنگ عمو پر وضو ح به

 .دیکش یم رونیزورسمت ب

 یخرفت، گذشت زمان حکومت کردنت خودم از ان باال م ریپ یه-

 .یستادیچرا ا ای. فرح بنییکشمت پا

 . در برمسمت خواستم

 . حرکت بهم نداد یخانم بزرگ مچ دستم وگرفته و اجازه  که

 .یرو دادم بکس.قولش یکن رونیبهتر فکر فرح رو از سرت ب-

لحظه   کیمن باعث شد  یو ضجه ها هاهیحافظ و گر ریام یادهایفر

 .ادیحافظ سمت من ب ریدست عمو شل بشه و ام

 رونیو با خودش،از انبار ب دیکش رونیدست خانم بزرگ ب نایواز م دستم

 .آورد

خانم بزرگ وعمو من وسمت  یادهایحافظ بدون توجه به داد و فر ریام

 .برد یم نیماش

 .شد دهیلحظه دستم به عقب کش کی

 .پشت سرمون بودن کلیمرد درشت ه دو

گه حافظ ون ریاز ام گریمرد د دیکش رونیحافظ ب ریمن واز دست ام یکی

 .داشته بود

 .حافظ،جدا شد ریشدن دستم توسط،مرد دستم از دستان ام دهیکش با

کس به حرفاش  چیاما ه کردیم دیزد وخانم بزرگ وتهد یداد م رحافظیام

پاش  یکرد من کشان کشان سمت خانم بزرگ برده شدم وجلو یتوجه نم

 .افتادم نیبه زم



.تمام التماسم را کردینگاه متکه داده بود و به ما  واریعمو کردم به د نگاه

 .ختمیدر چشمانم ر

داشت که  یزن چ نیا میانداخت تا چشم در چشم نشو نییسرشو پا عمو

  حافظ کردم ری.نگاه امدنیترس یهمه ازش م

 یحرکت چیه یاو حلقه کرد بود. و اجازه یرا دور بازوها شیدستها مرد

 .داد یرا به او نم

را  به شکم وسرو صورت  شیشتهاحافظ رفت و م ریسمت ام گرید مرد

 .زدم یم غی.و جدمیکش یمن هم درد م زد با هر ضربه یحافظ  م ریام

 ریرا از دور ام شیاش،افتاد مرد دستها شانه یحافظ به سو ریام سر

شد خواستم سمتش برم اما  خانم  نیحافظ،نقش زم ریحافظ،باز کرد ام

 .بزرگ مانعم شدن

 

 رادگانهی#

 

 [23:36 17.10.19] ,رادنهگایرمان  کانال

 وهفتادصدپارت#

 

که دست راستشو به کمر زده بود با دست چپش به  یبزرگ در حال خانم

 :حافظ اشاره کرد وگفت ریام

هر کس  ونهیبه تو مد شویعمارت ببر. زندگ نیبردار پسرت و از ا نیآرت-

 .رفت ینم رونیب نجایبود زنده از ا یاگهید



حرف خانم  نیاورا هم گرفته بودن با ا یدستهاعمو کردم دو مرد  نگاه

 .بزرگ عمو را رها کردن

 

بود  یدستم در دست مرد کیآمد.  یکه زده بودم در نم ییغهایاز ج صدام

که آزاد بود به  امگهیکه به دستور خانم بزرگ نگهم داشته بود با دست د

  زدم.تا ولم کنه یسر و صورت مرد م

 یبا صورت رو نیتم.همانجا کنار ماشداش یحافظ بر نم ریاز ام چشم

 یخورد. عموکنارش رو ینم یتکان چیافتاده بود نگراتش بودم ه نیزم

 .کردیحافظ را صدا م ریخش دار ام یینشست با صدا نیزم

 ریرا باز کردن و ام نیحافظ،و زده بودن در عقب ماش ریکه ام ییمردها

 : زد ادیپرت کردن. عمو فر نیحافظ را عقب ماش

  ایم تر لعنتآرو-

 : بزرگ دوباره رو به عمو کرد وگفت خانم

کن فرح  شیحواست وجمع کن حال مونهیزنده نم نمشیاطراف بب نیاگر ا-

 . فرح یب

 :سرخ شده بود گفت تیکه از عصبان عمو

 ..گردم یبر نم گهیرم و د یمنم با پسرم م -

 . پسرت یعروس گهید ی هفته یباش دیبا یاین یتون یتو نم -

 .بگذار نجایپام وا ستمیحاضر ن -

الف بچه  کیو به باد دادم حاال تو بخاطر  میمن بخاطر تو زندگ -

 ؟یمن وبزن دیق یخوایم



 ..ادیدلت به رحم ب دیگفتم شا ومدیصدام در ن شیدر حد مرگ زد -

 .بزرگ دستشو باال برد و اجازه نداد عمو حرف بزنه خانم

دراز کرده بود . بهش  مشیگل از شیداشت ادب بشه. پاشو ب اجیاحت -

 .کنم یبخوام باهاش م یبفهمون فرح جزء اموال منه هر کار

 .یدختر  بردار نی، بهتر دست از سر ا ستمین گهیمن د -

 .لحظه همه جا ساکت شد کیزد که  یادیبزرگ چنان فر خانم

 دیعمارت برو نه خودت نه پسرات حق ندار نیحاال از ا نیگمشو هم -

 .نیایب نجایا

 

 رادگانهی#

 

 [23:36 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .کیوهفتادوصدپارت#

 

 .زنه یم نیو نفرت اخر شما را زم نهیک نیاما ا رمیمن که دارم م -

 :کنار کرد وگفت یبزرگ رو به مرد خانم

 .کن رونینمک نشناسها رو از خونه من ب نیرو خلوت کن ا نجایا -

 چکار کنم؟ نیخانم با ا -

 .یخالصش کن نجایگفتم هم ی، اگر به خالد قولشو نداده بودم م یلعنت -



  :به من کرد وگفت ینگاه عمو

مثل کف ،بر سر آب است تو هم  یدانیظلم خراب است م یخانه-

 .یدانیم

 .نگفتم خودت وپسرات را زنده بگور کنن نکهیگمشو ، قبل از ا -

هام  هیشد. گر رفت و به سرعت از عمارت خارج نیسمت ماش عمو

  به هق هق شده بود لیتبد

 : همانطور که مچ دستم  در دستانش بود تکانم داد وگفت مرد

 .گهیخفه شو د -

 : بهم کرد و رو به مرد کرد وگفت یبزرگ نگاه خانم

 .شو ببره یامانت ادیبرو دنبال خالد بگو ب-

م زد یمرد م یشروع به تقال کردن کردم با مشت به دست وبازو دوباره

دوشش انداخت هر  یحرکت من و رو کیمچم را ول کنه.اما با  دیتا شا

 .نداشت یا دهیزدم فا یچقدر دست وپا م

 .انبار وباز کرد ومن و داخل انبار پرت کرد در

 .دمیچیدرد به خودم پ از

شد باعث شد درد وفراموش  یم دهیچیپ رهیکه دور  دستگ یریزنج یصدا

 .کنم و سمت در برم

نداشت .در وقفل کرد  یادهیو کردم تا مانع بستنش بشم اما فاوعقب جل در

 .و رفت

وداد کردن  غیوشروع کردم ج ختمیر میچقدر توان داشتم در صدا هر

 .کمک ایصدا  کیاز  غیوکمک خواستن اما در



 

 رادگانهی#

 

 [23:37 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفتادودوصدپارت#

 

 .جا پشت در نشستمبه در زدم و همان یلگد

 .دمیترس یکه خانم بزرگ تو سرش،داشت م ییفکرا از

 .شده بود شیدایب لبشو پ نیبود که وسط،ا یچه خر گهید خالد

 .  گذاشتم میپا یو رو سرم

راه  دی. اطراف را نگاه کردم شانمیجا بنش کیباعث شد نتوانم  دلشوره

 . کنم دایپ یفرار

 .نشستم یانکردم کالفه گوشه دایپ یراه چیه

که  هییکنم. مردن بهتر از رفتن به جا ینم رزنیپ نیا میخودم وتسل هرگز

 .حافظم نباشه ریام

من آورده  یکه برا یاصبحانه  ینیداغونم کرد س شتریحافظ،ب ریام ادی

بود باعث شد  ریظرف پن یکه تو ییبود هنوز وسط انبار بود .چاقو

 .تمچاقو را در دست گرف ادیب میبه لبها یلبخند

 .خودشه یانبار بشه خونش پا نیکس وارد ا هر

 .در دست گرفتم یرا دودست چاقو



 

 چی( نگاه به اطرافم کردم ه یداد یکاش از اول شجاعت به خرج م یا )

 .کس انجا نبود

 (شه یشدنم بهت م کیمانع نزد یزیانبارم چ رونیدنبالم نگرد من ب )

 . کردم به خودم مسلط باشم یبودم اما سع دهیترس

 ؟یخوایم یچ -

 (تو رو )

 . شدم وانهیمن د دیدست از سرم بردار ایخدا -

 .دیدار یدست از سر من برنم چرا

 (دادن هیتو را به ما هد ستمیمقصر من ن )

 .داده گهید یکیکه قولم وبه  االنم

 (یبه ک )

 .دهیو ان پاسم م نیبه خالد ، دائم به ا -

 (قول تو را به خالد داده یک )

 .بزرگخانم  -

 (میبش کتینزد میگذاشته نتون یزیحتما خودش تو انبار چ )-

 ؟یلیتو اسراف -

 (کمکت کنم خوامیمن م یبترس دینه هفافم از من نبا)

 ..فرار کنم دیبا رونیب امیب نجایپس کمکم کن از ا -



 (رسه یبه من م یعوضش چ )

 .کنم یبهت اعتماد م -

 (تا کجا)

 

 [23:37 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهفتادوسهصدپارت#

 .قبرستون -

 .( مرگت یتا پا یعنی)

اعتماد ندارم. چون شما ها فقط به  گهیکس د چینه ،من نه به تو، نه به ه -

 .نیفکر خودتون هست

 .کنمیهستم که به تو و ارامشت فکر م یمن تنها کس )

 (اسکه به خونت تشنه لیاسراف

شد چاقو را در دستانم محکم فشار از پشت درد باعث  ریج ریج یصدا

  .بدم

 ؟یهفاف تو پشت در -

 .هفاف

 . ارام باز شد . چند قدم عقب رفتم در

  .دیلرزیدر دستانم م چاقو

 .دیبه گوش رس یارام زن یصدا



 .منم عمه ارزو ییفرح ،فرحناز کجا -

 .دمیو سمت در دو دمیکش ینفس راحت 

  :بغلم کرد واروم کنار گوشم گفت محکم

 .ایب یمعطل کن دینبا نببج

 . سرعت پشت عمه راه افتادم به

 .گفت یم ییزهایلب چ ریز عمه

 .خرابه یروستا وجود داشت خانه ها یمیقد یانبار خانه ها پشت

را  ریزد و مس یکنارمان چشمک م یدرخشان کوچک  یزهایکردم چ دقت

 .داد ینشانمان م

 . میدیه رسبه جاد یخاک یو خم کوچه ها چیاز گذشتن از پ بعد

 .بود ستادهیا ابانیخاموش کنار خ یبا چراغها ینیماش

 نیمن ماش دنیکنارش نشسته بود با د تایدادم  . از صیرا تشخ نیحس ریام

 .را روشن کردن

 .بجنب دختر -

 .کرد نیدر وباز کرد و من و سوار ماش عمه

 .دیمراقب باش دیبر-

 .عمه ممنونم - 

 .تونم انجام بدم یمادرم م یهایکه به جبران بد یتنها کار -

 .زدم یلبخند



 .عقب جا گرفت یصندل یشد و کنارم رو ادهیپ تایاز

 ؟یخوب -

 .دمیکش یقیهم بستم ونفس عم یرا رو میچشمها

 .خوبم یلیخوبم ،االن خ -

 :دمیحافظ افتادم .هراسون پرس ریام ادیان  کی

 حافظ،چطوره؟ ریام -

 :زد و گفت یاضربه نیبه سقف ماش عمه

 .تا خبرتون کنم دیهمونجا بمون  نیدی. رسنیحس ریبرو ام -

 

 [23:38 17.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وچهاروهفتادصدپارت#

 

 .را روشن کرد وراه افتاد نیماش نیحس ریام

 :دمیودوباره پرس سوالم

 .کجاست حالش خوبه رحافظی، ام نیرحسیام -

 .جوابم داد تایآز

 .درب و داغون شده یحساب یاره خوبه، ول -

 : دمیپرس نگران

 رحافظ؟یام شیپ  میر یم میاال کجاست ؟دار -



 :گفت نیرحسیام

 . شه رفت. حتما انجا تحت نظره ینه ،انجا که نم -

 س؟یپل یک -

بر  یزیدست از سر چ یراحت نینه بابا، خانم بزرگ مگه به هم -

 .ان. حاضرم شرط ببندم چهارتا آدم گذاشته خونه رو بِپدارهیم

 .نمیو بب رحافظیخوام ام یمن م -

 .شه خطر ناکه ینم -

 :وگفت دیبه سمت عقب چرخ تایآز 

 یشه ، مامانم خودش م یدرست م زیفرح جون صبر داشته باش همه چ-

 . دونه چکار کنه

 .شب نگاه کردم یکیبه تار ساکت

شهر، به  یگذشت چندساعت  و گذشت از کوچه پس کوچه ها بعداز

 .متوقف شد ییالیو یخانه کی یجلو نی.  ماشمیدیرس ییروستا

 : نگاهم کرد وارام گفت نهیاز آ نیحس ریام

 .میدیرس-

 .برود اطیداخل ح نیشد ودر را باز کرد تا ماش ادهیپ نیاز ماش تایآز

 .فرو رفته بود یکیدر تار اطیح یهمه

 .شد یم گهید یکیدر تار وهیدرخت م چند

 . یباش نجایو ار یچند هفته ا دیبا نییبرو پا -



 تنها؟ -

 تای،چون من و از میبکن دیبا یفکر کیبعد  یول مینه ،االن که ما هست -

 .میبمون نجایا میتون ینم

 :داخل آورد وگفت نیماش یشهیسرشو از ش تایآز

 .گهید نییپا دیایب نیگیم یچ -

لرزه. از ترس  یم میگذاشتم حس کردم پاها نیزم یرا رو میتا پا 

  .دانم ینم یگرسنگ ایواسترس بود 

 ؟ یخوب -

 .شم ادهیکردم که منتظر بو پ نیحس رینگاه ام -

 .شدم ادهیپ نیرو که سمتم دراز کرده بود گرفتم واز ماش تایآز دست

 

 رادگانهی#

 

 [11:41 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وپنجوهفتادصدپارت#

 منیشبهاترس#

 

  : فتکرد وگ اطیبه ح ینگاه نیحس ریام -

 .نجایا میکنه امده باش یکس فکرشم نم چیه -



به اطراف  ی. با روشن شدن چراغها ،نگاهمیوارد ساختمان شد تایواز من

 . چراغها را روشن کرده یچه کس نمیکردم بب

  :زد وگفت یلبخند نیحس ریام -

 ؟ نیدیترس -

 .را تکان دادم سرم

 . یاستراحت کن یبهتر اتاقت را بهت نشون بدم تاکم -

 باشم؟ نجایقرار ا یتا ک -

 .ستیگفتم معلوم ن -

 .نجا؟یا ادیحافظ هم م ریام -

 .بشه یفردا چ ستیمعلوم ن میاگر بشه حتما .فعال استراحت کن -

 .صبح کردم الیرا با هزار جورفکر و خ شب

 . نبود نیحس ریوام تایاز آز یخبر چیاز اتاق خارج شدم ه یوقت

برم و تنهام  یبدون خداحافظ نکهیند اما فکر ابمان شمیتونن پ یگفتن نم بهم

 .کردیبگذارن ناراحتم م

 .باعث شد پا داخل آشپزخانه بگذارم یگرسنگ

 . نبود خچالیدر  یاگهید زیاز نان و مربا چ ریو بازکردم غ خچالی در

قابل  زیخانه گشتم اما چ دریلقمه نان ومربا خوردم . با ترس کم کی

 یبلند غیزنگ تلفن باعث شد از ترس ج ید صداداخل خونه نبو یاتوجه

 .بکشم



ترس جرات جواب دادن تلفن را نداشتم. انقدر زنگ زد خورد که  از

 .خودش،قطع شد

 .کردم هیترس شروع به گر ییتنها از

 . باعث شد به اتاقم پناه ببرم یکیکم کم افتاب غروب کرد ترس از تار 

 یتو بردم و بالشت را روپ ریآمد سرم را ز یاتاق م رونیاز ب ییصدا

 .نشنوم ییسرم گذاشتم تا صدا

 دنیراه رفتن ودو یاز اتاق ، صدا رونیصحبت کردن چند نفر ب یصدا 

هم چشم  یهم  بگذارم  وقت یچشم رو گذاشتیچند کودک در راه رو  نم

چشم باز  یوقت یول ستادهیکنارم ا یکردم کس یبستم حس م یرا م  میها

 . نبوددر اتاق  یکردم کس یم

 .تخت بلند شدم  یبه اتاق  از رو دینور خورش یاشعه نیتابش اول با

 

 رادگانهی#

 

 [11:41 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وششوهفتادصدپارت#

 منیشبهاترس

 

بد  یداریوشب ب یدرست وحساب یبه اشپزخانه رفتم نخوردن غذا کالفه

 .گذاشته بود ریاعصابم تاث یرو یجور



شد بر  یمرحم میچشمها یچشمه  دنیداد بزنم . اما جوش خواستیم دلم

 میدرد تنها

 غذاهیته یبرا نیهم ینبود برا یزیجز تکه نان و مربا  چ خچالی داخل

 .شدم یاز خانه خارج م دیبا

 .زدم رونیو از خانه ب دمیپوش لباس

 یاز آن پر بود از انرژ رونیخانه که در سکوت فرو رفته بود ب برعکس

 .رفتن یم ییکه هرکدام به سو یمرد تیو فعال

 ؟یر یکجا م -

 .در نشسته بود یکردم که جلو ینگاه مرد قد بلند-

 .متعجب نگاهش کردم -

 .ستادیکرد و ا یپوف 

نگذارم از  یول رمیبرات بگ یالزم داشت یزیاقا گفتن مراقبت باشم چ -

 .یبر ونریخونه ب

 ه؟یاقا ک -

 .نیآقا ارت -

 . دادم و گفتمباال ییابرو 

 .دیازشو خبر ندار-

 .نه گفتن بگم حواسشون بهت هست -

  .حواس همه بهم هست شهیهم -

 .از وضع به وجود امده گفتم یعصب



 .دیاریبرام غذا و نون ب یکم ستیتو خونه ن یزیامه چمن گرسنه-

 .شدم ودرو بستم اطیجواب نشدم وداخل ح منتظر

 .باغچه کیبود با  یکوچک اطیح

 . ختهیر یپر بود از خاک و برگها اطیح

 . کردم میبه ساختمان روبه رو ینگاه

  . گرفتم و وارد ساختمان شدم اطیچشم از خانه وح یمیاما قد بوددوطبقه

 .امده بودم حمام نکرده بودم نجایکه به ا یگرفتم از روز یدوش م دیبا

دوم  یبقهکردم در وسط راه رو ط  دایکه در خانه  زدم حمام را پ یگشت با

 . بود  کنار اتاق خودم

 

هللا مرد به  ای اهللیو  اطیزنگ در ح یامدم صدا رونیدوش گرفتم  وب تا

 . دیگوشم رس

  همانجا داد زد وگفت از

 .من رفتم دیخودتون جا به جا کن نجایو گذاشتم ا لیوسا -

 .امدم او رفته بود نییو پا دمیلباس پوش تا

 .بود دهیخر یبرا زیچ همه

 یناهار ماکاران یدلم  ضعف رفت برا یماکارن یگاه به بسته هان با

 . خوردم ییدرست کردم ودر تنها

 .دمیخواب یبه اتاقم رفتم وکم بعد



 یهم سراغ ینشد کس یاز کس یخبر چیمنوال گذشت ه نیروز به ا چند

  . از من نگرفت

 . کردم دایاز اتاقها پ یکیدر  یومداد دفتر

 . ع کردم به نوشتن خاطراتمشرو ییفرار از تنها یبرا

 . کرد یشوم. که از دور بامن صحبت م یهفاف هم صحبتم م یگاه

 نیو ا ترسمیازش نم نمشیبینم نکهیداده کمکم کنه .بخاطر ا قول

کنه دائم کنارم باشه حسش  یم یخوشحال کرده. سع یلیموضوع او را خ

 .زنه یکه حرف نم یگاه یکنم حت یم

 .حرام کرده میخواب را برابچه ها  یباز یشبهاصدا

 .شود یمس داخل اتاق نم چیاز اتاق است.  اما ه رونیصداها ب تمام

پر  یمن کل خاطراتم را در شبها گذردیماه م کیخانه  نیامدم به ا از

  تا کمتر بترسم سمینو یم میسرو صدا

 (بانو فرحناز ) -

 .است که هفاف بهم داده یلقب

 بله -

 (.در راه یاتفاقات -)

 .نگران بود که من را هم ترساند شیصدا یقدر هب

 .شده یچ -

 .نه چهار،  پنج . نه چهار نفرن ادیداره م یکی )-

 (.ستادنیدر ا یجلو



  . موقع شب نیا-

باز وبسته شدن در  یبچه ها و صحبت کردنها قطع شد و صدا یصدا

 .امد

 هفاف خطر ناکن؟-

 (.دردسرا -)

 .کردیم میکه صدا یبلند مرد یصدا

 . ییفرح کجا -

 .پشت سرش یزن یصدا

 .استقبالمون یای یدختر نم ییکجا میفرح خانم ما آمد -

 رادگانهی#

 

 [11:43 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهفتوهفتادصدپارت#

 منیشبهاترس#

 

 .بود تایو از نیرحسیام یصدا

 . رفتم یم نییدونم چطور پله و پا ینم

 یاخفه غیو ج دهانم گذاشتم یرا جلو میو دستهاحافظ و عم ریام دنید با

 .زدم



را از هم باز کرد.تا من را  شیدستها کردیلبخند بر لب نگاهم م رحافظیام

 .به اغوش بکشد

 .بودم ستادهیا میمن سر جا اما

 . نمیب یکردم خواب م یفکر م 

 .تیبجنب دختر مردم از دور -

 .سمتم برداشت یقدم

 ِد بجنب چرا خشکت زده؟-

 .شوکه شده ادیز یاز خوشحال -

 .میبگذار ییچا کی میما بر ایرو گرفت وگفت ب تایدست از نیحس ریام

 .دستشو نشون داد یرو بشورم بعد مشما وهایم امیگفت منم م عمو

 .دمید یاشک م یرا از پشت پرده همه

 .دیصورتم غلت یرو یرفتن انها قطر اشک با

 .یسیانجا وا یخوا یهنوز م -

 .سمتش برداشتم یان دادم و قدموتک سرم

 .پرواز کردم  سمتش دمیدو نه

 . را در آغوشش رها کردم خودم

شد دربرابر  همه غصه ها و  یسپر میاش برابزرگ مردانه یدستها

 . را فراموش کردم یودرد تنها  میغمها

 .وگفت دیکش یقیبرسرم زد. نفس عم یبوسه



 .تموم شد زیتموم شد همه چ -

 . دیف به گوشم رسهفا یعصب یصدا

 (گذارمیمگه من م )

 . ستادهیسرم وباال اوردم نگاه  کردم کنار در ا یکم

درخشانش وجودش را اعالم  یدرنا مشخص بود ،اما چشمها یتارک در

 .کردیم

 . دادم هیتک حافظریام ینهیتوجه به حضور هفاف سرم را به س بدون

 :و زمزه وارگفتتاب بود دستانش را محکم تر کرد  یاو هم ب قلب

 نیحس ریاما بابام و ام امیخواستم ب یشود م یداشت طاقتم تموم م -

 امیشد ب یجور نم جیان مردک خالد دائم مراقبمون بود ه گذاشتنینم

 .ارنیسرت ب ییبال دمیترس یم شتیپ

 . میبد لیپرونده تشک میپدرم تونست یپدر مادر واقع تیشکا با

 .کرد ریدست گ سیو هم خالد وپل هم خانم بزرگ روزید نکهیتا ا 

کارها وداد .  بیفرستادم آن هم ترت لمیوک یتمام مدارک و با فکس برا من

داره اما  یپارت یخرفت فکر کرده بود هنوز دوران قاجاره درسته کل ریپ

 سینبود که پل یو سرغت اموال وجعل استاد جرم کم ییجرم آدم ربا

 .کنه یازشون چشم پوش

 .به صورتش انداختم یبرداشتم و نگاه نشیس یرا از رو سرم

 .شده بود رهیخ یابود . به نقطه یعصبان

 .نمیهفاف را بب تیاز ارنجش کنار آوردم تا موقع یرا کم سرم



 . بود نبود. لبخند زدم رفته

 یخجالت نم گریشوم د رهیباعث شد درچشمانش خ رحافظیام یرهیخ نگاه

 . ارامش حقم بود یکم دمیکش

  . دیگونم کش یرو یدست

 دلم برات تنگ شده بود ،  -

 .فقط نگاهش کردم من

 .دلت برام تنگ نشده بود -

 .اعتراف من بود منتظر

 .من ،..منم...منم دلم تنگ شده بود -

 .جمله رو گفتم وسرم را در اغوشش پنهان کردم کی نیهم مردم

 .دیخند بلند

 :.از تو اشپزخانه امد نیرحسیام یصدا

 . دایسال نکن جدهیبت همث یاقا کارها -

 .دینثارش کرد.و خند یفوش رحافظیام

 .اما اجازه نداد امیب رونیاز اغوشش ب خواستم

 .شد رهیرا باال اورد ودر چشمانم خ سرم

 .میعقد کن میفردا  بر -

 .ستادیا ادیز جانیقلبم از ه -

 گفتم ) نه( دیلرز یم ادیز جانیکه از ه ییصدا با



 .لب زد نگران

 ؟یزن من بش یخواینم -

 .کردم نییرا باال وپا سرم

 ؟یپس چ -

 .شه یباورم نم-

 

 رادگانهی#

 

 [11:44 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهشتوهفتادصدپارت#

 منیشبهاترس#

 

 . زمیباورت بشه عز -

 .حافظ جدا شدم ریعمو، از ام باورود

 .هم آمدن تایواز نیحس ریام

 .میرا در اغوش گرفت گریدکردم وهم یرو بوس تایاز با

 .زد یاش پر از درد وغم بود اما لبخند مسمت عمو رفتم چهره 

 .چشمانش کردم نگاه



  ِکه من یکار یبرد میرا از ب ساله ۵۰الف بچه تمام تاج و تخت  کیتو )

 (.مرد نتونستم بکنم

 : زدم و گفتم یلبخند

 .کرد نبردم ،خودش باعث شد. انقدر که به همه ظلم نیمن از ب-

 :گفت نیحس ریام

 دهیچقدر زجر کش دیدیمادرتون و د دیخودش د یکار یخانم بزرگ سزا-

 .بود

 . کردم یآنها مادر پدرم هستن بهشون کمک م دمیفهم یمن از وقت -

 دیپرس تایاز

 ؟ نیدیفهم یاز ک -

 .بهم گفت امرزیخدا ب یجهیهست. ننه خد یسال کی بایتقر -

 .کرد تیهدا را سمت مبلها رحافظ،همهیام

 .یوقانون یمن قصد دارم فردا با فرحناز عقد کنم رسم -

 .ادیبابا. صبر کن عموت هم ب هیا چه عجله -

 .نه بسه انقدر لفت دادم -

 : گفت نیحس ریام

 ینداره که بهتر عقد کنن جشنشون باشه برا اجیپدرش احت یبه اجازه-

 .که عمو آمد یزمان

محضر  میر یدوستم و آز ان ورم م اهشگیهمون آزما میریما فردا م -

 .دیایشما هم ب نیخواست



 دمیدوستش پرس شگاهیآزما یاور ادی با

 ؟یرا گرفت یقبل شیجواب ازما-

 . با تو ندارم ینسبت چیاره دختر جون ه -

 :وشوق ادامه داد جانیه با

 .شم یفردا همه کسم و همه کست م یول یول -

 . انداختم نییرفت سرم وپا یقنج م یاز خوش دلم

 .دیکش یقیونفس عم دیمبل دراز کش یورو دیحافظ بلند خند ریام

 . بلند شدم 

 .کنمیدرست م یزیشام چ یمن برا -

 .کمک امیوگفت منم م دیاز جاش پر عیسر رحافظیام

 : خاص خودش گفت طنتیبا ش نیرحسیام

 .نکشه کیبار یفقط کمکت به جاها -

 : کردو گفتکنار دستشو سمتش پرت  یرحافظ،متکایام

 گذرهینم تیهفته از عروس کیهمه مثل خودتن. هنوز  یببند، فکر کرد -

 .میمنتظر بچت باش دیفردا با

 .کردم که از خجالت سرخ شده بود تایاز نگاه

  .حافظ کردم رینگاه ام یپرسش -

 :وگفت دیخند

 .هست عمو شدم یادوهفته -



تم و او را بالبخند رف تایرا با پوست وگوشتم حس کردم سمت از یخوشحال

وخنده به  یگفتم .شب را با شوخ کیدر اغوش گرفتم به هر دوشون تبر

 .میصبح رساند

 

 رادگانهی#

 

 [11:44 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ونهوهفتادصدپارت#

 منیشبهاترس#

 

 یصندل یکه سرم را به پشت میبود شیمنتظر جواب آزما شگاهیداخل آزما 

 .را بستم میچشمها دادم و هیتک

 ؟یخواب شد یوا، از االن اماده -

 .کردیحافظ کردم که با شوق نگاهم م رینگاه ام متعجب

 :گفتم جیگ

 نیهم شما از بس حرف زد شبی،د دمینخواب شبیراستش من پر -

 .کس بخوابه چیه نیکه نگذاشت نیدیوخند

 کی خوادیکه بعد محضر م میعروس خوابالو دار کیخوب پس امروز  -

 .راست بره تو بخوابه

 :حافظ با خنده ادامه داد ریوتکان دادم ام سرم



 ؟ یبخواب یپس دوست دار -

 .سرم وتکان دادم دوباره

 .یتنها بخواب یکه بعد از محضر حق ندار یدون یم -

 .گهیداره م یحافظ چ ریکه متوجه نشدم ام ومدیخوابم م انقدر

 :به سرم زد وگفت یاضربه اروم

 .یدیدم قبل ظهر تو بغل خودم خواب یقول م اریت بطاق کمی -

 .کردینگاهش کردم که با خنده نگاهم م شوکه

 ؟یشد دیچرا دوباره سرخ وسف هیچ -

تنها  یحق ندار گهی.منم گفتم بعد محضر د ادیخوابت م یگفت خودت

 .شمی. چون من شوهرت میبخواب

 . انداختم نییزده سرم وپا خجالت

 .خوابنیهم م شیهمه زن وشوهرها پ هیعیخجالت نداره طب -

کنارم هم  ی.حت دینخواب شمیرا پ یشب چیآن ذهنم سراغ کاظم رفت، ه کی

 .غذا نخورد

 ؟ییکجا زمیعز -

حافظ با دو سمت دوستش رفت از من دور بودن  ریکردن ام صدامون

خوب  زیاما  از برخوردشون معلوم بود همه چ گفتنیم یچ دمیشنینم

 .است

حافظ زد و  ریام یبه شانه یارام یدادن ،مرد جوان ضربههم دست  با

 .رفت شگاهیداخل آزما



بلندم  یصندل یشد و دستم وگرفت واز رو کمیحافظ با لبخند نزد ریام

 .کرد

 .بجنب که عاقد تو امام زاده منتظرمون -

 .میتو محضر عقد کن یخواستیاما تو که م -

 انیهم که م ینگه تازه مردمقش یلیهست خ ایکینزد نیامام زاده ا کی -

 .میکن ینم ییتو جشن ما دوتا هستن و ما احساس تنها ارتیز

 .ادیهم گفتم ب نیحس ریام به

 .خم شد ی.اول در سمت من وباز کرد وکممیرفت نیماش سمت

 . بانو دییبفرما -

 .زدم شیبه لودگ یلبخند

 .گفت یفرستاد وجان میدر هوا برا یبوس

سوار شدم و  عیجمع شد . از خجالت سر میهاسرعت خون درون گونه  به

 .جمع کردم یخودم را در صندل

 نگاهم کنه گفت نکهیحافظ پشت فرمان قرار گرفت .بدون ا ریام

 .میبر یااماده -

 .دهم سرش را سمتم چرخاند یجواب نم دید

 .تکان داد ش

با ذوق  ریو راه انداخت تمام طول مس نیماش دیخندیهمان طور که م 

کرد  یم یرفت سع یلبانش کنار نم یزد لبخند از رو یوشوق حرف م

 .نگران بودم شتریاز استرس و خجالتم کم کند اما من ب یکم



 بهم دست داد یبیبود که حس عج گذشته یاقهیچنددق

 

 .وهشتادصدپارت#

 منیشبهاترس#

 

.انگار در دمیشن یرا نم شیزد اما صدا یحافظ کردم ،حرف م ریام نگاه

 بودم نیخارج از ماش ییفضا

 دمی. من دوستت دارم ،بهت قول میباهاش ازدواج کن دیبرگرد نبا )

 یم ازتین یب ایل دنکنه از ما تتیاذ یکنارت باشم و نگذارم کس شهیهم

 (یش یم ایزن دن نیکنم خوشبخت تر

 .ودوست دارم رحافظیمن ام-

 (یکه به ما دادن چ یقول ،یپس من چ)

 .انسان ازادم کیندادم من  یقول یبه کس من

 (ره یم نیهم بامن ازب تیاگر من برم قدرت ذهن خوان )

 .ستیمهم ن -

  (ستیمهم ن یمن چ )

 . شتریت ،نه باما به عنوان دوس ،یمهم چرا

 (یش یتو با آن خوشبخت نم )

 .م،یساز یرا م ندمونیخبر نداره ما خودمون ا ندهیاز ا یکس -

 (.یشد یبزرگ و قو)



 بده؟ نیا -

 یمرد ازدواج کن نیهم خوبه من دوستت دارم ،اما اگر با ا یلینه خ )

من  یبرا نیشه و ا یشه و وجودت متعلق به اون م یصاحب قلب تو م

اگر سالها طول  یمونم حت یاتفاق عمرمه من منتظرت م نیسخت تر

 .بکشه

مدت من نگذاشتم  نیدنبالته. در تمام ا لیکنم، اسراف یاخطار بهت م کی

چون طلسم  یوجه وارد عمارت نش چیحواست باشه به ه ییبفهمه کجا

 ( .انجاس یاصل

 .رم یهرگز انجا نم باشه

 .( یدا بزناسمم وص هیکاف یمراقب خودت باش کمک خواست )

 .بود نیداخل ماش دوباره

 چقدر قشنگه؟ نجاینگاه کن ا یگ ینم یزیچرا چ ییکجا -

 م؟یدیرس -

 میو بش میهست که قراره من وشما باهم عقد کن ییهمونجا نجایبله خانم ا -

 .ما

 .بچرخانم شهیباعث شد سرم را به سمت ش شهیبه ش یا ضربه

 نین کرددوساعت ما را عالف خودتو نییپا دیایب -

در سمت من وباز کرد  نیحس ریام کردیبا لبخند نگاه ما م تایآز عمو

 .کرد ادمیپ نیوگرفت واز ماش نمیوآست

 

 .برو به اون دست بزن یبه زن من دست نزن ،خودت زن دار یهو -



 : با حرص گفت  نیحس ریام

 .شد ریباشه برو عقد کن پرواز ما د-

 .دیکجا بر یخوایمگه م -

 : حافظ گذاشت وگفت ریام یشانه یرو ید ودستجلو ام عمو

 . مادرت شیپ میگردیمن وبچه ها برم-

 . دیبجنب -

 .حافظ ریهم دست ام نیحس ریدست من وگرفته بود وام تایآز

 یانجا ارام بخش بود که حس سبک طیورودم به امام زاده، انقدر مح با

 .کردم

 رادگانهی#

 

 [11:47 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .کیووهشتادصدپارت#

 منیشبهاترس#

 

در  نشسته بودن که با ورود ما به داخل امام  یکنار  یرزنیوپ رمردیپ

 .ستادنیزاده ا

 :با دست به انها اشاره کرد وگفت عمو

 . پدر ومادرم هستن -



 .انداخت نییزد وسرشو پا یمتعجب نگاه عمو کردم لبخند کم جون 

حافظ و  ریام رفت بعد امفت و قربان صدقهبا ذوق در اغوشم گر رزنیپ

پا بند  یرا در اغوش گرفت انقدر خوشحال بود که رو تایو از نیرحسیام

 ختیر یسر من م یرا که همراه خودش اورده بود رو یینبود. شکالتها

 .کردیمرد با لبخند به حرکات زنش نگاه م رهیپ

 (،؟ یخوشحال یلیاالن خ )

 .دمیرا ند یبه اطراف کردم کس ینگاه

 .(نجامیمن ا )

 .بود ستادهیا یپسر جوان کناردر ورود کی

خوشبختت  دمیبهت قول م میبر ایتو ، ب میمنم  منتظر تصم نیا نیبب )

 (.کنم

 (نه )

 .اخم نگاهم کرد با

 .نگاه کرد رحافظیبه ام یعصب

 .گفتم عیسر دمیترس

 .یبا من طرف یبرسون بیاگر بهش آس -

 . زد یپوزخند

 ؟یداردوستش  -

 اره-

 (ان چطور ،آن تو را دوست داره؟) -



 یدوستم داره با محبتاش مهرش را تو دلم جا دمیچشماش د یبارها تو -

 .داد

 (من کم بهت محبت کردم؟) -

 رحافظیارامشم  من کنار ام نیمن مستحق ا یهفاف، بعد از ان همه سخت -

 .کنمیاحساس ارامش م

 .حس کنم را یبگذار خوشبخت یاگر دوستتم دار  

 :لرزون گفت یباصدا

 ( ما شیپ یبرگرد دیاگر صد سال هم بگذره با ی،حت ییتو مال ما )

 .  پس صبر کن به وقتش -

 .در چشمانش النه کرد خشم

 (راه نرفتم یبدست آوردن تو از ب یمن هرگز برا) -

 .دوستت دارم نهیبخاطر هم -

 .کرد ریینگاهش تغ رنگ

 (یای یپس چرا با من نم )

کنم من دوست  یبا هم نوع خودم ازدواج کنم تا حس خوشبخت دیبا من -

 .آدما هیدارم خانواده داشته باشم مثل بق

 . تکون داد سرشو

از من  یکنارت هستم اما نشان شهیبدون هم کنمیرم اما رهات نم یمن م )

،مراقب خودت و خانوادت باش.  یقدرت چیبدون ه ،ینیبینم  گهید

 ( .نم بزرگ دنبالت حواست وجمع کنبه دستور خا لیاسراف



 .پنهان شد دمیآرام از در دور شد انقدر نگاه کردم که از د یقدمها با

 

 رادگانهی#

 

 [11:48 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودوصدوهشتادپارت#

 .منیشبهاترس#

 

 .عروس خانم ییکجا -

 .کردیم میصدا یحافظ بود. که با نگران ریام یصدا

حافظ کنارم  ری. امکردنینگاهم م یبه اطراف کردم همه با نگران ینگاه

   بود ستادهیا

 .ادهیز جانیپسرم از ه ستین یزیچ -

 .گفت یبزرگ با دلسوز مادر

 کنارم آمد ودستم وگرفت تایاز

 ؟ یخوب -

 : لبخند گفتم با

 .شهینم نیبهتر از ا -

 .زد یلبخند رحافظیام 



 .یخورینه تکون م یدی. نه جواب م میکنیصدات م میساعت دار کی -

 جدا -

 زد وگفت؛ مینیب یبه رو یارام یضربه 

 .یدیحرصم م یدیبله خانم هنوز از راه نرس -

 .حاال خوب بود -

 . نیرحسیام

 نهیامتحانت کنه بب خواستهیبابا داداش دستت انداخته بود باورکن م -

 .نه ای یکنیحواسش نباشه فرار م

 . ادهیز ی،از خستگ دهیدو روزه نخوابنه ، گفتم که  -

 :تاگفتیآز

 .تو تخت دیریراست م کی نجایخوب پس از ا -

چرخوندم که حس کردم استخوان گردنم  تایسرم وبا ضرب طرف آز چنان

 .شکست

 .کردم تایاخم وخجالت نگاه آز با

 .دنیباهم خند همه

 : وگفت که کت شلوار به تن داشت به جمع ما اضافه شد یسال انیم  مرد

 .من برم دیکنیهم قرار دارم. اگر عقد نم گهید یمن جا -

 : مرد گذاشت وگفت یشانه ها یحافظ دست رو ریام

 .برو یاول ما رو عقد کن بعد هرجا دوست داشت اینه حاج اقا ب -



 .حافظ کنارم رینشستم وام حیضر کیمن نزد  میخنده کنار هم نشست با

 : نداخت و گفتسرم ا یرو یدیبزرگ چادر سف مادر

 . دخترم یبخت باش دیبختت مثل چادرت باشه. سف دوارمیام_

 .به دستش زدم یابوسه

 

 .وهشتادوسهصدپارت#

 منیشبهاترس#

 

 

 .خواندم ینور را م یمن سوره خواندیکه خطبه را م عاقد

 دی. عاقد پرس هیآ نیتمام شدن اول با

 لم؟یمن وک ایآ

 .ارهیزم بمادر بزرگ گفت عروسم رفته زم -

 نیکنار دستم گذاشت وارام گفت ا یهمراه استکان  یاب کوچک یشهیش بعد

 .دیشفا بخور تی،به ن دیواقعا آب زمزمه ،بخور

 . دوباره شروع به خواندن کرد عاقد

 . وخوردم ختمیاز اب را داخل استکان ر یکم من

 . اب خورد یاز من کم تیبه تبع رحافظیام

 .لمیوکمن  ایبار دوم گفت آ عاقد



  گفت یبا شوخ تایآز

 . .آخ جون باالخره گفتم نهیگم عروس رفته گل بچ یمن م گم،یمن م_

 .دنیخندیبا حرکاتش م همه

 ؟ لمیبنده وک پرسمیبار سوم م یتکان دادم گفت برا یسر عاقد

و پالک بود اسم  ریزنج کیباز کرد  میرا جلو یکوچک یحافظ جعبه ریام

 .هک شده بود شیرو ییبایما به ز یهردو

 . یواز خودت جدا کن ریزنج نیا یدستور زن، حق ندار کی نیا -

  ادامه داد یاخم ساختگ با

 فه؟یشد ضع فهمیش -

 .با تمام عشقم گفتم 

 .زمیبله عز -

 بودبود نه ستاره باران یچراغان شیچشماها

 .نتونستم  تحمل کنم ما  یدید یکن یم یدلبر یطور نیخوب نکن ، ا -

 .انداختم وگفتم نییسرم وپا خجالت با

 .که نبود یپدر دیپدرم و دلم لرز یاجازه با

 .دمیمن اجازه م -

 .میهمه به پشت سرمون نگاه کرد -

 بود ستادهیپشت سرمان ا پدرم



حافظ  ریگفته دخترمه.عمو ام شهایازما نیدخترمه خودتون گفت هیچ-

 .کردن یسمتش رفتن و با هم رو بوس

 :گفت نیحس ریام

 .عقدتون یکادو زمنهیسوپرا نیداش ادا زن

 .پر از اشک  نگاهش کردم یچشمان با

 .لرزان گفتم یصدا با

 .ممنوننیرا بهم داد ایدن یهیهد نیبهتر_

 :انداخت وگفت تایدست دور گردن از 

 .بود و تماس و هماهنگ کردنش با من تایاش مال ازنقش گهید مینیما ا_

 .از هردوتو ممنونم

 : زدو گفت میشانیبرپ یبا لبخند بوسه ستادیا میروبه رو پدرم

 .دیش ریهم پ یمبارکت باشه به پا_

 .میدوباره کنار هم نشست همه

 .کنار عاقد نشست میپدرم هم بود درست روبه رو نباریا

 .صلوات جمع و به سکوت دعوت کرد کیبا  عاقد

 .خطبه را خوند دوباره

 .گفتم کردمیاه پدرم مکه نگ یدر حال یمملو از شعف و شاد یبا دل من

 .پدرم و بزرگترها بله یبا اجازه -

 .امام زاده رو پر کرده بود نیحس ریوصوت ام تایاز غیج یصدا



هم ساکت شدن و  هیپدر بزرگ بق یصلوات عاقد و همراه یصدا با

 .کردن شونیهمراه

 .نازک کرد یکنه چشم وابرو طنتیتوانست ش ینم نکهیا یبرا  تایاز

کف دستم گذاشت .  یبود که بوسم کردو انگشتر ینفر نیولبزرگ ا مادر

 :دستم کرد . با درد وغم گفت ییبعد پدرم النگو

نشد که  یعنیبودم اما نتونستم بهش بدم بهش  دمیمادرت خر یوبرا نیا -

 .به دستش برسونم

 . دینداره خودتون وناراحت نکن یممنونم. اشکال -

  .دشیببخش  هیفقط کاف من مطمعنم اونم شمارا دوست داشته  

 .ستادیتکون داد وکنار ا سرشو

باشه شب مراسم.  تیاصل هیانگشتر در دستم کردو گفت _هد کیهم  عمو

 .با لبخند تشکر کردم

 .برم دیمن با دیدفتر وامضا کن دییایب -

 عی.تا دست از سرمان برداشت .سرمیپانزده شانزده تا امضا کرد کینزد

 رفت رونیامام زاده برا جمع کرد و از  لشویوسا

 

 رادگانهی#

 

 [11:51 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهشتادوچهارصدپارت#



 منیشبهاترس#

 

گفت  یزیو درگوشش چ رحافظ،گذاشتیکف دست ام یدیکل نیرحسیام

 .اش زدشانه یارام رو

 . دیمراقب خودتون باش یبرو حالشو ببر ول -

نه انقدر آدم داره  نیم شد  راحت شدخانم بزرگ تو زندان تمو ینکن فکر

 .یتعحب کن دیجمهور نبا ئسیکه اگر بگن کودتا کرده شده ر

 انقدر قدرت منده یعنی، دمیترس به خودم لرز از

از  گهیباشه .گذشت زمان جولون دادنش مردم د یزرمفت نزن، ان خرک -

 .عمه با ما ست یکه حت یدیخودت د ترسنینم یریپ کی

 . باال انداخت یاشونه نیحس ریام

 .یکنیاز ترس فرار م ینکنه دار -

 . آورد وگفت رونیسرشو ب نیرحسیاز پشت ام تایاز

 . ادیب ایمن دوست دارم بچم آن طرف بدن ریخنه

 .دیماه اخر بر دیخوب بمون -

خونه وکارو  میبر دینوچ دوست دارم بچم انجا بزرگ بشه. از االن با -

 .میبارمون و درست کن

 .بهترشده یلیزدنت خ یفارسخوبه  -

 :نازک کرد وگفت یوابرو چشم

 .بوده یاستادم عال ،یپس چ -



 .گشاد شد رحافظیام یکرد که چشما نیرحسیبوس از لپ ام کی

به فکر  دیبا تیکه دور روز بعد عروس یکارها رو کرد نیخوب هم -

 .یباش یسمونیس

 .میدیهمه خند بعد

  :اخم کرد وگفت تایآز

 .فضول -

 .ید اما با محبت ودوست داشتنبو لوس

 :دست دراز کرد و گفت نیرحسیام

 .شه یم ریپروازمون د میبر ما

 .شدن نیسوار ماش همه

 ؟ میما هم بر رحافظیام -

 کجا؟ -

 فرودگاه واسه بدرقه؟ -

 .بشه عروس کشونمون نمیا -

 . لبخند نگاهش کردم با

تا به  انقدر تا فرودگاه بوق زدن و سرو صدا کردن گفتیم راست

 .دنیفرودگاه رس

 .دیخند نیرحسیام

 .فرق داشته هیما با بق زیهمه چ شهیهم -



ما  یماه عسل بدرقه کنن کارها یفرودگاه تا عروس وداماد برا رنیم همه

 . برعکس عروس وداماد امدن مهموناشون و بدرقه کنن

 . میکرد یهمه خدا حافظ با

 : داد وگفت رحافظیدست ام یدیبزرگ کل پدر

و مهربان  دایشدنه مردم روستا همه س یمخف یجا برا نیخونه بهتر نیا -

 . مردم بگم کمه نیا یهرچقدر از خوب ینیبب یبر دیبا

 .دیکنیم دایآرامش  پ آنجا

 . پدر بزرگ میممنون -

 .مینیعروسمون و بب میریم میدار میگردیما زود برم -

 وپنجوهشتادصدپارت#

 

 : جلو آمد وگفت عمو

 .نیآمدیش شما هم مکا یا -

 . حافظ نگاه من کرد وگفت ریام

 .که دیدون یخودتون م -

 .شهیاره پسرم درست م -

 . سخته یلیخ یکه تازه بدستشون آورد یابا خانواده یخداحافظ

خارج بشه برام  رانیتونه با خانوادش از ا ینم رحافظیکه چرا ام نیا

 .سوال بود



که در ذهنم بود را بر زبان  یسوال نیرفت یم نیکه سمت ماش یدرحال

 .آوردم

 ؟ یبر رانیاز ا یتون یچرا نم -

 :کرد و گفت نگاهم

 ؟یودوست ندار رانیا -

 ؟یبر رانیاز ا یتون یچرا اما چرا نم -

 .الخروجم کرده ممنوع ینسناس برام پرونده ساز رزنیپ -

 ؟یبا ترس گفتم چه جرم -

 .نترس جوجه ،یربه سرم زد وگفت بده کا یارام یوضربه دیخند

 .نشد رمیدستگ یزیچشماش کردم اما چ نگاه

 ؟یذهنم وبخون یخوایچه م -

 .را ندارم ییتوانا نیا گهید گفتمیبهش م دیبا

 .رو بخونم یتونم ذهن کس ینم گهیمن د-

 .دیته کش تیان وقت چرا؟ انرژ -

 گفتم نه ، یناراحت با

 .کار به کمک جنها بود اما حاال رهام کردن نیا -

 .تکون داد و اروم گفت سرشو

 بهتر،-

 .میاالن کجا بر نمیولش کن ،بگو بب 



 . من خستم یدونیخودت م -

کنه. امروز روز تو  ری،خدا اخرشو بخ یو خستگ یپوف اول زندگ -

 .یتو بگ یهرچ

هفاف گفته بود به  یول جهیبرم سرخاک مادرم وننه خد خواستیم دلم

 .نشم کیعمارت نزد

 . یتو دوست دارهرجا که  میبر -

 .نیپس محکم بش -

 جانیشد من ار ه یوباعث م دیکشیم ییبه سرعت ال نهایماش نیب از

 . بزنم غیوترس ج

 .زدم یو ترس نفس نفس م جانیو نگه داشت از ه نیماش یوقت

 . با ارامش گفت رحافظیام

 .دیخواب از سرت پر زمیخوب عز-

 .لبخند سرم وتکون دادم وگفتم با

 . یاهوانید یلیخ -

 .پر از ارامش ما یبود صحنه بایز کردمیزدو من نگاهش م یم قهقهه

 .حافظ، مارا به خودمون اورد ریزنگ تلفن ام یصدا -

 . بگو -

 ؟یک -

 .و چکار داره. باشه تا بعد هیک نمی، بب یدیاسمش و فهم -



 .کرد نشیگزیبا لبخند جا عیسر یدرهم رفت ول یالحظه یاش،براچهره

 ؟شده یزیچ-

 یتو را جا ینش ادهیاالن پ نیاگرهم یمردم از گرسنگ نیینه ،خانم بپر پا -

 .خورم یغذا  م

 .شدم ادهیکنارپ

دستان بزرگ وپر مهر  انیکه دستانم در م میداشت یارام قدم برم کنارهم

قرار گرفت.احساس کردم از دستام گرما به تمام وجودم منتقل  رحافظیام

 .شد

 یتوجهیاصال نم کردیزد نگاهم م یمطور حرف  نیحافظ،هم ریام

  .در دستش بود ریتمام حواسم به دست اس شدمیحرفهاش نم

 .شد چرا صورتت قرمز شده یچ زمیعز یوا یا -

 .ادامه داد طنتیخنده وش با

امشب حتمااز  بحالیقرمز شد وا یطور نیدست گرفتن ا کیبخاطر -

 .یشیخجالت آب م

 .به بازوش زدم یارام مشت -

 :خنده گفت با

 .کنه ری. خدا امشب وبخیرو نکرده بود یاوه اوه دست بزنم داشت -

 .بردیسر به سر گذاشتنم لذت م از

 .بکشم رونیدستم از دستانش ب خواستم

 :کردوگفت اخم



 .یچکار کن یخوای، امشب وم ی.االن دستتو ازم گرفت ماینداشت -

 .اخم نگاهش کردم با

غذا  یخونه جا برمتیم شمیذا مغ الیخینگام نکن ب یطورنیا -

 خورمتایم

 ایبهمراهمباشیدخترخوب حاال

 

 [13:19 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهشتادوششصدپارت#

 منیشبهاترس#

 

 .هم داشت یاالعادهفوق یبود غذا ییبایز رستوران

 یپسر ها کیپارک شد در تمام مدت مثل  یخوردن غذا راه بعداز

.تمام انداختیو من را به خنده م کردیم طنتیفده ساله دائم ششانزده ،ه

کردم فارغ از فرح ترسو  شیپارک را سوار شد ومن همراه لیوسا

 .بردمیو لذت م دمیخندیم یوخجالت

که قرار  نی.داخل ماش میآمد رونیغروب بود که از پارک ب کینزد

 . وترسو یدوباره شدم فرح ناز خجالت میگرفت

 خانمم؟ خوب بود -

 .زدم و تشکر کردم یخجول لبخند

 .خوشگلت قرمز شد یشد چرا دوباره لپا یبابا چ یا -



 .حافظ،شد ریام یباعث خنده میآن خون به گونه ها کیحس   

زد ودستش و جلو آورد  یلبخند دمیسمتم آمد ومن از ترس عقب کش دستش

 .دیوبوس دیولپم و گرفت وکش

 .وآرام گفتمگونه ام گذاشتم  یرا رو دستانم

 .نکن -

 .گفت یکش دار جون

 .انداختم نییوپا سرم

 : ادامه داد یبا سرتق کنهیدختر خانم، مال خودمه ،هرکار دلم بخواد م -

 .کنم ی. بدتر م؟یدوست دارم.لپت جز اموال منه ، نارحت-

 . کرد یکردم با لبخند مهربانش نگاهم م نگاهش

 .تکان دادم نیسرم وبه طرف ارام

 .میخوبه .حاال کجا بر یلیخ -

 .خونه میام برخسته یلیمن خ -

 کمی میبهتره شام بخور میخونه که شام ندار میبابا عروس تنبل ، بر یا -

 .خونه میبعد بر میکن دیخر

 .نه-

 چرا؟ -

 . ، بعد شام دیاول خر -

 . یدیدستور م ومدهیاوه اوه، ن -



 .گهید میبگم چکار کن دیخوب خانم خونه منم. من با -

گفتم خانم خونه منم  نکهیکرد ، بعد راه افتاد. نگران شدم نکنه از ا نگاهم

 .ذهنش را بخوانم توانستمیکاش هنوز م یناراحت شده باشه ،ا

 . خونه سیرئ ن،یخوب شما هم مرد خونه هست -

 .کرد دوباره به رو به رو نگاه کرد نگاهم

 ناراحت شده بود؟ واقعا

 . نداشتم یمنظور دیببخش-

 : نگاهم کرد و گفت دوباره

که چکار  میریبگ میخوشحالم قرار باهم تصم ،ییخوشحالم خانم خونم تو -

 یگفت یورو شد وقت ریمن دلم ز ست،ین یبه معذرت خواه یازی. نمیکن

 .ییخانم خونه تو

 . زدم یلبخند

 .کنم ینم یوقت بدون نظر تو کار چیمطمئن باش ه -

 .ذاشت وارام فشار دادران پام گ یزد ودستشو رو یلبخند

 .دستش رفت یگاه دستم رو ناخدا

 .کردیکردم با لبخند رو به رو را نگاه م نگاهش

 . میکرد دیمن عمل کرد و اول خر یگفته به

 .میدیهفته خورد وخوراک الزم بود را خر کی یکه برا یزیچ هر

اتوبوس  ستگاهیدر ا  نیماش کیاز دوازده گذشته بود که  کنار  ساعت

 .ر  نگه داشتکنا



 رادگانهی#

 

 [13:21 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفتوهشتادصدپارت#

 یشبهاترس#

 

 .داره ییگرایچه ج نجایا یدون یفرح نم نییبپر پا -

 ی که به هوار رفته بود صحنه یودود  ابانیشدم.  منقل کنار خ ادهیپ ارام

 . برام بود یجالب

 . نشاند ستگاهیا یصندل یورو دیحافظ دستم وکش ریام

 .را جلوم گذاشت یکیبزرگ پالست زیم

 .ما یبرا اریوب خهاتیعباس داداش چندتا از ان س -

 .زد وسرشو تکون داد یلبخند مرد

 اد؟ی یبدت که نم  -

 نه؟ -

 زتریاز صدتا رستوران باالشهر تم گراشیعباس ج نیخوبه ، ا -

.   زایچنیهل نماز و احالل خوره وا هیخوب یبچه یلیوخوشمزه تره .خ

 قشیگمرک داشت رف کیمغازه نزد کی کنهیسرش بره حالل و حرام نم

 .کنهیپاتو م نجایهست ا یسرش کاله گذاشت . االن دوسال

 ن؟یباهم دوست -



 .پرپا قرصمه یمارا چه از ما بهترون ، مشتر ،ینه آبج -

کنار  ی. موهاکردیم رحافظینگاه عباس کردم که با لبخند نگاه ام -

 ادشیاش خبر از زحمت زشده بود پوست آفتاب سوخته دیسف اشقهیشق

 .داشت یمهربان یمردانه ی.چهرهدادیم

 .دلخور نگاهش کرد رحافظیام

 . نجایمن و بگو که شب اول ازدواجم خانمم وآوردم ا مزه،یمردک ب -

 ینگاه من کرد تا حرفا ستادیلحظه از حرکت ا کیعباس  یدستا

 .کنم دییو تا رحافظیام

 . وتکون دادم سرم

 . ننمیبب ایب یبه ما خبر نداد یازدواج کرد یک ،یموذ یپسره

ما  یو به هر دو دیو بوس دیحافظ و به اغوش کش ریسر ام یخوشحال با

  گفت کیتبر

  دیبخور دیخواهیم یامشب مهمون ما هرچ -

 .میدمتحال ما درخ نی. باا رخانیمتعلق به خود ام نجایا یگرچه همه 

 نوکرتم داداش -

 .ادی ینم رتیگ نایاز ا گهید زمیبخور عز-

 .میببر میتون یم ای میفقط بخور داداش

 ی انداخته بودم. ضربه نییمردم از خجالت وخنده سرم وپا یجلو یوا

 . زدم رحافظیام یبه پا یارام

 .خونموم یگربه میبد میببر کممی هیخوب مجان هیچ -



.خوردن حالل و  دمیم ریبه اونم جگ یگربه امدنه داداش هر وقت با  -

 . بردن حروم

 .سیاه اه مردک خس -

 .کرد ششیمثل خانمها ه بعد

 .دنیخند یکه انجا بودن به ما م ییادما -

 .گرفتمیم کیکوچ یانداخته بودم ولقمه ها نییاز خجالت سرم و پا من

 .دارنعادت  رحافظیام یادا ها نیبخور خجالت نکش همه به ا یآبج -

بودم .پسر  دهید ییشدن حس کردم پسره را جا کمونینزد یپسر ودختر-

  . دست داد رحافظیبه ام

 .خان ریسالم ام  -

 . هم ارام سالم کرد دختر

حافظ با قرار دادن دستش  ریبه احترامشون خواستم بلند شم که ام من

 .پام مانع از بلندشدنم شد یرو

 :کرد بعد رو به عباس گفت یبا پسره سالم واحوال پرس رحافظیام

 .میبر یاشو م هیبق میشد ریداداش ما س-

  هول کنم شتریشد ب یکه باعث م کردینگاهم م یچشم ریز یگاه پسره

 .به ما کرد و سرش و تکان داد ینگاه عباس

 .امیتا من ب نیبش نیتو، تو ماش زمیعز -

 رادگانهی#



 

 [13:22 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 هشتوهشتادصدتپار#

 منیشبهاترس#

 

 .آمدیحافظ م ریکردن ام یخداحافظ ینشستم صدا نیماش داخل

که همراه  یدختر کنهینگاهم م یکردم .حس کردم کس رونیبه ب ینگاه

 .کردیم نیآن پسر بود داشت نگاه ماش

 .جا گرفت نیحافظ داخل ماش ریسمت راننده باز شد و ام در

 : شت وگفتپام گذا یغذا رو رو ظرف

 .میخونه بخور میعباس گذاشت برامون گفت بر نهارویا-

آورد ورو به  نیداخل ماش یخورد وعباس سرشو کم شهیبه ش یاضربه 

 :گفت رحافظیام

،باشه  دیایدوباره هم ب دیریم دیاما حاالکه دار نیموند یدوست داشتم م -

 .!؟یآبج

 . کردم رحافظیام نگاه

شما با خانم ودختر نازت  میگذاریقرار مروز  هیباشه داداش اصال  -

 .ما یخونه نیایب

 .کنمیخبرتون  م گمیمن به زهره م د،یایشما ب دیشما عروس داماد -

 : گفتم عیسر



 .دیافتینه ،به زحمت م -

 : زدو گفت نیبه سقف ماش یاوضربه دیخند

 .ارتونی یعل دیبر -

 :پام کردم گفتم یبار مصرف رو کیظرف  نگاه

 رو هم نگرفت درسته؟ نهایحتما پول ا ؟یه کن چکار کردنگا -

بود که  ییهمونها نهایاما ا تونیعروس یاره پول که نگرفت گفت کادو -

 . مینخورد

 .خوبه -

شده بود  .نگاه  نیچشمام سنگ رهیباعث شد خوابم بگ نیداخل ماش سکوت

 .کردیم یکردم که در سکوت رانندگ رحافظیام

 .ردنگاهم را حس ک ینیسنگ

 . زد امینیب یبه رو یارام یدست دراز کرد و ضربه -

 ؟یکنینگاهم م یطور نیجوجه چرا ا هیچ -

  .یچیه -

 .. بپرس. من همه جوره در خدمتمیسوال دار یلیخ یعنی ،یچیه -

 .ندارم یباعث شد منم لبخند بزنم وبگم نه سوال طونشیش لبخند

زود  نیبخاطر هم دونهیعباس م اد،ی یمن ازآن پسره اصال خوشم نم -

 .و اصرار به موندنمون نکرد میآمد

 .من واقعا خستم میاشکال نداره بهتر شد زود آمد -



 .کنمیم دارتیب میدیبخواب خوب ،رس -

 رادگانهی#

 

 [13:23 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونهوهشتادصدپارت#

 من یشبهاترس#

 .زود خوابم برد یلیوبستم و خ چشمام

 .  عروس خانم پاشو ، پاشو خواب آلو -

 .آمدیچشمام وباز کردم .هنوز خوابم م یسخت به

 :خواب الود گفتم یباصدا

 .میدیرس -

 .خفته یبایبله خانم پاشو ز-

 .شد دادهیپ نیاز ماش رحافظیام

 .میبود نیرحسیام یشدم. خونه ادهیو پ دمیکش یاازهیخم

 نجا؟یا میچرا آمد -

 .رهمن تحت نظ یخونه -

 ه؟یچرا؟اصال تحت نظر -

 یکیکنه گفت  زیرو فرستاده بودم خونه را تم یکیدونم امروز که  ینم -

 من سوال کرده یو از چند نفر درباره چرخهیدائم دور خونه م



 بنظرت از طرف خانم بزرگه؟ -

 .ادیبرم یبگ یهرچ رسگیاز اون پ ستیمعلوم ن -

اب بدم  یتا خودم برم سرگوش میباش نجایا یتو چند روز میبر ایب حاال

 .اوضاع از چه قراره نمیبب

 .شن یتا فردا خراب م رونیب اریب نیرو از تو ماش الیباشه. فقط وسا -

 .رفته بود ادمیمن به کل  یاوه خوب شد گفت -

 .گذاشت نیزم یو رو لیپر از وسا یصندق عقب وباز کرد و مشمها در

 ببر تو؟ نارویا یحاال ک -

 .من وتو -

 .تو میوببر نهایا دیس بجند که تا خواب از سرت نپرپ -

 .میو جا بجا کرد لیوسا یحافظ همه ریکمک ام به

 .میاز تموم شدن کارمون هر دو به هم نگاه کرد بعد

 .میبخواب میزدو گفت بر یحافظ،لبخند ریام-

 .در دلم سقوط کرد یزیچ یانگار

 .اتاقمون ونشونت بدم میبر ایب -

 .بودم ستادهیاال رفت و من همونجا اپله ها رو ب خودش

 کردیکه صدام م دیحافظ به گوشم رس ریام ینشده بود که صدا قهیدق چند

. 

 .زدم وارام از پله ها باال رفتم ایوبه در دلم



 . رسونهینم بیباش فرح آن شوهرته دوستت داره بهت آس آرام

 .رادگانهی#

 

 [13:24 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ونودصدتپار#

 منیشبهاترس#

 

 .گهیتو اتاق د یایب یخواستیم یلفظ ریبه سالم عروس خانم ز -

 .یقدم تو اتاق خودت بزار یخواستیم ییپا ریز دیببخش اخ

. نگاه  دمیکش قینفس عم ادیزدم از استرس ز ینه چندان مطمئن لبخند

گشتم ان نیو ب میروسر یکرد گوشه شتریحافظ استرسم وب ریام یرهیخ

طور که با  نیو دوباره بازش کردم  هم دمیچیگرفتم ودورانگشتم پ

دستم قرار گرفت .  یرو رحافظیلحظه دست ام کیرفتم  یور م میروسر

 .دمیکش یندبل نیاز ترس ه

 .حافظ گره خورد ریمشتاق ام یوباال آوردم که در نگاه چشما سرم

 .عقب برم که مچ دستم وگرفت یکم خواستم

 .کجا خانم -

 .امیبرم... برم.. آب بخورم ب -

 .گذاشتم وانیاب و ل یبطر کی زیانجا رو م ستین ازین -

 .رفت و ارام از سرم بازش کرد میروسر دستش،سمت



 .تو دستش کرد وبعد نگاه من کرد یبه روسر ینگاه

 ؟یسرت نکن یمن روسر یجلو گهید شهیم -

 .واروم تکان دادم سرم

 .اشتکمد گذ یرو تا کرد وتو مییروسر

 م؟یخوب حاال چکار کن -

 .رمیلبخندم وبگ یجلو نتونستم

 . کرد یطور که نگاهم م نیهم

 م؟یموهاتم باز کن هینظرت چ -

 .شم یم تیموهام بلنده اذ -

ادم  یرو زد رهیدورسرت و ان گ شیچوندیکه پ یتورنیخوب ببافشون ا -

 .موهات کوتاه کنهیفکر م

 .نه تا کمرمه -

 .سرم را باز کرد یرو یرهیگزد و  یچشماش برق -

 .ختیر میشانه ها یرو یهم چون آبشار موهام

 .عقب رفت و نگاهم کرد یکم

 .فرح چقدر موهات قشنگه یوا -

 .زد که استرسم کم بشه یوحرف م کردیرفتار م یطور

 . شد و موهامو تو دستش گرفت کمینزد یکم

 .دیکش یقیبردو نفس عم شینیب کیچقدر نرمن. موهامو نزد -



 .زد یبه شدت م قلبم

 .یخوب دهی... چرا رنگت پریخوب یچه بو -

 .وتکان دادم سرم

 .دیکش یقیازم فاصله گرفت و نفس عم یکم

 ؟یترس یاز من م -

 تکان دادم وگفتم )نه.( نیطرفوبه سرم

 .دهیپس چرا رنگت پر-

 .باشه یاز خستگ دیشا -

 .میبخوابتو هم لباسات وعوض کن تا  رمیگیباشه تا من دوش م -

 .کردیبلوزش را باز م یهادکمه کردیکه نگاهم م یدرحال

 .لباست و عوض کن یستادیچرا ا -

 .اخه من لباس ندارم -

 .بپوش یانجا تو آن کمد چند دست لباس هست هرکدوم ودوست دار -

 . نگاهم کرددیرسینظر مبه یدر اورد . بدنش درشت و عضالن بلوزشو

.  

 .امیب رمیمن دوش بگ -

 .داخل حمام شد باشلوار

 .تخت نشستم یو رو دمیکش یراحت نفس



فکر همان  نی. با همکنمیلباس عوض م شمیدارز بکشم بعد بلند م یکم

 .دمیجا کنار تخت دراز کش

 رادگانهی#

 

 [13:25 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کیونودصدپارت#

 منیشبهاترس#

 

ر چقدر تقال کردم اما نشد به ناچار تکون بخورم اما نتونستم ه خواستم

 .چشم باز کردم

مردانه دور بدنم باعث  یلحظه مکان وزمان و گم کردم . حس دستا کی

 .زدن کردم غیترسم شد وشروع به ج

 .کردیصدام م یکه ه دمیشن یو م یمرد یدهیترس یصدا

چش  ای.؟خدایزن یم غیشده ؟چرا ج ی، خدا چت شد؟ چ زمیفرح عز -

 شده .؟

 . دمیتخت پر یبه گوشه عیکه آزاد شد سر تامدس

 .زدم یوباز کردم و نفس نفس م چشمام

 . بود ستادهیلخت وسط،اتاق ا یبا باالتنه یمرد دید یدرست نم چشمام

 . تخت شد، داد زدم کینزد یرا جلوم گرفتم. کم مالفه

 .ایجلو ن -



 : گفت یباال برد و عصب دستاشو

 .رحافظیت ام،چته ،منم شوهر وونهیمنم د -

 .تخت نشستم یدهانم گرفتم و رو یمالفه را جلو -

 شت؟یپ امیتونم ب یم -

 .وتکون دادم سرم

 .تخت امدو کنارم نشست باال

درست  تونستمینگفت فقط نگاهم کرد. بخاطر بغض و اشک نم یزیچ

 .نمیبب

 .از هم باز کرد دستاشو

 .بغض نکن ینطوریا -

 .برم تو بغلش تا دیخورم دستمو کش یتکون نم دید

 . تو آغوش پر مهرش شکشت بغضم

 .کنم هیاجازه داد گر یحرف چیه بدون

 . شد یم قیکه به وجودم تزر ی، آرامش شیسکوت بود ونوازها فقط

 . کم آرام شدم کم

 .تموم شد کوچولو -

 . وتکون دادم سرم

 .یکرد یحموم واجب شدم ،تمام تنم و دماغ -

 .نه چندان محکم به شکمش زدم یمشت



 رادگانهی#

 

 [13:28 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونودودوصدپارت#

 منیشبهاترس#

 .. زن ادم انقدر دماغو نوبره واالگمیمگه دروغ م -

 : و گفت دیکش دستمو

 .یکن زمیتم دیخودت با یکرد فمیخودت کث-

 .تعجب چشمام گشاد شده بود از

لباس تنم شدم .  یتازه متوجهآورد  نییبا خنده من از تخت پا رحافظیام

 .هفت قهی یعروسک نیزانو  آست ریتا ز یگلبه راهنیپ کی

 اد؟یازش خوشت م -

 .کردم رحافظیخجالت نگاه ام با

  ؟یتو تنم کرد -

 .کرد نییباال وپا یبا خوشحال سرشو

 .یشده بود هوشیکه کنار تخت ب یانقدر خسته بود شبید -

 ؟یلباس ودوست دار نیا حاال

 :الت گفتمخج با



تا خودم لباس عوض کنم بهتر  نیکردیصدام م ،یقشنگه ول یلیبله ،خ -

 .بود

 .هم بزنم یناخونک کیبود خودم تنت کنم.و  نیلذتش به ا گهینه د -

 .نسارش کردم ییاخم کردم و پرو 

 . بکشم رونیدستاش ب نیدستم و از ب خواستم

 . نگذاشت

 .کن زیوتم تیکار فیاول کث -

 نیکج وکوله کرده بود که انگار مشمعز کننده تر یو جور صورتش

 .نهیب یعمرشو داره م یصحنه

 .دستم داد وگفت مشغول شو یکاغذ دستمال

 .دنیشروع کرد خند دیدستم به شکمش رس تا

 . اش هوا رفتکردم دوباره تا دستم به شکمش خورد قهقه نگاهش

 . اخم نگاهش کردم با

 .کن زیباشه ،باشه تم -

دندوناش گرفته بود تا نخنده اخرشم نتونست تحمل کنه پخش اتاق  نیب لبشو

 .شد

 . هاش نگاه کردمتخت نشستم وبه خنده یرو

. میمن قلقلک دیدونیکه م نیهست ییفرح ، االن تو ومامانم  تنها کسا یوا -

 ما سه نفر قبوله؟ نیراز ب کی نیا

 .هیقلقلک یُگندگ نیمرد به ا شدینم باورم



 .دیکش یقیعم نفس

پاشو خوشبحالت نشه ،من گشنمه زن نگرفتم بخوره وبخوابه  بخنده پاشو  -

 .صبحانه آماده کن

 . لباس عوض کنم-

 .داد زد یبلند یبا صدا عیسر

 .ادیلباس بهت م نیا یلی،نه، خوبه خنه-

 .. اما من -

 .یبپوش دیبا گمیمن م یاما نداره.من شوهرتم هرچ -

 .براش نازک کردم ییوابرو چشم

 .گفت یکش دار ونج

 .خجالت لپام سرخ شد از

دماغ  د،ی. چشما قرمز، صورت سفگهید یکن دلقک جون خودم نگاهش

 .یریگاز بگ کیازشون  دهیجون م یگنده و قرمز ، لپا انار

 .زدم رونیاز اتاق ب عیزده سر خجالت

 رادگانهی#

 

 [16:39 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسهصدونودپارت#

 .منیشبهاترس#



 .نمیصبحانه را بچ زیراست سمت آشپزخانه رفتم تا م کی

شد و  خچالیاز پشت سرم وارد  یبودم که دست لیدنبال وسا خچالی تو

 . مربا را برداشت یشهیش

پشت کامال در اغوشش بودم برخورد نفساش پشت گردنم باعث شده  از

 .بود  تنم مورمور بشه

 .دهیتو رو م  یبوچون  میتوت فرنگ یمن عاشق مربا -

 .خشک شدبود ریظرف پن یدستم رو -

 .کنار برد خچالی یو منو از جلو دیچیدور شکمم پ رحافظیام یگهید دست

 .نمیچیم زویمن م نیتو بش -

 یقرار گرفتم .هنوز لباس تنش نکرده بود همونجور با باال تنه زیم پشت

 .دیچیم زیم یو رو لیلخت داشت وسا

 ه؟یچ یعنیتکون داد کرد وسرشو  نگاهم

 .نمیچیم زویخوب برو لباس بپوش من م -

 .ببر ضیتو هم نگاه کن ف ستیخوبه بابا، نامحرم که ن -

 کردم و گفتم:) پرو( یاخم

 .کرد مونیپرو پ زینشست و اشاره به م زیباز کنارم پشت م شیبا ن -

 .یریبخور جوجه جون بگ -

 .زد یچشمک بعد

 .براش تکون دادم سرمو



خورده  رحافظیام یپوست ریز یطنتهایوش یدر سکوت ولبخندها هصبحان

 .شد

 .وجمع کنم  اجازه نداد زیم خواستم

 .امیب زمیباحال بر یتو برو تا من دوتا چا -

 .نسبتا بزرگ سالن و پر کرد یزنگ تلفن فضا یمبل نشستم صدا یرو

ش اخونه نهیبب خوادیم نهیرحسیزحمت جواب تلفن وبده احتماال ام یب -

 .میباش دینکش شیوبه ات

 .تلفن وبرداشتم یلبخند گوش با

 .الو-

اسمان  یتا مرغا ارمیسرت ب یی.بال یکنیم یالو درد ،تو انجا چه غلط-

 .کشمتیکنند.خودم م هیبه حالت گر

 . از دستم افتاد وعقب عقب رفتم یترس گوش از

تا  وارد سالن شد یچا ینیو صدا کنم که خودش با س رحافظیام خواستم

 .گذاشت وسمتم امد زیم یرو رو ینیس دیمن ود

  زمیعز یشد یچ -

 .آن پشت خطه -

 ؟یک -

 .ک... ک..اظم -

 :وگفت دییسا همیرا رو شیدندانها رحافظیام

 .شرفیکرده مردک بغلط -



 یارفت و با داد شروع کرد حرف زدن .من از ترس گوشه یگوش سمت

 .کردمیم هیکز کردم بودم وگر

 .غوشش قرار گرفتم از لرزش بدنم کم شدتو ا یوقت

گذاشتم واقعا  اشنهیس یپاهامو بلندم کرد .سرم ورو ریانداخت ز دست

 .کردمیاحساس آرامش م

تخت قرارم داد خواست بلند بشه. دستشو گرفتم و مانع از  یرو یوقت

 .رفتش شدم

 . ارمیاب ب یبرم برات کم امیاالن م -

کف  یاب برگشت. قرص وانیل کیبا  قهیدر رفت و بعد از چند دق سمت

 .دستم گذاشت وگفت) بخور(

 .دمیقرص و خوردم وپشتش آب وسر کش یحرف چیه بدون

 رادگانهی#

 

 [16:40 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهارونودصدپارت#

 منیشبهاترس#

 . گذاشت زیم یاب ورو وانیل

 .شه یبخواب حالت بهتر م یکم -

 .دمیپرس دهیدر رفت ترس سمت

 ؟یر یتو کجا م -



 . امیاالن م-

 .انیانها هم ب ترسمی، م ترسمیمن م ینر شهیم -

 ا؟یک -

 !هاجن -

 .تخت امد وکنارم نشست سمت

 .انی یسمتت نم گهیگفتن د یمگه نگفت -

 .بشه داشونیانها هم پ دیشا  استیکینزد نیکاظم ا یوقت یچرا ،ول -

 چیبشه و نه ه کیتو نزدبه تونهیدک منگران نباش نه ان مر زمینه عز -

 .جرات نداره بهت چپ نگاه کنه ی،جز من کس یاگهیکس د

  .دیتخت وکنار زد وکنارم دراز کش یمالفه -

ومن وبه  دیچیرو دور بدن پ اشگهیسرم برد و دست د ریدستشو ز کی

خودش چسباند با خجالت سرم و در آغوشش پنهان کردم . کنار گوشم 

 :وگفت دیکش یقینفس عم

من پدر  یباش خوادیهم نم یچیوسالم  نگران ه یتو فقط و فقط،مال من -

 . ارمیکاظم و در م

 . شدو بخواب رفتم نیسنگ میزود چشمها یلیخ رحافظیام ینوازش ها با

 . صحبت کردن چند نفر چشم باز کردم یصدا با

 .باز جنها امدن یعنی دمیاز اتاق بود ترس رونیب صدا

انگار داشت با انها  امدیهم م رحافظیام یپتو بردم . صدا ریوز سرم

 . کردیصحبت م



پشت در رفتم وگوشم وپشت در   نیپاورچ نیبلند شدم وپاور چ ارام

 .گذاشتم

 .زنه یاطراف پرسه م نیا بهیادم غر کیآقا من که گفتم بهتون  -

 . خوادیم یوچ هیک نیمنم گفتم بب -

خونه رو بخره سراغ صاحب  نیا خوادیگفت م دمیخوب اقا منم پرس -

 .رهیگیرو  م خونه

 .شما داده یخونه یشماره ابونمیسر خ یامالک

 .دنبالشه سیپل دمی،شن سیپل میاقا ادرسشو بد - 

 نیبهش بد  یحساب یگوش مال کی  دیکن داشیبا فرهاد پ د،یسع نیبب -

 . من ماست چقدر کره داره کیکه بفهمه  یطور

 .دیر کنو خب سیبعد پل 

 .راحت التونیچشم اقا خ-

 .کردن و همه جا ساکت شد یخداحافظ باهم

 یبه صورتم خورد ول ینه چندان محکم یدفعه در باز شد و  ضربه کی

 . حبس شد نهیلحظه نفسم در س کیبرخورد کرد بود  مینیبا ب نکهیبخاطر ا

 نشد.؟ تیزیچ  یخوب یکن یپشت در چکار م یوا یا -

 .داغون شد نمیولو دماغ نازنکوچ کینه فقط  -

 :با لبخند گفت کردیم یکه صورتم و بررس یحال در

. پولم  شمیم چارهیبشه ان وقت من ب نیتر از انکنه گنده نمیبب یوا یا -

  یشیدختر دماغ گنده م کی یچیه میکه ندارم عملت کن



 .زدم شیبه بازو یمشت

 

 رادگانهی#

 

 [16:40 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وپنجونودصدپارت#

 منیشبهاترس#

  .نشوندم یصندل یکرد و رو بلندم

نشده باشه.عاقبت  یزیوقت چ کی نمیصبر کن باچراغ قوه نگاه کنم بب -

 .که شهینم نیبهتر از ا یفضول

 : وگفتم دمیکش مینیب یرو یدست

دردم گرفت. در ضمن من  کمیمحکم نخورد  یلینشد خ یزینه خوبم چ -

 کردم یکنجکاو کمینکردم  یلفضو

 .به به خانم کنجکاو نیافر -

 .کردیبا لبخند نگاهم م نهیبه س دست

 .یکنینگاهم م یطور نی؟ چرا ا هیچ -

و د نیچشماش ب ینگاه کرد هر از گاه مینیخم کرد و با دقت به ب سرشو

 .راست چپ چپ راست کردیمردمک چشمم حرکت م

 . کردم نفسهاش کش دار شدن حس



 یسرشو خم کرد.دستش نوارش وار پوست صورتم و به باز شتریب یمک

 .گرفته بود

 .فرو رفته بودم در خلسه انگار

 . دیسرشو کنار کش عیسر دویام را بوسگونه ارام

 .ندیالعملم را ببکرد تا عکس نگاهم

 وانمید گفتی، نم زدمیم غی.جکردمیچکار م دیبار پلک زدم االن با چند

از من زده  کردمیچقدر مشتاق بوده، اخم م گفتینم مزدی،لبخند م

 شد؟ینم

 .کردیهمچنان نگاهم م 

 .بلند شوم یصندل یتا از رو دیگرفت کش دستمو

تو هم دوست  دوارمیام دم،یناهار سفارش دادم .من عاشق کوب رونیاز ب -

 .یداشته باش

  .میطور که دستم در دستش بود از اتاق خارج شد همان

 . آورد رونیب یفیبال تکل تیممنون بودم .من را از آن موقع ازش چقدر

 .دستم را رها کرد وظرف غذا را جلوم گذاشت  میغذا نشست زیم پشت

 هیاچه مزه نیخوشمزه است . بخور بب دشیچقدر کوب یفرح جون یوا -

 .قاشقش را سمت دهانم آورد

 .باز کن، - 

 .دیشما غذاتون وبخور خورمیم

 باز کن( گفت :) تیجد با



 . دهانم را باز کردم ارام

 .گذاشتیقاشق دهان من م کی خوردیقاشق خودش م کی

 .عمرم را خوردم یغذا نیتر خوشمزه

 .یبا طمع فرح جون ایدن یدهیکوب نیول ، خوشمزه تر یا -

 .میقدم زد اطیدر ح یاز خوردن غذا کم بعد

 . میخاموش نشست ونیزیتلو یجلو

 .یرانیو ا ییاروپا یاز دخترا طنتهاشیت از شبرام گف اشیاز بچگ اون

 .افتاده بود ریعاشق شدنها وفارغ شدنهاش که اخر در دام من گ از

 میبا موها یفشارد گاه یو م گرفتیدستانش م انیدستم را م یاز گاه هر

 . گفتیبودنش م فیو از نرم و لط کردیم یباز

که به  کردید موراحت برخور زدیمنظور حرف م یحافظ انقدر ب ریام

 .را فراموش کرده بودم دنیکل خجالت کش

اما او بالبخند حرف  دمیخجالت کش یکه دور گردنم قرار گرفت کم دستش

زد دستش گردنم  ینداره همان طور که حرف م یاکه توجه دمید زدیم

صحبتهاش  یمتوجه گهیتمرکزم را از دست داده بودم د کردیلمس  م

 .شدمینم

 

 رادگانهی#

 

 [16:42 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال



 ونودوششصدپارت#

 منیشبهاترس#

 

صورتم بود به زور اب دهانم را قورت دادم   یروبه رو صورتش

 .زد ی.لبخند

 ؟یترسیاز من م -

 .تکان دادم نیرا به طرف سرم

 .دهیو رنگت پر لرزنیچرا چشمات م پس

 . دونم ینم -

 .کردینگاهم م میهمچنان مستق انداختم اما او نییوپا سرم

ولت بهم وصل کردن،  ۲۲۰انگار برق  میلبها یرو شیلبها یسیحس خ با

 .دمیمتر از جام پر کی

 .کرد یبا اخم نگاهم م ستادیاو هم ا 

 .یکنیم یطور نیچته؟ چرا ا -

 !دیمن ..من ،ببخش یچیه -

 :گفت یاکنترل شده تیعصبان با

 ؟یترسیاز من م -

 . کردم سکوت



 یرفت. چند قدم رونیب تیمبل چنگ زد وبا عصبان یاز رو شرتشویسو

 .گفتمیمیخواستم صداش کنم اما چ دمیدنبالش دو

 

 زدمیمحال قدم  یرفته بود. نگران تو رونیبود که از خونه ب یساعت چند

. 

: مشترک مورد   دادیپاسخ م یتلفن یبار تماس گرفتم اما هر بارمنش چند

 .نظر خاموشش است

شده بود تمام برقها  کینشستم .هوا کامال تار یاز قبل کنار دتریمن نا ام  

 .ترساندیمن را تا حد مرگ م یکوچک یرا روشن کردم هر صدا

کارد آشپزخانه را در دستم گرفتم تا بتونم در موقع خطر از خودم دفاع  -

 .کنم

 . دادیشب را نشان م مهین ۱حال ساعت  یبزرگ گوشه ساعت

بزنم وسمت اتاقم بدوم.  غیباعث شد از ترس ج یاگربه ویم یصدا 

 شترمیباعث ترس ب نیهم دنهیپشت سرم درحال دو یکس کردمیاحساس م

 .شدیم

پتو پنهان شدم چاقو همچنان  ریدر اتاق را بستم وز عیاتاق شدم و سر وارد

 .در دستم بود

 یتفاقکه گذشت ا یکم خواندمیدائم چهار قل را م دمیلرزیترس م از

 .اوردم رونیپتو ب ریسرم را از ز وفتادین

 .در اتاق نبود زیچ چیه



بودن بکنم . خانم  فیاز قبل احساس ضع شتریباعث شد ب ییو تنها ترس

را تا توانستم فحش دادم که انقدر من وترساندن  لیبزرگ و هفاف واسراف

 .ترسمیخودم هم م یهیکه از سا

 . آمدیاز تو سالن م ییصدا

.من از  ستادیپشت در ا یامد وقت یپشت در اتاقم م یکیاه رفتن ر یصدا

 . چاندمیترس مالفه را محکم دور خودم پ

 .من به اسمان رفت غیج یرفت صدا نییکه به پا رهیدستگ 

من  یهاغیج یو صدا شدیم شترمیبه در باعث ترس ب یدرپیپ یهاضربه

 .م فقطنزد غیج گهیصدا که قطع شد من هم د رفتیتر مباال

 .وبه پنجره نگاه کردم دمیاتاق خورد از جام پر شهیضربه به ش چند

  منم ،نترس زم،یمنم عز -

 

 رادگانهی#

 

 [16:42 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفتونودصدپارت#

 .منیشبهاترس#

 

ودر را بازکردم . سمت  دمیسمت در دو عیسر کردمیم هیگر یخوشحال از

 کیهر دو  امدیهم سمت اتاقم م رحافظیکردم ام دنیوبه د اط،شروعیح



امامن  کردیبا اخم نگاهم م ستادیاو ا میدیان در وسط،حال به هم رس

و خودم را به اغوشش،سپردم اول دستانش کنارش افتاده بود  دمیسمتش،دو

 .محکم من وبخودش فشرد بعداما 

، بدون حرف کرد میجدا نیو از زم میزانو ریدست انداخت ز یمعطل بدون

 :کنان گفتم نیف نیسمت اتاق رفت . ف

 .نیبگذارم زم -

 .نوچ -

 ؟یچرا تنهام گذاشت یکجا رفته بود -

 .رفتمیم دیبا -

 ؟یشد دیازم ناام نکهیچرا ، بخاطر ا -

 . تخت گذاشتم یرو 

  .شمینم دیمن هرگز از تو ناام -

 . خنده کنارم نشست با

روح وجسمتم، من مثل آن مردک  فرحناز من شوهرتم، من مالک نیبب -

 گهید یکینگاهش کنم بعد برم با  سمیکه زنم کنارم باشه وا ستمین یعوض

 .بخوابم

 .خجالت سرخ شدم از

 : زدوگفت یلبخند

دختر  کی خواهدی؟ من دلم بچه م یچ یعنیزن وشوهر  یدونیاصال م -

 .ادیبچه چطور به وجود م یدونیتپل مپل مثل خودت. م



 . دهانم گذاشتموجلو  دستم

 .گفتم یفیخف یوا

نگاهم  یاروزمندانهیبا لبخند پ بردیلذت م تیوضع نیانگار از ا رحافظیام

 . کرد

 .یدونیپس م -

 .زد مهیزد و روم خ یچرخ

 .ندهیحاال اجازه هست مامان آ-

 یصورتم قرار دادم دستام وبرداشت باال یخجالت هر دودستم را رو از

 . سرم نگه داشت

 .خوب -

 . زدن داشت رونیانگار قصد ب دیکوبیم واریبه سرعت به درو د قلبم

 رونیدندانم ب ریدست گرفت و ارام لبم را از ز کیدودستم را با  هر

 .دیکش

 یصورتم خطها ی. رویریگازشون بگ یمال من، تو حق ندار نایا -

 ادامه داد میگلو ریرا تا ز یفرض یخطها نیا دیکش یفرض

 : گفت یخمار یم شدو ارام با صداچشما یرهیخ دوباره

 بگذارم؟ تتیسکوتت را  به حساب رضا -

 .کردیم نگاهم

 .از او شوم چشم بستم یدوست داشتم جزئ خودمم

 



 رادگانهی#

 

 [16:43 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهشتنودصدپارت#

 منیشبهاترس#

در به دستان  از او باشم چشم بستم وخودم را یدوست داشتم جزئ خودمم

 .او سپردم

*** 

 .فرح خانمم پاشو صبح شده -

 .ستادهیسرم ا یبرسر باال با حوله رحافظیباز کردم ام چشم

 .گفتم یدلم گرفت و آخ ریز یخواستم بلندشم درد تا

 .دفعه بلند نشو بگذار کمکت کنم کیصبرکن  -

 . و گرفت ارام بلندم کرد دستم

 .کنهیکمرمم دردم یاخ وا -

 .نگاهم کرد یندگباشرم

 . برام یکنیم یکردم ،از بس دلبر یرو ادهیز دیببخش -

 دمیدز طونشیاز نگاه ش نگاهمو

 : زد و گفت یگرفت سرمو برداشت سمت خودش با لبخند چشمک  چونمو

  عاقبت نداره نهیهم یکن یدلبر -



  ... رفت نیانگشتاش نوازش گونه از رو صورتم پا دمیگز لب

 .برمت حموم یبعد خودم م ارمیقرص برات ب کیرم ب نیبش نجایتو ا -

 ؟یگفتم چ دهیترس -

 .گفت حمومت کنم طنتیباش -

 .پرو یخودم بلدم پسره خوامینم -

 .ادتونهیرا  شبیمن مردم، شوهر شما د هیخانم پسر چ -

 . امیاالن م 

 .بدون توجه به دردم وارد حمام شدم دیکش ریت ردلمیخواستم بلند شم ز -

درو باز  ایوفتییم رهیم جیوقت سرت گ کیحموم.  یح تنها رفتِد فر -

 .کن

 .تونمینه خودم م -

 .صدام کن یباشه من تو اتاقم کارم داشت -

 

 امدم رونیخودم و شستم واز حمام ب عیسر یلیخ -

 .صداش کردم یفیضع یزور درو باز کردم وبا صدا به

 به صورت ندارهنگاش کن رنگ  رهیات  که نمنگاش کن حرف توکله -

.  

 .گرفت سمت تخت برد دستمو

 .لحظه صبر کن کیمالفه را جمع نکردم  یوا یا -



 . افتاد حالم بد تر شد یخون یبه مالفه چشمم

 .تخت انداخت نییحافظ مالفه را پا ریام

 .یدیفهم یبخور ارمیب زیچ کی رمیم ایباز بلند نش نمیبب نیبش -

 .مم وبستمدادم و چش هیو به تاج تخت تک سرم

انداختم   نیزم یچشمم وباز کردم ونگاه مالفه رو کمی دمیکش یقیعم نفس

 . دلم گرفت

 .تموم شد گهید یستیدختر ن گهیتموم شد فرح خانم تموم ،د 

 .شد ریفکر اشکم سراز نیا از

 .کوچک وارد اتاق شد ینیس کیبا  رحافظیام

 .اخم نگاهم کرد با

 ؟یدرد دار -

 :مارام گفت یلیشرم خ با

  نه -

 ؟یکنیم هیپس چرا گر -

 .نگاهم سمت مالفه رفت.رد نگاهم وگرفت و با اخم نگاهم کرد ناخوداگاه

 ؟یناراحت -

 .کردم نگاهش

 ؟یزنم شد یناراحت -

 .تکون دادم.و ارام گفتم نه نیسرمو به طرف عیبا بغض سر 



 . گرفت دستم

.من  ستمین یمن مثل آن کاظم عوض گمیبار م نیاخر یدارم برا نیبب -

 هیاز زندگ یبخش کی نمیکنم ا یکنارت زندگ خوادیدوستت دارم  ودلم م

 یودائم غصه بخور یدوست ندارم افسرده باش یگذاشتیپشت سر م دیبا

 . یفهمیم

 .وتکان دادم اما واقعا دلم گرفته بود سرم

ناهار ببرمت  یتا برا یریلقمه کره عسل بخور جون بگ کی ایحاال ب -

 . نداشتم لیمن اصال م .امایجگرک

 :دوم ودرست کنه گفتم یاول وخودش گذاشت دهانم .خواست لقمه یلقمه

 .بخورم تونمیخودم م -

 . برداشت نیزم یرا از رو یرا دستم داد وخم شد مالفه لقمه

 . وفتهیبهش ن گهیتا چشمت د رونیو بندازم ب نیا -

 رادگانهی#

 

 [16:44 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 صدونودونهپارت#

 منیشبهاترس#

 

 .فرح-

 .کردم نگاهش



 .یشد تیاذ دی،ببخش شبیممنون بابت د -

زد واز  ی.لبخند به لبم امد لبخند ختنیاتش دلم ر یرو یاب سرد انگار

 . رفت رونیاتاق ب

 .برگشته بود میاشتها حاال

 . دشمتخت بلن یحالم بهتر شده بود خواستم از رو یلیلقمه خوردم خ چند

 .یوفتییم رهیم جیباز سرت گ ایبلندنش -

 . نه خوبم -

 ؟یدردندار -

 .گفتم نه اصالخجالت با

 .میبخور رونیبناهار وهمون  رونیب میبر ایخوبه، پس لباس بپوش ب -

 .تا لباس بپوشم رونیبودم بره ب منتظر

 .گهیخوب اماده شو د-

 .تا لباس بپوشم رونیبرو ب -

 : د وگفتنگاهم کر طنتیش با

 .خودم لباس تنت کنم یخوایمن نگرانتم اصال م -

 .حافظ ریام -

 .گفت یکشدار جون

 عیان حوله ازدورم باز شد و سر کیبهش بزنم که حوله  یمشت خواستم

 .نگهش داشتم یدو دست



 : وگفت دیحافظ خند ریام

 یچ گمیاماده کنم من م دیلباسات وخودم با یباشه بابا من رفتم ول -

 باشه؟ یبپوش

 .تخت نشستم یرو یتینارضا با

 یواماده کرد بعد سراغ مانتو شلوار رفت مانتو زیوارد بود .همه چ خوب

 . تخت گذاشت یروشن رو یاب یروشن وشلوار ل یاب یروسر دیسف

 .بپوش نارویا -

 .هیک یبرا -

 .توخوشگلم -

 . شونیدیخر یک -

 .شبید -

 .ممنونم -

 :ادامه دادقابل شمارو نداره ، با خنده  -

 .بود یشب باحال شبیمن ممنونم بابت د-

 .خجالتم بده خواستیم دائم

 .انداختم نییخجالت سرم وپا با

 .رفت رونیزد واز اتاق ب یا قهقه

 .دمیان پوش یقهیرو طبق سل لباسها

 .نبود نتونم راه برم یاما انقدر کردیکمرم درد م یکم



 . میبود رونیروزوب تمام

 ریبار کنار پارک و ز نیا اخرشم کنار بساط فرهاد که ات میشهروگشت یکل

 .ستادیدرختها بود ا یهیسا

 . میوبازم مهمان فرهاد شد میخورد گریبا فرهاد ج یوشوخ فیتعر یکل با

 .بودمش دهیرفت که انگار قبال د یسوار شدن ما نگاهم سمت موتور با

 یمامن آن چش یکاله کاسکت داشت ،ول نکهینگاه کردم با ا خوب

 .کنمیترسناک هرگز فراموش نم

 .بود خودش

 .موتور از کنارمون گذشت با

 .حافظ گذاشتم ریدست ام یلرزان دست رو یدستها با

 چرا دستات انقدر سرده؟ یشد یچ -

 .ک..ک -

 کاظم؟ -

 رادگانهی#

 

 [16:44 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ستیدوپارت#

 منیشبهاترس#

 



 .مشنیبیکجاست من نم-

 ..سوارموتور بود االن ازکنارمون رد شدسوار.-

خبر  سیتونه بکنه.االن به پل ینم یغلط چیبکش نترس ه قینفس عم -

 .دمیم

 .دمیکش یقیعم نفس

 . یلعنت یالعنت -

 .به فرمان زد یاضربه

 .کرد از ترس تو خودم مچاله شده بودم یم یسرعت رانندگ به

ربع چند  کیس گرفت بعد از تما سیبه خونه با پل دنیمحض رس به

 .کردن ورفتن اداشتیمامور آمدن واظهارات من و

 .با تلفن با چند نفر حرف زد رحافظیام

که با چه  کردمیحافظ نگاه م ریوبه ام ستادبودمیا یاگوشه دهیترس من

 .زدیوبا تلفن حرف م کردیطول وعرض سالن ورفت و امد م یاسترس

  

 یهم بگذارم م یتوانستم چشم رو یرس نماز ت میدیتخت خواب یتو یوقت

 .ومن وبا خودش ببره ادیب دمیترس

 .میشده بود رهیبه سقف خ هردو

 .بکنه تونهینم یغلط چیان ه یتو االن زن من زمینترس عز-

سرکارت، اگر ان از  یبر دیبا یکار دار یستیخونه ن شهیتو که هم -

 ؟یسراغم چ ادیفرصت استفاده کنه ب نیهم



 .رنیرا بگ یعوض نیپدر بزرگ تا ا یخونه میبر یخوایم-

 ؟یکارت چ -

 رتیکارم ومد تونمیتو نگران نباش من با لبتابم م ،یبه کس سپارمیم -

 . کنم

 .میپس بر-

 .میریباشه فرداصبح م-

 .نه االن -

 .نصف شبه ۲االن ساعت  یگیم یچ -

 دی.شا میبر رونیموقع شب از خونه ب نیما ا کنهیفکر م یبهتر ،ک -

 .میما کجا رفت فهمهینم یطور نیما رو بده ،ا کیکش

.تو فقط لباس بردار دارمیرا بر م یضرور لیباشه پس بجنب منم وسا-

 .هست زیبرندار انجا همه چ یاضاف زیچ

 . پتو بالشت منم بردار یراست-

 . گفتم یاخنده باشه با

 .داد یصبح را نشون م ۴ساعت  میآماده بش تا

 .میرفت رونیز خونه با اطیاحت با

 .کردمینکند هراسان اطرافم را نگاه م بمانیتعق ینگران بودم کس دائم

 ستیپشتمون ن یکس یکنیحواس من وپرت م یطور نیبسه فرح ا -

 . خودم حواسم هست تو بخواب



از عمارت دور  میدیجام ارام نشستم اما خوابم نبرد تا به روستا رس سر

 .بایز ییروستا زیتم یخونه کیاشت بود خونه وسط،روستا قرار د

 

 رادگانهی#

 

 [16:45 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کیوستیدوپارت#

 منیشبهاترس

 .ارمیو جمع کن تا من کارتون ب زیخانم گل همه چ -

 .تعجب نگاهش کردم با

 . نگاه نکن یاونطور -

 .دیکش لپم

 جمع کنم ؟ زویچرا همه چ -

 .یفهم یات وبکار بنداز ملهخانم کوچولو ان ک -

 .نداره یکه مشکل نجایا -

ماست  ی.عمارت تو دو قدم میدیسف یشونیما مثل گاو پ نجایا زمیعز -

 یخبر دار م نجایخانم بزرگ از بودن ما ا دهیمطعن باش به ساعت نرس

 .میبر ومدهین یشه . جمع کن تا کس

 بردارم ؟ یچ -



 .ادیدستت م یظرف قابلمه هرچ -

 بگذارم؟ یتو چ-

 . تو پتو  قابلمه زیبکن .بر شیکار کیفرح  -

 .جابجا کرد لیبا پتو وسا یخواد ک یپوف از ادم کار ناممکن م-

 .دست بجنبون ریسخت نگ -

 .دمیوسط اتاق پهن کردم ظرفا وداخل پتو چ پتو

 .  ها رو داخل قابلمه هیادو

 .الزمم دارم وبردارم یهرچ کردمیم یسع

 .میوبخر لمونیخودمون وسا شه یرحافظ،نمیام -

 لیچشمم االن وسا یاش روبه موقع یول دیخر میبر میتون یاالن که نم -

 .بردار تویضرور

 .میجمع کرد لیوسا یعرض  دوساعت کل در

  .حافظ مادر بزرگ پدر بزرگت ناراحت نشن ریام گمیم-

ان  میبر یخونه شون و را م  لیوسا میشن ما فقط دار ینه ناراحت نم -

 .شد یاخونشون.چه خونه تو خونه یکی

 .لیپشت پرشده بود از وسا یعقب  صندل صندق

ها  ییدوتا از روستا یکی  میظهر بود که ما از خانه خارج شد ۱۲ ساعت

 .کردنیبا تعحب نگاهمون م

 دست تکون داد یمرد



 .طرفا نیسالم اقا از ا -

 .حافظ به سالم وبلند کردن دست اکتفا کرد ریام

 . میزودتر بر دیبا -

 .گاز گذاشت وبه سرعت از روستا خارج شد یرو پاشو

 

 رادگانهی#

 

 [16:45 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ودوستیدوپارت#

 من یشبهاترس#

 

 .رستوران نگه داشت کی یکرده بود. جلو یرانندگ یسه ساعت حدود

 .دختر یگینم یزیتو چرا چ یمن مردم از گرسنگ-

 .روده بزرگرو خورد کهیه روده کوچک نییپا بپر

 .مینخورده بود یزیرفتم منم گرسنم بود از شب قبل چ نییپا عیسر

 . میدیساعت بعد به روستا رس کی حدود

 . را در هوا پراکنده کرده بودن یخوب یرنج بو یسال ینهایزم

 .داد یاطراف و سکوتش به آدم ارامش م ییبایز

 .ستادیا یمیقد یخونه کیحافظ کنار  ریام



 .امیب رمیبگ دیصبر کن من کل -

 . بعد برگشت قهیدودق

 .کنن یدرو باز م انیاالن م نییبپر پا -

 . نگاهمون کرد یبا مهربان یسال انیخانم م 

 .و دستم داد دی، در وباز کرد و بعد کل نیخوش امد -

 ن؟ی، ناهار خورد دیتعارف نکن  دیخبرم کن نیکار داشت-

 .بله ممنون -

 اطیح یبود،گوشه یمانیس اطی. حمیشد اطیزن ما داخل حرفتن  با

 . بود با درخت انگور و پرتقال یاباغچه

 .شد دهیچیدور شانه ام پ یدست

 ؟ ادیخوشت م نجایخوب از ا -

 .خوبه ارام بخشه یلیاره خ -

شه  یبهترم م ستادهیکنارت ا پتمیاره، بخصوص حاال که شوهر خوشت -

 .یست کنرا در ییبساط چا ی،اگر بپر

 .بپرم یخوایهمش ازم م یدقت کرد -

 .باالش یبپر یودوست دارم مخصوصا وقت دنیاره پر -

 .درشت شده نگاهش کردم یچشما با

 . ام کاشتگونه یرو یابوسه -

 . نگاه نکنا یطور نیجون ا یا -



 .دوست دارم -

 .دوست دارم گمیعواقبشم با خودت بعد منم م -

 .زم جدا شدبهش زدم که باخند ا یمشت

 .کردم دایپ یچ نیعشقم بب نجایا ایبپر ب-

  ! یسماور زغال-

 .کمکت امیاطراف وجمع کن تا منم ب نیا یبا من تو هم کم ییچا

 .وجابجا کردم کیکوچ لیوسا

 .حافظ هم به کمکم آمد ریام

. من وسط اتاق دراز میوجا بجا کرد میآورد رونیب نیو از ماش لیوسا همه

 .بودم دهیکش

کوچک  یاشپزخانه کیتا اتاق   کیبود  بایز اطیخونه هم مثل ح داخل

با صفر  اریاما بس دادینم م یبو یگچ خاک که کم یوارهایداشت با د

 یکه م یبود اتاقش دوتا پنجره با طاقچه داشت طور یودوست داشت

 .طاقچه گذاشت یرو یشدپنجره را باز کرد وگل دان گل

  .لبخندا برا من بزن نیز افهمه ، ا ی؟ان پنجره نم ییکجا -

 . دادم امینیبه ب ینیچ 

 .لوس -

 .بخور حالشو ببر یزغال ییشوهرت چه کرد چا نیبب ایب -

 .دادیم یبود طعم زندگ یعال واقعا

 



 رادگانهی#

 

 [16:46 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسهستیدوپارت#

 .منیشبهاترس#

 

 یدردسریب یزندگ ییروستا یبایز ی خونه نیدوماه بود در ا حدود

 .میداشت

 یحافظ دکتره ،هر روز چند نفر ریبودن ام دهیمردم فهم یاز وقت اما

دور  یروستا نی. انهیحافظ انها را بب ریشدن تا ام یدر خانه جمع م یجلو

 .نداشت یاگهید زیبهداشت بدرد نخور چ یخانه کیافتاده جز 

روستا رو درمانگاه کنه تا رفت  یاز خونه ها یکیحافظ، ریشد ام قرار

 .تر بشهوامد مردم راحت

را به راه  ییچا اط،بساطیح یدوماه تو نیا یهمه بعد از ظهرا مثل

 .کردینگاه م یانداخته بود وبا ذوق به سماور زغال

کله پاچه معلوم نبود از کدام خونه بلند شده بود ، که دل وروده ام را  یبو

 یمعدم را کنار باغچه خال اتیتمام محتو و اخرهم  باعث شد زدیبهم م

 .کنم

 فرح چت شد؟ -

 .یوا ه،یگند چ یبو نیا ایخدا یوا -

 .ارمیرا گرفتم تا بو باعث نشد دوباره باال ب مینیب یجلو



 اد؟یکله پاچه بدت م یانقدر از بو یعنیصورتت وبشور ، ایب ایب -

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 .گهیه دبد یلیخ نیاما ا ادیبدم که م -

 .ینش تیبرو تو خونه تا اذ ایب_

 .نرفتم رونیتا شب ب گهید

ها حافظ تشکها رو داخل اتاق پهن کرد ومثل بچه ریموقع خواب ام شب

 . زد.دستاشو از هم باز کرد رجهیروشون ش

 . دختر گلم بپر بغل بابا -

 . براش نازک کردم ییابرو چشم

بپره  نهیتا من وبب دمیم شادیدختر داشته باشم  کیبابا، اگر من  یا -

 .بغلم

 یرو یکه لبخند کردیذهنش مجسم م یواقعا داشت ان صحنه رو تو انگا

 .لبش امد

 .باباش بزرگ بشه تا بتونه دخترشو بزرگ کنه دیقبلش با -

 . نگاه به خودت کینگاه به من بکن  کی یمن بچم فسقل یعنی -

 .گهیم گهید زیچ کیکارات که -

 .نت بدم بزرگ شدم بگذار نشو ِا -

سرم  یدستاش شدم .دستامو باال ریحمله کرد تا خواستم فرار کنم اس سمتم

 خوردیکه نفساش به صورتم م ینگه داشته بود و روم خم شده بود طور

 .ام احساس کردمدر معده یببوسدم  که آشوب خواستیم



 .ارمیولم کن االن باال م ،یوا یوا -

 دهیرفتم به باغچه نرس اطیبه ح عیمن سرحافظ دستام و ول کرد و  ریام

 .سرشب خورده بودم را باال آوردم یبودم هرچ

 . دیمالینگران،پشتم وم رحافظیام

 .یاریچت شده تو امروز بار دومه باال م -

 .شده بود فیکث یکردم حساب اطیبه ح ینگاه

 .گفتم هیشد. با گر ریسراز اشکم

 .زدم ینگاه کن چه گند -

 .رفت جیسرم گ امدم بلند شم تا

 .کنمیم زیخودم تم قهیدق کی نیبش -

 .شد اطیحافظ با شلنگ و جارو مشغول شستن ح ریام

دستم گرفت وگفت دست صورتت وبشور برو داخل دراز  یرو یآب بعد

 .ختهیمعدت وبهم ر یخورد یزیامروز چ دیبکش شا

 . دیحافظ کنارم دراز کش ریبودم که ام دهیرختخوابم دراز کش یتو

 .شد یادکلنش حالم بد م ی،از بو دهیم یبد یبو کردمیم حس

 .وبهش کردم پشتم

 .دورم حلقه شدو من و از پشت بغل کرد دستاش

 کردیحالم وبد م بوش

 .بو   راحت بشم نیو بستم تا خوابم ببره و از شر ا چشمام



معدم چشم باز کردم  اتیشده بود چشم باز کردم  با حس هجوم محتو صبح

 اوردمیباال ن یزیمعده چ دی. اما جز اسدمیدو اطیمت حو دوباره س

 .نشستم یمانیس نیزم یرو اطیح وسط

 چته تو دختر ؟ -

  .دونم ینم -

 ؟ یخورد یچ روزید -

 .یچیه -

 ...وقت کی یبد شیازما دیبا -

 ؟یوقت چ کی -

 .ازت رمیبگ شیبگذار ازما ،یچیه -

 . بسته امد کیخونه رفت و با  داخل

 .ریو بگ نیا-

 هست؟ یچ -

 : گفتیطونیلبخند ش با

 .انیاقا یطونیش ی معلوم کننده گنیم بهش

 . منظورش نشدم یمتوجه

 . دست وصورتت و بشور  سیپاشو اول برو سرو -

 گنیجعبه رو بخون  روش استفادش رو  نوشته،   بهش م نیا یرو بعد

 .کمکت امیب یتون ی،اگر نم چکیبیب



 .نگاهش کردم گنگ

 .، صبر کنخواد ینم -

بار مصرف امد و  کی وانیل کیبودم که با  ستادهیا اطیوسط ح قهیدق چند

 :با خنده گفت

 ؟یکن شیج یبلد -

 .مزه یب -

 .کن بده من شیج نیتو ا-

 . رفتم سیوازش گرفتم وسمت سرو وانیل

 . که ازم خواسته بود و کردم یهمون کار -

 .گرفتم وصداش کردم رونیپر و از در ب وانیل

 .گل کرده بود طنتشیش باز

  .میهمه زحمت نبود نیبه ا ی،چه خبره راض نهمهیاوه اوه ،ا -

 :امدم ادامه داد رونیب تا

 .دالور یخسته نباش-

گرفته بودم  ادیچند ماه  نیبودم نتونستم جوابشو بدم وگرنه ا حالیب-

 . چطور جوابشو بدم

 . چکند لهیان وس یقطره چکان چند قطره از ادارام را رو با

 .تا بنا گوش باز شد ششینشده بود که ن قهیدق چند

 شده؟ یچ -



 .یچیه -

 . یخونم بد شیازما کیتهران  میبهتر بر 

 ؟یچ یبرا -

 .یچیه.-

 نوشته؟ یچ نمیان کاغذ وبده بخونم بب -

ابرو باال انداخت وگفت  رمیسرخوش دستشو باال برد تا کاغذ را ازش نگ -

 .یبد یمژدگان دیاول با

 ده؟یم یشدنم مژدگان ضیمر یمگه براآدم  -

 .دهیبوس اب دار به شوهرش م کیمامان شدن که  یبرا ینه ول -

همه باهم بهم  ی، شاد جانیه ،یترس ،نگران ستادیاز حرکت ا زیچ همه

 .هجوم اوردن

 .یخوشحال نشد -

 .کردیحافظ کردم که نگران نگاهم م ریام نگاه

 .اماالن من حامله یعنی -

 .یدلم تو االن دختر من وتو دلت دار زیبله عز -

 .شمیمن مامان م -

 .اره -

وخودمو تو بغلش  دمیکش یبلند غیبر تمام احساسم غلبه کرد ج جانیه حس

 .انداختم



 

 رادگانهی#

 

 [16:46 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهارستیدوپارت#

 منیترس شبها#

 خوب مامان کوچولو حالت خوب شد؟-

 .بود سرمو تکون دادم یض که از سر خوشحالبغ با

 .ارمیب ایام وبدنخوام خودم بچه یبدم م لیخودم برات پرونده تشک ایب -

 ؟یمگه بلد -

 .دیزد و لپم و کش یا قهقه

 .دروش کنم ستمیبلدم برات بکارم بلد ن یوقت -

 نگاهش کردم ؟ جیگ

 مگه گندمه؟ -

 .زمزمه کرد گندم ارام

 گندم؟ میردختر شد اسمشو بگذا-

 .جو میحتما پسر بود بود اسمشو بگذار -

 .و سرش وتکون داد دیجوابم خند به

 ؟یاریب ایامون را به دنبچه یتون یخودت م -



 . باشم مانیتونم تو اتاق زا یاما م ستمیمن ماما ن-

 .اها -

 .میبخور ییاالن بپر صبحانه رو آماده کن سه تا -

 . احساس یب -

 هم کرد وگفت چرا؟گرد شده نگا یچشما با

 !یکارها رو بکن یبرم استراحت کنم تو همه دیمن با االن

 آن وقت چرا؟ -

 .امچون من حامله -

اش . اگر تو همه کنمیمنم کمکت م یکنیکارات و م یهمه زمینه عز -

. آن وقت شوهرش مثل من  ادیتنبل بار م رهیگیم ادیدخترم ازت  یبخواب

 .شهیم چارهیب

 ؟ یاچارهیباالن تو  -

 .نمک یب ایشوره  ایخام  ایسوختس  ای یدیغذا بهمون م یواال هرچ -

 .بار غذام سوخت کیحاال  یخودت نمکیب -

 : و برد تو اتاق و گفت دیکش دستمو

 .یولش کن بچم غش کرد از گرسنگ میصبحانه بخور ایب -

 .هیاالن واقعا چقدر -

 : با خنده گفت 

 .تر کیاز نخود هم کوچ -



 واقعا ؟ -

 . اره -

 ، ایعکساش هست ب -

 ما؟ یبچه یعکسا

 .یزن یم یوسرشو تکون داد. چرا خودت و به خنگ دیخند 

دونم  . تا بچه بودم من وتو انبار پنهان  ینم یزیاخم کردم. اخه من که چ 

برد . تا امدم بفهمم چه  یم رونیننه من وبا خودش ب یکرده بودن وگاه

 .چه بالها سرم امد یدون یودت که مخبره دادنم کاظم بعدشم خ

 :نگاه مهربونش سمتم گرفت وگفت 

 .یبلد باش ییزایچ کی دیبا یباالخره درس خوند -

 .دونم یرو واقعا نم زایچ یخوب بعض یاره ول -

 .یتا نه ماهگ نهیجن یعکسها نایا ایب -

 حافظ بلند شد ریپام گذاشتم وام یو رو لبتاپ

 ؟یکنیتو نگاه نم -

 .من صبحانه اماده کنم نیو ببنه ت -

 .با نگاهم دنبالش کردم سمت آشپزخونه رفت 

 .انقورباغه هیشب نایچقدر زشتن ا -

 .امد یخندش م یصدا

 .زدم و به عکسا با دقت نگاه کردم یلبخند منم



 .میصبحانه بخور تا شهر بر -

 چرا ؟ -

 .نتتیدکتر زنان بب کیبهتر -

  .گهید ینیب یمن وم یخودت دار خوب

 .خنده اسمم وصدا کرد با

 .فرح -

 .جانم -

 .رو حرف منم حرف نزن میبر دیصبحانه .با ایب

 .چشم پدر بد اخالق -

 .یتا حرف گوش کن رمیازت زهرچشم بگ دیدرسته ،با نیا -

 

 رادگانهی#

 

 [16:47 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وپنجستیدوپارت#

 منیشبهاترس#

 

 . برامون نوشت شیکه چندتا آزما مینان رفتدکتر ز شیروز پ آن

 .میانجام داد شهارویروز ازما همون



 رحافظینفر پشت در نشسته بود. نگاه ام کی میاز ظهر که خونه امد بعد

 .کردم

 ه؟یک نیا -

 .دونم ینم -

 .  شد ادهیپ نیماش از

 .سوزه یآقا دستم به دامنت بچم داره تو تب م دیحافظ،دو ریام مردسمت

 .و بردارم لمیوسا امیه االن مباش -

 .باز کرد و داخل رفت درو

امد. سمتم  رونیاز خونه ب فشیحافظ با ک ریآمدم ام نییپا نیاز ماش ارام

 . امد سرشو رو صورتم خم کرد ودست رو شانه ام گذاشت

  .باشه امیاستراحت کن االن م کمیتو برو تو  زمیعز -

 .اکتفا کردم یاباشه به

 .شدن نیمرد سوار ماش زد و با یلبخند

 .سالنه سالنه داخل خانه رفتم 

بچه  یخودم برا ی. نه برادمیترسیم کمیعادت داشتم اما االن  ییتنها به

 .ام

  .دمیاز پشت سرم شن ییکه صدا اوردمیلباسهام در م -

 . شکمم گذاشتم یناخوداگاه دست رو دیلرزیم دستام

کنه  دیمن وتهد یبود ،هر خطر همراهم شهیام هممن تنها نبودم بچه گهید

 .خواستم سرنوشتش مثل من بشه ی. نمرسهیم بیبه اونم آس



 .نبود یزیوآرام برگشتم اما چ دمیکش یقیعم بفس

 . دمیکش یراحت نفس

لرزون  ی. با دستاکنهیتو اتاقه.داره نگاهم م یزیچ کردمیم احساس

پام  یرفت. کمرا گ میپا یزیاما چ رمیب رونیسمت در رفتم تا از اتاق ب

  زدم یفشارد ، نفس نفس م یوتکون دادم اما پام رها نشد بغض گلوم و م

کنه  یم تیخودشه که داره اذ دیهفاف و صدا کنم فکر کردم شا خواستم

دهانم گذاشتم  ینداره .  دست رو میمونه و کار یاما ان گفته بود منتظر م

 ین خوانبود با حضور دائمش تازه از زجر ذه یصدا کردنش مساو

برام مهم  گهیحرف مردم د کردمیراحت شده بودم تازه احساس آرامش م

  .گنیم یچ شنومیچون نم ستین

. تو چشمام با خشم  کنمیهرگز فراموش نم دمیرو که با کاظم کش یزجر

 .من و بکشه خواستیدلش م ادیواز تنفر ز کردینگاه م

 کیبه من نزد کجاست فقط ستیکجاست . مهم هم ن ستیمعلوم ن حاال

 .نشه

تهوع که معدم شروع به  احالتیبود  ادیاز ترس واسترس ز دونمینم

 .سوختن کرد

شده  نیبتونم قدم از قدم بردارم پاهام سنگ دیرا بلند کردم تا شا میپا ارام

  . پام وجدا کردم نیاز زم یبود به هر سخت

از  یقطر اشک دمیکش یقینفس عم  دمیرس اطیرفتم تا به ح اطیح سمت

تخت کنار  یاب به دست وصورتم زدم و رو یکم  دیکنار چشمم چک

ترس به جونم افتاده بود، چرا  نیچم شده بود چرا ا اینشستم. خدا اطیح

 .کنن یکنم دارن نگاهم م یحس م



 

 .شد اطیحافظ داخل ح ریموقع  در باز شد و ام همون

 .کرد .ارام سالم کردم نگاهم

 ؟دهیحالت خوبه. چرا رنگت پر -

 .تکون دادم سرمو

 ؟یباال آورد -

 .سوزه ینه معدم م -

 ؟یخورد یزیشه.چ یدرست م ستین یزیچ -

 .نه -

 .یاخسته میشه بعدم بخواب یحالت بهتر م  میبخور زیچ کی ایب -

 مگه ساعت چنده؟ -

 .بهم انداخت یقیدق نگاه

 امیکه زمان از دستت در رفته؟ گفتم االن ب یکردیشب چکار م ۱۰-

 .کردم ریجواب پس بدم چرا د یکل دیباخونه 

 .دمیترس -

 .نشست کنارم

 .،االن حالت خوبه یاز چ -

 .زدم شیبه نگران یلبخند

 . آمد باعث شد بترسم ییصدا کیاره ،-



مادر بزرگ  زنمی. زنگ مستیزن حامله خوب ن یترس اصال برا -

 .بهتره یما تنها نباش شیپ نجایا انیوپدر بزرگ ب

 .مگه برگشتن -

 .بله خانم -

 ؟یک-

 .هست یادوهفته  -

 .؟یپس چرا نگفت -

 رفت.( ادمیو گفت ) دیبه موهاش کش یدست

رفته بگو  ادتیچند وقت سرت شلوغ بوده که  نیاشکال نداره انقدر ا -

 .انیب

  ام زدبه گونه یارام یلبخند نگاهم کرد و بوسه با

 .دنبالشون رمیفردا م میبخواب میاالن شام بخور ایب -

 چش بود؟ بچه -

 .کدوم بچه -

 .همون که باباش آمد دنبالت -

اها. سرما خورده بود. تب کرده بود دارو بهش دادم ودوتا آمپول زدم -

 . نییبهش تا تبش آمد پا

 .چارهیب -

تا زود خوب  یدرست مراقبشون باش نکهیمهم ا شنیم ضیبچه ها مر -

 .بشن



 .اره درسته -

 .بلندم کرد دیکش دستمو

 رادانهگی#

 

 [16:48 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششستیدوپارت#

 .منیشبهاترس#

 

 . بود کیحافظ کنارم نبود. همه جا تار ریچشم باز کردم ام 

 اسآشپزخانه یآشپزخانه فکر کردم  تو یاز تو ییصدا دنیشن با

 .شست یم یزیچ یآشپزخانه داشت کار یبلند تو یبا موها یزن

  .سالم -

 .برگشت نگاهم کرد -

ارام از  یلیافتادم خ نیزم یو از پشت رو دمیکش یبلند غیاز ترس ج 

 .چشمام محو شد یجلو

 . عقب عقب رفتم . سرم واطراف چرخاندم  نیزم یدستان لرزان رو با

 ( نداشتم خواستم کمکت کرده باشم تیبخدا کار )

  زدمیم غیج



 یمنتظر م ی. نامرد گفتادیم مدروغوها ازتون بد دیکارم ندار نیمگه نگفت 

 . نییاین نجایا دیتا هروقت که وقتش بشه .بر یمون

 در گوشم، یادهیحس کش با

 .دیصورتم کش یانگشتش را رو آرام

 (اقتیل یاما ب ییبایز)

 .ودادم خفه شده بود غیج

 نمیبه جهنم تنها بمون ، ا یخوایکمکت نم میامده بود میندار تیکارما که )

 ( .بابت فرزند دار شدنت ما ی هیهد

 (  نترس احمق شیریمن  مادر هفافم بگ)

را حس  یروم گرفته بود.  باد خنک یرا جلو ییبایجواهر نشان ز انگشتر

 .کردم

  شهینم گهیآن وقت  د نجایا ادیبفهمه م لی؟اگر اسراف یمادر چرا آمد )

 (کرد یکار چیه

 .(میبر ایب )

 .کردم یرفت فقط نگاهشون م یم جیسرم گ دمیلرزیکه از ترس م من

 .نگاهم کنه دست مادرشو گرفت نکهیبدون ا هفاف

 ( وبردار خودم درستش کردم تیهد )

 .شدن دیو ناپد 

 .دمیدو اطیرفتن هفاف و مادرش هق هق کنان سمت ح با



نبود گشتم  میچرم فیزدم.  نبود ،ک امقهیبه  یچنگ کردمیم یخفگ احساس

 دورم زدم اما نبود ، یکردم چرخ یم هیگر که ینبود. با نگران در حال

 .بشن کیبهم نزد نهایآن  باعث شده ا نبود

 .امد اطیحافظ به داخل ح ریباز شد وام در

 .شده بود لیام به هق هق تبد هیدو خودم وتو بغلش پرت کردم گر با

 یمن نم یزد ول یحرف م کردیصورتم را قاب گرفت و نگاهم م نگران

 .شدو تو اغوشش از حال رفتم نینگکمکم چشمام س دمیشن

 

 رادگانهی#

 

 [16:48 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفتستیدوپارت#

 .منیشبهاترس#

 

 .شده یطور نیچرا ا -

 کنن؟ یم تشیجنا اذ -

 .براش یمن ،مادر دعا گرفت یخدا -

 . تو گردنشه شهیاره هم -

 . نمیبب -



 

 .ستیبه گردنم زد ن یحافظ دست ریام

 ؟یچ یعنی -

 :و باز کردم با ناله و بغض گفتم چشمم

 .گم شده -

 : زد وگفت میشانیبه پ یاحافظ  بوسه ریام

 .کنمیبرات درست م گهید یکیاشکال نداره -

 کنه رونیجنا رو از خونه ب  یاریب ریجنگ کیمادر بهتر اول  -

 یکس دنبالتون امی. فکر کردم شب بگذاشتمیشب تنهاش م دیمن احمق نبا -

 .کنه دایکنه و جامون وپ بمیتعق تونهینم

 کی،االنم  یفکر چاره باش دینداره.با دهیکه شده غصه خوردن فا هیکار -

 .بگذار باال سرش اریقران ب

 .میقران .. قرآن ندار -

 دیقبل از خر دیمسلمون با کی،  یستیمادر ،مگه مسلمون ن یچ یعنی -

 .اش بخرهخونه یقران برا زیهرچ

 .نیگیشما درست م بله -

 .برهیو خوابم م شهیم نیچشمام سنگ دوباره

 

 



 .بخور مادر یزیچ کیپاشو دخترم  -

گذاشت و بلندم کرد تا چشم باز کردم که مادر بزرگ دست پشتم ارام

 .نمیبش

 :پام وگفت یسوپ وگذاشت رو ظرف

 .یبخور صبح که صبحانه نخورد یزیچ کی -

 .حافظ داخل اتاق شد ریام

  .دارشدهیخانم ما هم ببه  -

 . زد میشانیبه پ یاشد وبوسه خم

 .کنه یصبح باهاش حرف زدم گفت کمکمون م ارمیو ب خیمن برم ش -

 . خوبه مادر برو -

 . بهتر شدم کردمیحس م دمیخوردم ودوباره دراز کش غذامو

 .هم فشار بدم یحالت تهوع باعث شد چشمامو رو اما

 ؟یمادر خوب یشد یچ -

 .وع دارمحالت ته-

 . یشیزدو گفت خوب م یلبخند

باعث شد مادر بزرگ چادر سر کنه  اطیح یتو یمرد اهللی اهللای یصدا

 .بره رونیواز اتاق ب

 .حافظ،داخل اتاق شد ریام

 .خواد باهات حرف بزنه یحاج اقا م زمیعز -



 .رفت رونیسرم انداخت و از اتاق ب یروسر

  . هللا -

 .دمیوجلو کش میروسر

 . گفتم یدییرمابف ارام

 .داخل اتاق شدن یریبا مرد پ رحافظیام

 یدوست دارن گاه یلیخوشگل و خ یبابا جان بهما. جنا زنا ینخند -

 .کننیبه دست آوردنشون هر کار م یبرا

 .خوب -

 :کرد وگفت یخنده.ا -

 .یگرفتیزن خوشگل م دینبا -

 .گشاد شده بود ینلبک یچشمام اندازه -

 .کردن یاندهخ رمردیوپ رحافظیام

 دنیجنگ میجنگ  کرد هایلیخانم با خ نیبه دست آوردن ا یحاج قا ما برا -

 .نداره یکار گهیبا جن که د

 بکنه دیناموسش همه کار با یپسرم آدم برا نیافر -

 .فاصله از من نشست با

 . جنا نیا نیچه شکل -

 . ادمن اما هیدرخشان ،شب یبلند و چشما یقدا-

 .ارنیتونن در ب یم یشکل انها خودشون به هر-



 .هستن اهیس یاگربه هیوقتا شب شتریبله ب -

 .حاال کتکت هم زدن تا

به  دهیکش کی  دیبر نجایازا دیایبهشون گفتم ازتون بدم ن شبینه ،فقط د -

 .صورتم زدن

 .حافظ،نگران سمتم امد و کنارم نشست ریام

 .واقعا زدنت -

 .سرمو تکون دادم 

 : آوردم و گفتم رونیلباسم ب بیانگشتر را از تو ج -

 .مادر شدنمه یهیبهم دادن. گفتن هد شبید

 .حافظ انگشتر و از تو دستم برداشت وناباورانه نگاه انگشتر کرد ریام

 .دخترم یکردیقبول م دینبا -

 درسته؟ ینهایا ریتو در تسخ-

 . تکون دادم سرمو

مادر  وجود داره که تو عمارت یجفت من دستشونه . طلسم گنیم -

 .پا تو عمارت بگذارم دیبزرگمه من نبا

 دیکنم با یتونم بکنم ، فقط،ازت دورشون م ینم یادیمن برات کار ز -

نداره  یزیخونه چ نی. انهی. تنها راهش همدیونابودش کن دیکن دایطلسمو پ

 . تو انیم گهید یانها از جا

ش آب بخون وفوت کن ، بعد داخل یحافظ،دادگفت  تو ریبه ام یکاغذ

بهش داد وگفت هر روز از  یودور تا دور خانه پپاش ،بطر زینمک بر



قاشق بخوره آب زمزمه ، لباسهاشو همه را با اب و نمک  کیاب  نیا

سمت  یداخلش خونده باشن پاک بشه .  کاغذ ییکه اگر دعا دیبجوشان

 :گفتحافظ،گرفت و  ریام

 . همراهش باشه شهیهم نمیا-

و مادر بزرگ به تکاپو افتادن تا دستورات حافظ، ریام خیاز رفتن ش بعد

 .وانجام بدن خیش

 

 رادگانهی#

 [16:49 20.10.19] ,رادگانهیکانال رمان 

 وهشتستیدوپارت#

 .منیشبهاترس#

 

 . دمیشن یحافظ را م ریمادر بزرگ و ام یصدا

 .گذاشتیحافظ،سر به سر مادر بزرگ م ریام

 .ببردت ادیجن منا ن نیازا یکی ایب ستی، حاج اقا ن یبیب نیبب -

سراغم ازم  ومدنیخورم جون بودم ن یبه دردشون نم رمینه مادر من پ -

  . کردنیفرار م

دعا هارو بندازم  نیاز ا یکی ایب ایکه ب یندار یهنوز سن یب یاِ ب-

  . گردنت

 . اِ نکن مادر-



 کیحاج اقا واست  نیبگم ا دیبا یو ماه یجان خودم انقدر خوشگل -

خودتو به  نهیتو آ ینگاه کرد یقربوت بشم اله سهیچشم زخم بنو یدعا

 .کنه یکه آدم باهاشون حال م ییزن باحاال ریپ نیموال از ا

 .چه مدل حرف زدنه نیا ای یپسر مثال دکتر یوا یا -

 .ادبام یمن از ان دکتر ب -

 .مادر بزرگ خنده به لبم آورد ی خنده  یصدا

 .جون مادر بزرگم وعشقه یا -

،چه حرفا  نجایعقل دختره و تنها گذاشته امده ا نیریش یپاشو پاشو پسره -

 .زنه یم

 .یکن یم یاِ نکن پسر چرا تف مال -

 .هیتف چ یب یبوسه ب نایا -

  برو زنت وببوس -

 .بوسم البته از لباش یآنم م -

 .ایح یب یاِ وا خدا مرگم بده برو برو پسره -

 .دمیخند یحافظ م ریام یها یشوخ یچشمام وبسته بودم و ب من

 .به تو داره ازیمادر ، حواست به دخترم باشه االن ن رحافظیام -

از  ریغ یکی،  دمیکش یزن چقدر مهربونه  نفس راحت نیچشم باز کردم ا -

 .ستمیتنها ن گهیدوستم داره د رحافظمیام

 . دمیآن دختر همه کسمه مادر دخترمه من براش جونم وم یب یب -

 .یکنه پسرشو دوست ندار یانقدر نگو دختر دختر اگر پسر بشه فکر م -



 .سازم یدختر م کی عیسر ینه دوست دارم ول -

 .پرت شد و خورد به در یزیچ کی انگار

 آمدیحافظ م ریام ی خنده یصدا

 ؟یزن یچرا م یب یاِ ب -

 .ایح یب یبرو از جلو چشمم پسره -

 . حافظ سرشو داخل اتاق آورد ریباز شد ام در

 ؟یداریب -

 .اره -

  خوبه -

 .لگن آب وارد اتاق شد کیبا

 .یگذار یزن م رهیپ نیچرا انقد سر به سر ا -

 .نکن ری.مادر بزرگ من و پیریخودت پ -

  آب ختیبراش تکان دادم و ان مشغول ر یسر

  .تا دور اتاق شد ، کارش که تموم شد کنارم نشست دور

 .فرح -

 .جانم -

 .فرح -

 . کردم نگاهش

 .دیخند یم



 شده؟ یچ -

 .دوست دارم صدات کنم یچیه -

 .دهیفکر کنم حاج آقا برات دعا معا نوشته عقلت پر -

 .دهینوچ ، از کمبود عشق عقلم پر -

 باال دادم وگفتم منظور؟ ییابرو

 

 رادگانهی#

 

 [16:49 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونهستیدوپارت#

 منیشبهاترس#

 . دیپتو خز ریز آرام

 .دورم حلقه کرد دستشو

 . نیا یعنی -

 .و ادامه داد دینفس کش قیعم

 . نجاستیکوچولو ا نیا یدیفهم یاز وقت -

 .دیشکم صافم کش یرو دست

 .. مردم از بس نگاه کردم دست بهت نزدمیریگینم لیمن وتحو گهید -

 .حافظ ریام -



 .حافظ ریام گهیجان چه خوشگلم م -

 .دورم سفت شد دستاش

 .گفت برم زنم وببوسم دمیرو بوس یب یب -

 .دیخند یکرد وم ینگاهم م طنتیکردم ، با ش نگاهش

 .از بازوش گرفتم بشگون

 ؟یشد یاخ نکن ، جن -

شه  یفشارد چه راحت م یرا م می.بغض گلو میدو به هم نگاه کرد هر

 منتقل کرد یرا به کس یاحساس بدبخت

 .نداشتم یظورمن دیببخش -

آوردم. بلند شدم نشستم  رونیدستاش که حاال شل شده بود ب نیواز ب خودم

 بره نییبکشم تا بغضم پا قیکردم نفس عم ی، سع

 .فرح نگام کن -

 نگاهش کردم.اخم کرده بود سرچرخوندم

 .کردم یشوخ ،یدون یخودت م یکن هیگر -

 .ستیکس جز خودت وبچم مهم ن چیوه زیچ چیه یدون یخوب م خودت

 .تا دوباره دراز بکشم دیوکش دستم

سن کم تجربه  نینوزده سالته اما دختر خوب انقدر تو ا جدهیدرسته ه نیبب-

 .نداره یکه دوستت داره ک یبفهم یکرد

حافظ  ریپاکش کردم تا ام عیسر دیاز کنار چشمم چک یاشک سمج قطره

 .نهیکنه اشکم ونب یشمام نگاه مداره تو چ یشد وقت یاما مگه م نهینب



  .و کتار صورتم نگهش داشت دیچشمام کش ریز دست

 یتو عشقم ستیهم ن یمنت کنمیکردم وم یتو هر کار یمن برا نیبب -

 .فمهیوظ

 یستیتنها ن گهیتو د یزیحرف بهم بر کینه با  یدارم بزرگ بش دوست

 یو محکم یقو یتا بچه یو از خود گذشته باش یقو یلیخ دیبا یمادر شد

 .یاریبار ب

 .زد میشانیبه پ یابوسه

 زم؟یعز یامتوجه -

 .وارام تکان دادم سرم

 .اخم نکن باشه گهیخوبه پس  د-

 .بغض گفتم با

 .من اخم نکرد-

 

 رادگانهی#

 

 [16:50 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودهستیدوپارت#

 .من یشبهاترس#

 



بود. روزها و شبها پشت  یعاد زیماجرا گذشت . همه چ نیوقت از ا چند

 .دمیترس یسکوت م نیمن از ا یانقدر که گاه گذشتنیهم م

 . آرامش قبل طوفان باشه دمیترس یم

 یزنگ تلفن بود چند بار یافتاد صدا یروزها اتفاق م نیکه ا یزیچ تنها

 یکه تو یبا ذوق از پسر تای، آز تایواز نیحس ریزنگ زد، ام نیعمو ارت

بار زنگ زده .   کیچهار پنج ماه فقط، نیا یگفت ،پدرم تو یراه داشت م

 لیتماهم انگار  هیاما هنوز با زن بابام و  زن عمو صحبت نکرده ام . بق

 .ندارند که من با انها صحبت کنم یچندان

 

برام مهم نبود اما حاال که عمو چند بار زنگ زده بود اما آن  ادیز لیاوا

 یاش حرفکس درباره چیسوال داشت چرا ه یبود برام جاحرف نزده 

 .نگفته یزیاش چبارم درباره کیحافظ  ریام ی.حتزدینم

از  رحافظیواقعا چرا ام کردمیوبا خودم فکر م زدمیقدم م اطیح یتو

 .زنه یمادرش حرف نم

 . دخترم ییکجا -

 .نجامیا -

 .شهیم ضیتو بچه تو شکمت مر ایهوا سرده مادر ب -

 .چشم وگفتم وهمراهش وارد اتاق شدم -

چراغ رو  یدرست کرده بود وقت یبرام کرس ۲۲۰المپ کیبا  یبیب

 .گرفتیمن ودر برم یلذت بخش یگرما کردیروشن م

 .راحت شد سمت آشپزخونه رفت الشیکه قرار گرفتم خ یکرس ریز



 .زنه یاز زن عمو حرف نم یچرا کس یب یب -

 .ونگاهم کردچهار چوب در قرار گرفت  تو

 ؟یشد به فکر مادر شوهرت افتاد یچ -

 .رهیگیاز پسرش نم یسراغ چیاما ه میخوب پنج ماه ازدواج کرد -

 .رفته ،خانوادشو ترک کرده -

 .یبیب یمتعجب از جواب ناگهان 

 کجا رفته،چرا رفته؟ ،یچ -

 . دمیطور که من ان چند وقت انجا بودم شن نیدونم مادر ، ا ینم -

حافظ  ریبخاطر آن که ام  کنهیم یداره زندگ گهیزن د کیاالن با  نیآرت

 . انها که دوستش نداره شیره پ ینم

 .حافظ ممنوع الخروجه بدهکاره ریاما انها که گفتن ام -

 یبه همه کمک م ییقربونش بشم اقا ستیبچه م بدهکار ن چمینه مادر ه -

 .ور ان ور نیکه  نگذارن بره ا ستیکنه مال مردم خور ن

رفتم . باز خدا رو شکر بدهکار  یبیب یبه قربان صدقه رفتنها یلبخند

 .نبود

 .رو ول کرده رفته نایا یراحت نیمادرش به هم یعنیتعجبه  یجا-

رن   یکنن م یکه انقدر راحت ول م ستین رانیاره مادر  انجا مثل ا -

سالشون بشه  ۱۸گفت بچه ها  یم نمیآرت ستیمادر، پدر ، براشون مهم ن

بندو بارن  یانقدر انجا ب نهیبخاطر هم شه؟یباورت م کننیولشون م

 انیوجب لباس م کیزنا خدا بدور مادر لخت با  یدیوند ونشونیزیتلو

 .مجلو مرد



 ادمیحافظ  ریزد که به کل مادر ام یانقدر با اب وتاب حرف م یب یب 

 . رفت

 .ستیمهم ن براشون ستنیانا که مسلمون ن -

 ست؟یبراشون مهم ن ایک -

 .کردینگاه م یسوال یب یبودبه من وب ستادهیدر ا یحافظ جلو ریام

 : گفتم عیسر

 یحجاب برنامه اجرا م یانجا زنا ب ونیزیگه تو تلو یم یب ی،ب ایخارج

 .کنند

 .اها -

 .حافظ سمت اتاق رفت حالش انگار خوب نبود کالفه بود ریام

 .و بپرسم شیاز جام بلند شدم و سمت اناق رفتم تا علت ناراحت ارام

 رادنهگای#

 

 [16:50 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ازدهیوستیدوپارت#

 .منیشبهاترس#

 .نشسته بود واریکنار د 

 .شده یزیچ -

 . کرد نگاهم



 ، اوضاع دخترم چطوره ؟ یتو خوب -

 .زدم یولبخند دمیشکم برامدم کش یرو دست

 .ینگو دخترم پسر بود چ ی، ه خوبه

 .نمیدست به کنارش اشاره مرد تا کنارش بش با

 .دختره ، بگو دختره گمیم یوقت -

 ؟یاگر پسر بود چ -

 ؟یسونو گراف میبر -

 .ترسم یگفتم نه م ینه ان دفعه ام گفت -

 ؟یاز چ -

 راستشو بگم؟ -

رفتم  یلباسم ور م یکه با گوشه یهم گذاشت .در حال یچشماشو رو 

 .گفتم

 .خوره یاگر دختر نباشه تو ذوقت م -

 . دیخند بلند

دختر دارم  کیبا خودت دختر من عاشق بچه ام من  یفکر کرد یچ -

بابا  بپر برو  یعنی. پسر کنمیپسرم داشته باشم خدارو شکر م کی،

 .ادیبدم ب دیپسر آچر فرانسه اس. چرا با ایسرکوچه دوتا نون بخر ب

 .شد یکلمه تو مغزم اکو م کیحرفاش  یهمه تو

 .دختر دارم کی



 :گفتم یلرزون یصدا با

 ؟یتو دختر دار -

 .وفشار داد مینینگام کرد و با دوانگشت ب -

 .گذاره استراحت کنم یخوشگلشو االن کنارم نشسته نم کیاره  -

 . دمیکش یراحت نفس

 .پاهام گذاشت یشد وسرش ورو خم

زد . انگار ان هم از بودن پدرش  یهم غلت حافظ دخترم ریام بقول

 .خوشحال بود

مرتبش بردم وبا تکان دادن دستم در  یموها نیبسته دستم و ب چشماشو

 .نا مرتبشان کردم شیموها نیب

 .فرح -

 .جانم ، -

  .ادیاز خانم بزرگ چقدر بدت م-

 .از سوالش گفتم متعجب

 ؟یدیسوال وپرس نیچرا ا -

 ؟یش یمرده خوشحال م یاگر بفهم -

 . شم یخوشحال نم یمن هرگز از مرگ کس دیدلم لرز 

 خانم بزرگ مرده؟ -

 .ارام سرشو تکون داد -



 سکته کرده شبید -

 .فرستادم رونیو اه مانند ب نفسم

 ایکردم تا اخر دن یفکر م ره،یبم کردمیشه هرگز فکر نم یباورت م -

 .مونه یزنده م

 شیاما تو زندگ دیرسیبه خودش م شهیبود اما خوب هم ادیسنش،ز -

 .ارامش نداشت ، دائم در جنگ  با همه بود

 کنن؟یمدفنش  یک -

 .انیزنگ بزنم بابام و بابات ب دیفردا با دیدونم شا ینم -

 . فکر نکن عمر دست خداست ادمیاستراحت کن ز یاالن تو بخواب  کم -

 .امدم رونیشدم از اتاق ب بلند

با مرگ خانم بزرگ جنا دست  یعنی،باالخره مرد ، شد مرد  یباورم نم 

 .دارنیاز سر من بر م

 :دیپرس یبیفکر بودم ب تو

 .دهیشده مادر چرا رنگت پر یچ -

 شه؟یمرگ خانم بزرگ خوشحال م دنیبا فهم یب یکردم االن ب نگاهش

 .شده حالت خوبه یمادر چ -

 . .ام گذاشتشانه یامد و دست رو رونیحافظ از اتاق ب ریام

 .دیگفتم ،ببخش یبهت م دی. نبا زمیعز یخوب -

 .دیبه من بگ یگفت یبهش م دیرو نبا یچ -



 .ارام لب زدم 

منم راحت شده باشم  گهید دی،شا یبیشه ب یبزرگ مرده ،باورت م خانم

 .انیو جنا سراغم ن

 .کنه دییتا حرفامو تا کردیم رحافظینگاه ام یبیب

 .مرده شبیخانم بزرگ د یب یاره ب -

  : حافظ کرد وارام گفت ریهم مثل من گنگ نگاه ام یبیب

  .خانواده از دستش راحت شدن کیمرد ،  -

 .رفت رونیاز اتاق ب بعد

 

 نه.؟ هیکه دارم حس بد یحس سبک نیحافظ ا ریام -

 .یکن یحس راحت یکرده بود، حق دار تتیاذ یلینه قربونت برم خ -

 .بند ازاد شدم کنم از یاحساس م -

 .نشستم یکنار

کرد شکنجم داد اوارم  میگفتم ،مادرم ومادر بزرگم وکشت زندان هیبا گر -

 .کرد

 :گفت یحافظ بغلم کرد وبا مهربون ریام

 .بخاطر من شیارزه ببخش یمن وتو رو بهم رسوند نم -

 .نگاهش کردم یاشک یچشما با

 .ازم نخواه ببخشمش یول رحافظیمن عاشقتم ام -



 .تکون داد سرشو

 .نکن باشه تیخودت وبخاطرش اذ یول یهر طور دوست دار -

 گمیم نیجور عذاب برات. بخاطر ا کینفرت از ان بشه  خوامینم

 .ببخشش

 .میزنیاش حرف نمدر باره گهیباشه د -

 

 رادگانهی #

 

 [16:51 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودوازدهستیدوپارت#

 .منیشبهاترس#

 .دارشدمیب آمدیم رونیکه از ب ییبا سر وصدا صبح

 .رفتم رونیاز اتاق ب صدایو ب آرام

 .کردم دارتیمادر ب یوا یا -

 نه ،ساعت چنده؟ -

 .هنوز نه نشده -

 چه خبر؟ نجایا -

 .نجایا انیهمه آمدن دارن م -

 جدا؟ -



دارم صبحانه آماده  نجانیا گهیربع د کیگفت  رحافظیاره مادر ،ام -

 .کنمیم

 زن بابام؟ یهمه هستن ،حت -

 .  بکنم دیاالن چکار با ایسرشو تکون داد . خدا فقط

 . گفت: صبحانه بخور نتونستم یب یدوش گرفتم ، هرچقدر ب کی عیسر

 .کردمیخودم وآماده م دیبا دنیرس یم گهیشده بود هرجا بودن د رید

 .دمیلباسم وپوش نیکردم وبهتر شیآرا یکم

 .در آمد یورودم به اتاق صدا با

حافظ،داخل آمد پشت  ریبگه ام یزیبهم کرد تا خواست چ ینگاه یب یب

 تایآز ن،یرحسیسال و پسر بعد پدرم وعمو و ام انیخانم م کیسرشم 

رفت وبغلش کرد وسراغ باباشو  یب یراست سراغ ب کیبود.عمو  امدهین

 .افظ شدمح رینگاه ام یکردم که متوجه یگرفت . نگاه عمو م

 .کردیحافظ با اخم نگاهم م ریام

 :کرد وآرام کنارگوشم گفت یشد واحوال پرس کمینزد نیحس ریام

 . یخوشحال یلیخ االن

  زد میشانیبه پ یاعمو بغلم کرد وبوسه بعد

 : سالم کرد وگفت کیبا اخم  پدرم

 .استراحت بکنه کمیبکن  یفکر کیبهروز خسته شده،  رحافظ،یام -

 .کردینگاهم نکرد زنش با اخم نگاهم م اصال

  پدرم و زنش . برادرم سمتم آمد و دستشو سمتم دراز کرد برعکس



 . سال داشت ۱۶ ای ۱۵مهربان بود  یلیخ

 .من بهروزم ،برادرت -

 .بهش زدم یدستانش گذاشتم لبخند نیوب دستم

 :نشنون گفت هیکه بق یارام طور -

 .یدادیو نشون م تیخوشحال دینبا

 . نگاهش کردم گگن

 یخوشحالم بازم شما را م یلیمن خ نیامدرو به همه گفتم ،خوش ارام

 .نمیب

 :گفت تیبابام با عصبان زن

 .یبه گفتن نبود کامال معلومه خوشحال یازین -

 :حافظ کنارم آمد و گفت ریام

 .کفن ودفن یدنبال کارها  میتا بعد بر میبخور زیچ کیفعال  دییبفرما

 :گفت  هیبازوم وگرفت رو به بق رحافظیام

 .دیبشن دییشما بفرما -

 .کردیبابام با اخم نگاه ما م زن

 :بازوم و فشار داد و گفت یحافظ من وسمت اتاق برد کم ریام

 ؟یخودت درست کرد یبرا هیچه سر وشکل نیا-

 : من ونشاند وگفت نهیآ یبه رو رو

 ؟یعروس یبر یخواستیم



 .نکردم یمن که کار -

 . یکرد شیو ارا یدیقرمز پوش یاس مجلسلب -

 .داره رادیکجاش ا نیا خوب

 خودت و ؟ یکرد یشکل نیمرده بعد تو ا یکی -

 .دوست داشتم-

 .نداشته و نداره یمن ارزش یکه مرده برا ان

 : کرد و گفت یاکالفه پوف

 . رونیب میبر ایلباست وعوض کن ب-

 .کنمیکارو نم نیمن ا -

 . نگاهم کرد بااخم

 ؟یلج کرد -

 .نه ،دوست ندارم همه بهم دستور بدن -

 االن من بهت دستور دادم؟-

 .ستیرفتار درست ن نیاما ا یاز مرگش خوشحال باش دمیحق م بهت

 .باشم نیا ریتونم غ یمن نم -

 . هم فشار داد یرو چشماشو

کار تو ان  نیناراحته، ا یلیعمو از مرگ خانم بزرگ خ،زن نیبب -

.خانم بزرگ هرچقدر با تو بد بوده با برادرت و کنهیت مناراح شتریوب

 .کنه تیکار تو اونا رو اذ نیمادرش خوب بوده پس حق بده ا



  : گفتم یعصب

 باشه چکار کنم االن؟ -

 . رونیب ایکم کن ب شتمیلباست وعوض کن ارا  -

 .میزنیتو اتاق با هم حرف م میزشت شد  االن من وتو آمد یلیبرم خ من

 رادگانهی#

 

 [16:52 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .زدهیوسستیدوپارت#

 .منیشبهاترس#

 

 .باشه تو برو-

 ایتو هم زود ب -

بهم انداخت و سرش را تکان داد و از اتاق  یرا تکان دادم و نگاه سرم

 .رفت رونیب

 .لباسم وعوض کنم خواستینم دلم

 کردم؟یم ینقش باز دیناراحت نبودم، چرا با من

 .کردم ومشغول عوض کردن لباسم شدم یپوف

 تو ؟ امیب تونمیم -

 . بود نیرحسیام یصدا



  . لباسم را عوض کردم عیسر

 .دییبله بفرما -

  یداده گفته برا تایرو آز نهایتو دستش بود ، سمتم آمد . ا بسته کی

 . زدم و تشکر کردم یعروسم. لبخند

 گه؟یحاال دختره د -

 . دونم ینم -

 .کردمیدوساعته دنبالت م یینجایا نیرحسیام یه -

 . بود ستادهیدر چهار چوب در ا رحافظیام

 :به بسته کردو گفت یااشاره

 ن،؟یچ نایا-

 .فرستاده برا دخترت تایآز  -

 .دمیخند

 چرا؟ گهیخان شما د نیرحسیبابا ام یا -

 چرا،؟ یچ -

 ؟یاگر پسر بود چ م،ینرف یما هنوزسونوگراف -

باز نگاهمان   شیکرد که با ن رحافظیسرش،و خاروند نگاه ام نیحس ریام

 .کرد

دختره ،  میدخترم دخترم خوب ما هم فکر کرد گهیاحمق  م نیبس ا از

ان  شاهللیا تونیبعد یبچه یپسر بود بگذارش برا نیاشکال نداره اگر ا

 .دختره



 . انداخت نیرحسیحافظ،دست دور گردن ام ریام

 .جان داداش دختره، حاضرم شرط ببندم -

نداره دختر با  یببند دهنتو کله پوک مگه دختر پسر داره سالم باشه فرق -

 .دختر

 دهیفهم یبهم گفته بود وقت تایدوتا عاشق دختر بودن  آز نیا  میدیخند همه

 . شهیدختر م یبعد یگفته بچه  نیرحسیخودشون پسره ام یبچه

 ..برعکس خانم بزرگ هم دختر دوست داشت آن

 . نگاه همه سمت در رفت یبیب یصدا با

 . ادیاالن صداشون در م دیبر دیای،ب نجایا نیاخ شما دوتا آمد -

 : گفت رحافظیام -

 .نیحس ریمن آمدم دنبال ام -

 اد؟ی یمگه زنت نم -

 .، ستینه انجا براش مناسب ن -

 چرا؟ -

 .دمیم حیبعدبرات  توض -

 .کردنیعمو و پدرم کنارهم نشسته بودن وصحبت م میرفت هیبق شیپ -

 .همه بلند شدن م،یبا گفتن  بر نیحس ریام

 حافظ ریام



زنگ زدم  شمیساعت پ کیو تو عمارت آماده کردم  زیمن همه چ -

 . میآمبوالنس جنازه رو ببره عمارت بهتر ما هم بر

 .رفتن رونیدر سکوت ب همه

 .:بهروز

 .؟یای یتو نم یآبج -

  : من دهان باز کنم گفت نکهیفظ  قبل از احا ریام

 وضعش،بهتره استراحت کنه نینه با ا -

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت مادرش

مرگ مادر بزرگت نتونست شب تا صبح بخوابه االن  یاون از خوشحال -

 .استراحت کنه دیبا

 :حافظ گفت ریرا از رو بسته بود خواستم جوابش را بدم که ام رشیشمش 

 ن؟یشد یاز مرگش ناراحت م دادیسال عذاب م ۲۰شمارا  یاگر کس -

 .  عاشقتم  مرد تش،یحما نیرفت از ا دلم

 .کردمینم یابراز شاد هیبق ینه اما حداقل جلو -

 : گفتم عیسر

 .مرتب باشم دیایاز عمد نبود گفتم شما م -

 .داشت تیبود داده بودم اما واقع یخودیب جواب

 . حرف بزنم یبرات کل خوامیاستراحت کن آمدم م یآبج -

 .را جمع کند میخرابکار  خواستیم زدم مبرادر یبه مهربان یلبخند



 . زمیباشه عز -

 :وگفت ستادیا یکنار یبیب

 .زن حامله تنها بمونه ستیخوب ن مونمیفرحنازم م شیمن پ -

 بهروز با خشم گفت ملدر

تنها  شهیهم ارهچی.آن بکنمیاصال خانم بزرگ وتنها دفن م ادین کسچیه -

 .بود

 .کرد شیصدا پدرم

 .میبر ایبسه زن ب -

 .بحث خاتمه داد نیبود که به ا پدرم

 

 رادگانهی#

 

 [16:52 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وچهاردهستیدوپارت#

 منیشبهاترس#

 . مینشست اطیح یتو  یبیرفتن همه من وب با

 . میسکوت نبود  نیکدام حاضر به شکستن ا چیبود و ه یبیعج سکوت

استراحت کن .  یتو کم  ایدرست کنم تو هم ب یزیناهار چ یمن برم برا -

 .سرده رونیب



 .چشم -

همان جانشستم  یاقهی. چند دقاطیداخل رفت و من ماندم و سکوت ح یبیب

  .احساس لرز کردم

 کردنیحبت مدر با هم ص یانگار چند نفر جلو امدیم رونیاز ب ییصدا

 .دمیخز یکرس ریبه صدا داخل اتاق رفتن و ز توجهیب

 .؟یخوابیم نجایا -

 اره ، اشکال داره؟-

 ؟ ارمیبرات ب یخوریم یزی. چینه مادر ،چه اشکال -

 .بخوابم خوامیم یبینه ب -

 .باشه-

 .بود حوصلهیهم ب یبیب

 . دیآمد ودراز کش یهم به زبر کرس او

 

 اطیسر وصدا که از تو ح یبا صدا  یدونم ول یبودم نم دهیخواب چقدر

 .چشم باز کردم  امدیم

 .ب بودخواب خوا یبیب

 .دیشنیصداها را نم نیاصال ا انگار

 .ادیچه خبره، صدا از کجا م رونیب نیشو بب داریب یبیب-

و داد شده بود .  غیبه ج لیتبد گهیشد د یم شتریوب شتریهر لحظه ب صداها

 .زدن یانگار هزار تا بچه پشت در جمع شده بودن وبا هم حرف م



بود ونه روشن  کیکردم غروب شده بود وهوا نه تار اطیپنجره نگاه ح از

 دمیشنینبود درست م یشود وانگار خبر ینم دهید یبه خوب اطیح یتو

  .خونه وپشت در بود رونیصداها از ب

کردم انگار دلش  داریو بازحمت ب یبیبر،بخواست بدونم چه خ یم دلم

 .بشه داریب خواستینم

 صداها رو؟ یشنو یم یبیب -

 ؟یینه مادر چه صدا -

 :رو چشماش گذاشت و آرام گفت دست

تونم چشمام وباز کنم غذا  یمادر. دوتا قرص خوردم نم کنهیسرم درد م -

 .برات رو گاز گذاشتم برو بخور

 ؟ یشام بخور یخوا ینم یخودت چ یبیب -

 .بخوابم خوامینه مادر من فقط م -

 .دیدوباره دراز کش یبیب

 عالمه بچه پشت در جمع شدن کیچه خبره .  ستیمعلوم ن رونیب یبیب -

. 

بهش زدم . ارام زمزمه  یبود. لبخند دهیبهم نداد نگاهش کردم خواب یجواب

 .کردم

 مثال قراره مراقب من باشه -

 .توجه به صداهاسمت آشپزخانه رفتم یرا تکان دادم و  ب سرم

 .و شروع بخوردن کردم ختمیظرف ر یتو یماکارون یکم



 رفتم اطیضربه به در باعث شد بترسم بلند شدم و آهسته وسمت ح یصدا

. 

 .به صورت پچ پچ نباریاما ا امدیبازم صدا م ستادمیدر ا پشت

 .شده بود کیآسمان کردم هوا تار نگاه

 .بودم ، به اتاق برگشتم و در را قفل کردم هدیزد.ترس یشور م دلم

بلند  یبد یو صدا خوردیبه در م یزیکردم.چ اطیپشت پنجره نگاه ح از

  .کردیم

 :چشم باز کرد وگفت یب یب

 زنن.؟ یمادر.در م هیچ یصدا-

 . دونم ینم -

شد انگار چند نفر با  شتریوب ستریضربه به در تعداد ضربه ها ب دوباره

 .زدند یسنگ به در م

 :بلند شد وگفت یعصبان یبیب

 زنن.؟ یدر م نجوریمگه مرض دارن ا-

 .دیلرزیوپام م دست

 :نگاهم کرد وگفت یبیب

گرفته ،  طنتشونیاند ش، نترس مادر حتما چند تا بچه دیچرا رنگت پر -

 .تخم جنا

 .با خنده سمت در رفت 

 .اساِ چرا در بسته -



 .من قفل کردم -

 .رنیتو هم نرو خودشون م یبی،ب ترسمیم -

 

 رادگانهی#

 

 [16:53 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپانزدهستیدوپارت#

 .منیشبهاترس#

 

 .کردم اطیافتاد از پنچره نگاه ح اطیح یتو یزیچ انگار

 .زدم غیافتاد با ترس ج اطیوسط ح یکی

 . سمت پنجره امد یبیب

 شده ؟ یچ -

 .یبیافتاده ب اطیتو ح یکی -

 !.نمی؟بب یگیم یچ -

 . برد رونیسرشو از پنجره ب یبیب

 .که ستین اطیتو ح ینه مادر کس-

 .اطیچرا هست ! اوناهاش، افتاده وسط ح -

 .نمیبگذار برم بب -



 .نرو خطرناکه ،یبینه ب -

 . شدیم شتریو ب شتریب صداها

مت افتاد با ترس از پنجره فاصله گرفتم.س یکیهم کنار ان  گهید یکی

 .بود ش،خاموشیتماس گرفتم اما گوش رحافظیرفتم و با ام یگوش

 .ختمیریترس اشک م از

 . ام شده بودم، نگران بچه دیکشیم یدلم تر ریز

 . انداختم اطیبه ح ینگاه دوباره

 . اطیهم افتاد وسط ح گهید یکی

 .زدم یاخفه غیدهانم گذاشتم و ج یرو دست

 .شده بود کیتار هواکامال

 ایکه ، نترس ب ستین اطیتو ح یزی؟،چ یکنیم یطور نیمادر چرا ا -

زندند.خدا لعنتشون  یگرفته دارن با سنگ به در م طنتشونیها شبچه نیبش

 .مردها لیچه مرگشونه ذل ستیکنه معلوم ن

کنار آن دوتا افتاد  نگاهم به انها بود نکنه مرده  اطیسنگ وسط ح چندتا

و دست  نیینکنه بچه ها از در باال آمدن وافتادن پا هیباشن ، اصال ک

 .بشه کمکشون کرد دیوپاشون شکسته شا

 .افتادن وارید  یبچه باشن از رو دیشا ادیب ۱۱۵زنگ بزن  یب یب -

 .اطیتو ح ستین یزیچ یبیب -

 . دمیرفتم، تا باال سرشون رس رونیان از در ب بچه نکهیفکر ا با



چند تا سنگ  امدیم رونیوداد از ب غیج یاز آنها شد صدا یکی ریاس پام

 .سرم یافتاد رو

 .افتادم نیزم یشدو با پشت رو دهیزمان پام کش هم

بلند ونامرتب  یها بودن با موهاپسر بچه هیوباال آوردن شب سرشون

قرمز ترسنک  ی،چشمها مونیم هیکوچک شب ینیو ب زینوک ت ی،گوشها

 .انیشد ترس ناک تر بنظر ب یبود که باعث م یبود ،  کنار سرشون خون

 . ترس عقب عقب رفتم با

 .خودشو بهم رساند یبیب

 .خدا مرگم بده دستتو بده بلند شو یمادر چت شد ،چرا افتاد یوا-

کرد  یابا در ناله یبیوب یبیپرت شد ودرست خورد تو سر ب یسنگ

  .ودستشو رو سرش گذاشت

 . زدنیم یبیبه وضع ب یبخندسرخشون ل یبچه ها با چشمها آن

 .کردن  یترسناک یو به سمت من دادن خنده نگاهشون

  لرزون گفتم یباصدا

 .یخوب یبیب-

 .خطر ناکه نجایتو ا میبلند شو بر یاره مادر تو خوب-

. پاهامو تکون دادم تا دستاشون و دنیخواستم بلندشم، پامو دوباره چسب تا

 .پاهام بردارن یاز رو

 . گفتن یخسخس یصدا با

 《.میرسیم حسابتو》



بلند زدم و چهار دست وپا سمت در اتاق فرار کردم هنوز  غیوج دمیترس

 .بودم که از سر و کولم باال رفتن وشروع کردن کتک زدنم دهیبه در نرس

 .نرسه یبیام آسوجمع کردم تا به بچه خودم

 یغهایج ی.صدازدمیم یبلند غیج زدنیکه بهم م یابا هر ضربه اما

 .دیچیپیسرم م یتو خواستیکه کمک م یبیب

  باعث شد دست از سرم بردارند یداد مرد یصدا

 د؟یکنیم دیدار یچه غلط -

 . تقاص پس بده دیماشده با سیباعث مرگ رئ نیا -

 . دیبر نجایاز ا-

 .چشم باز کردم آرام

 بود هفاف

 .افتاد نیزم یکرد وخون باال آورد و رو یااز آنها سرفه یکی

 .آمدیاش خون م ینیهفاف هم از ب -

 :گفت یالهبا حالت نا -

 . آن همه جا ساکت شد کیو میبر دیآن و بردار -

 .افتاده بود  حالیب یاکردم که گوشه یب یب نگاه

 کردم سمتش برم اما نشد و از حال رفتم یدر بدن نداشتم سع جان

 

 رادگانهی#



 

 [16:55 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وشانزدهستیدو#

 .منیشبهاترس#

 

شکمم  یدست رو عیبودم سر دهیبود .ترس دیباز کردم همه جا سف چشم

زدم . خدا رو  یدستم احساس کردم لبخند ریز یکیگذاشتم. لرزش کوچ

  . سرچرخاندمکردیام سالم بود وابراز وجود مشکر بچه

از پشت  دیخورش میور مالو ن کردیصورتم ونوازش م یمیمال مینس

با هر  دیتابیشده بود به داخل م نییتز ریحر یکه با پرده ها یاپنجره

 .آوردیخورد و نور را به رقص در م یم یوزش باد پرده تکان

 .دمیکش یقیعم نفس

 . ُمردم که انقدر همه جا آرامه حتما

 .وارد اتاق شد دیبالباس سف یباز شد وخانم در

 .شوهرت پدر ما رو در آورد نیا ،یشد داریدختر  ؟ باالخره ب یخوب -

 .سرم وسمتش چرخوندم -

 .ان هم مرده -

 .دی؟خندیچ -

 .ُمردن ؟ نه همه زنده وسالم پشت در نشستن-

 منم زندم.؟ -



 : وگفت دیخند بلند

 .یتو هم زنده و سالمت زمیاره عز -

 .بلند بشم دست رو شونم گذاشت وگفت خواستم

 .یتکون بخور دینه، نبا ادیات زحالت خوبه اما بچهخودت  -

 چرا؟ -

 .ات سقط بشهبود بچه کینزد یداشت یزیچون خون ر -

 ماهته؟ چند

 .ماه و دوهفته ۶ -

 :زد وگفت یلبخند

 .وگرنه سقط شده بود هیقو یبچه -

 .شکمم گذاشتم وارام گفتم مثل مادرشه یرو دست

 .یدارشدیمن برم به همراهات خبر بدم ب -

 .شکمم گذاشتم و گفتم یرفت دست رو رونیکه ب پرستار

 یمال خود خودم یمن ییتو تنها دارا یگذاریدونستم تنها م نم یم رمیعز-

 .عاشقتم

 .نامرد یپس من چ -

 .بود ستادهیحافظ کردم که چهارچوب ا ریچرخوندم و نگاه ام سر

 . زدم یلبخند

  . یخود دار یشما که جا -



 جاست ؟من ک گاهیجا

 زد و سمتم آمد یچشماش کردم .چشماش قرمز بود .لبخند نگاه

  .ستیبچه مال منم هست تنها مال تو  ن نیا را هم بگم نیخانم ا -

 . آن دختره باباشه -

 .زدم یلبخند

 .اگر دختر باشه-

 .در آورد و جلوم تکون داد یاکنار تختم و باز کرد وبرگه یکشو

 .بشه دختر باباش تو نوشته هست. که قراره نیا

 جدا دختره؟ -

 .بله ، دختره بابا -

 :رو شکمم گذاشت و با اخم گفت دست

 ..ام بده پدر سوختهبود سکته کیباباشو ترسوند نزد یحساب -

 :گفت یکرد و با نگران نگاهم

 ؟ی، درد ندار یاالن خوب-

 .نه خوبم -

.تکون یاستراحت کامل بکن دیمانده رو با یچند ماه باق نیدکترت گفته ا -

 .یبخور دینبا

 چرا،؟ -



بود هم خودت و بچه را با هم از دست  کی؟نزد یکرده بود یزیخونر -

 . بدم .خدا رحم کرد

 .؟یهوشیروزه ب سه

 سه روز؟-

 یی. من پدر کسادیسه سال طول کش ی بله خانم ،سه روزه که به اندازه -

 ی سنگ به خونه یفقط بفهمم کدون احمق ارمیکارو کردن در م نیو که ا

 .رسمیمن پرت کرده حسابشو م

 .حافظ آدم نبودن ریام -

 ؟یچ -

 .مرده و مقصرشم منم سشونیرئ گفتنیجنا حمله کرده بودن ،م -

 ؟یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب -

  : شکمم گذاشتم. با اخم گفت ریاخم کردم و دستم و ز دیکش ریدلم ت ریز

 یبی.بیکنیم فیفعال استراحت کن  بعدا برام تعر ار،یار نبخودت فش -

که چند تاشم افتاده بود تو  زدنیبه در سنگ م رونیبچه ها از ب گفتیم

 .خونه

 خوبه؟ سرش نشکسته بود؟ یب یب یراست -

 .دمیکش یقیخورد.نفس عم هیاالن خوبه سرش دوتا بخ -

 شه؟یاتفاقات تموم م نیا یک رحافظیام -

 . دونمینم -

 



 رادگانهی#

 

 [16:55 20.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهفدهستیدوپارت#

 .منیشبهاترس#

 

 .ومدنیامدن، اما برادرم ومادرش ن دنمیو عمو به د نیحس ریو ام پدرم

برادرم تنگ  ینشدم فقط دلم برا ریگیپ ادی، برگشتن . منم ز گفتیم بابا

خواست  ید برعکس مادرش. دلم مشد واقعا با محبت ومهربان بو یم

 .نمشیبازهم بب

 

 . بودم یبستر مارستانیبود ب یادوهفته

 .ماندنیم شمیشب پ انیدر م یکی یبیحافظ وب ریام

 .میهم رفتن و ما دوباره تنها شد هیو بق پدرم

 ختهیبهمش ر یزیبود بد جور تو فکر بود انگار چ یحافظ چند روز ریام

 .دادینم یجواب درست دمیپرس یهم ازش م یبود هرچ

 .تا داخل کمد بگذاره کردیوجمع م لمیوسا یبیب

 دیجمع کن. دکترش گفته مرخصه فقط خونه با لشویوسا ی همه یبیب -

 .استراحت کنه

 .قفس آزاد شدم نیشدم باالخره از ا خوشحال



 حافظ مرخص شدم؟ ریواقعا ام -

 .کجا ببرمت  دونمینم یاره ، ول -

 .بهتره یلیما تو روستا انجا خ یخونه میبر -

 ریاالن چند ماه شما را اس میش یمزاحم شما اقا بزرگ نم ،یب ینه ب -

 . رو سرتون میخراب ش میاینم گهی.د میوابر خودمون کرد

 .دیما باش شیپسرم، من آرزومه شما پ هیچه حرف نیا -

 .شهیوضعش نم نیتهران اما با ا میرفت یاگر فرح حالش خوب بود م -

 .میریخودمون نم یخونه چرا

بهت حمله نکرده بودن . اما تو ان خونه هم بهت  جایانجا جن داره بابا ،ه-

 .رنیات وبگبود جون خودت وبچه کیزدن هم نزد دهیکش

 . ستین یخطر گهیاما االن د -

 .چطور -

 .رسونه ینم بیهفافه ،او بهم آس سشونیرئ -

 .میش یراحت م نهایاز شر ا یک ستیمعلوم ن -

  .شه یم یچ میخودمون تا بببن یخونه میجمع کن فعال بر یبیب

 یبیب میآمد رونیب مارستانیآهسته از ب یبا قدمها صیترخ یاز کارها بعد

 .را برداشته بود لیحافظ هم وسا ریدستم و گرفته بود وام

 .جلو تر ارمیوب نیمراقب فرحناز باش تا من برم ماش یبیب -

 رادگانهی#



 

 [11:19 21.10.19] ,رادگانهیرمان  الکان

 .وهجدهستیدوپارت#

 منیشبهاترس

 .حافظ دلم به شور افتاد ریرفتن ام با

عقل داره  ستی. پسره معلوم نستیبرات خوب ن نسا،یوا نیدختر بش ایب -

 .نه ای

 .کنار پامون توقف کرد ینیتموم نشده بود ماش یبیحرف ب هنوز

 . امکان نداشت کردم،یباور نم دمیدیکه م یزیچ

 .شد و سمت من آمد ادهیپ نیاز ماش کاظم

 . عقب رفتم عقب

 .نگاه من وکاظم کرد یبیب

 ؟ یکنیاقا چته چکار م یه -

 .ختمیگم شو تا خونت نر یریبه تو چه پ -

 . دیدستم کش مچ

 .بکشم.اما محکم تر دستم و گرفت رونیدستاش ب نیتا از ب دمیو کش دستم

 .دستش زدم یدست آزادم رو با

 . داد گفتم ولم کن . بغضم شکست با

 .نشیس یامد کمکم . کاظم و هل داد و زد تو قفسه یبیب



 .خواستیزد واز مردم کمک م یم وداد

 :شدن کاظم با داد گفت کمونینفر نزد چند

 .هیزنمه، دعوا خانوادگ دیگمش-

 .ستادیا یااز ما فاصله گرفت و گوشه مرد

 : التماس گفتم با

 .ستیشوهرم ن گهیدروغ م-

 .شد یشلوغ م واشی واشیدورمون  کردیمردد نگاهمون م مرد

 :دهنم و گفت یزد تو کاظم

بابات و به عزات  یکنیحروم زاده از دست من فرار م یغلط کرد -

 .نشونمیم

 .دیکش نیسمت ماش دستمو

 :گفت یزن

 .ه دارهگنا یکنیبرو دختر، چرا با شوهرت لج م خوب

 : زدم و گفتم غیج

 .ستیشوهرم ن-

  نیو باز کرد تا من وبفرسته داخل ماش نیدر ماش کاظم

 .زد یبا مشت پشت کمرش م یبیب

  .کردمیوصدا م رحافظیام غیبا ج منم



شوهرم وصدا کنه .دوباره کاظم  یکیحافظ. تو رو خدا  ریحافظ ،ام ریام-

 .دهنم زد یتو

 :جلو امد وگفت، مرد

 گنیدوتا خانم م نی. ادیخانم وببر نیبعد شما ا ادیب سیپل دیاقا صبر کن-

 .نیستیزن ن نیشما شوهر ا

 .چاقو در آورد بشیمردو هل داد واز تو ج کاظم

 .دستاشو برد باال و عقب رفت مرد

 زدم ، یم غیج

 .دیتو رو خدا کمکم کن -

 رونیشو بخود تیجمع نیحافظ بود که از ب ریچه خبره. ام نجایا یه -

 .دیکشیم

 دزد ناموس؟ یباالخره آمد -

 . به کاظم کرد یبه من ونگاه یحافظ نگاه ریام -

قدم جلو  کیحافظ  ریشد. ام دهیحافظ برم اما دستم کش ریسمت ام خواستم

  آمد

 :ودست دور گردنم گذاشت و گفت ستادیپشتم ا کاظم

 . کنمیتو شکمشو خالص م ی،هم خودش هم حروم زاده کینزد یایب-

 .و مادرت یحروم زاده خودت -

 .زد یاشد ونعره یعصب کاظم

 .کشمتیم یاریاسم مادر من وب -



 :زد وگفت یامندانه روزیحافظ لبخند پ ریام -

 .انداخت یمثل تو رو پس نم یمادرت اگر حروم زاده نبود پسر -

 .حمله کرد رحافظیپرت کردو سمت ام یمن وسمت کاظم

خودشون نگهم  نیبلندم کردن و ب نیزم یز روا یبه کمک زن  یب یب

 .داشتن

 .بهشون نداشتم  یدکافیحافظ بودم. د ریام نگران

  زد یداد م یهراز گاه کاظم

 .کشمشیکه م دینش کینزد-

 .گشتیبه اطراف انداخت انگار دنبال من م یحافظ نگاه ریام

 . دست رو زانوم گذاشتم و بلند شدم ختیآمد دلم ور یبلند یناله یصدا

 .بلند شد یامردانه ادیفر دوباره

 تیاما کنارش زدم. خودم ووسط جمع رهیخواست جلوم و بگ یبیب

  کشوندم

غرق در خون. پاهام جون  نیزم یحافظ رو ریبود وام ستادهیا کاظم

 نیزم ی.روکردینم یزنه ، دخترمم  حرکت یقلبم نم کردمینداشت حس م

 . دمافتا

 ریبازوم وگرفت بلندم کنه  . دستشو پس زدم ونا متعادل سمت ام یبیب

 .حافظ رفتم

 .دیرسینامفهوم به گوشم م صداها



 نشیس یرو قفسه اشگهید یکیحافظ سمتم دراز شده بودو  ریدست ام کی

 .بود

 ی. چاقو و سمتم پرت کرد  مرفتیرا باال بردم کاظم عقب عقب م نگاهم

 ..خواست فرار کنه

از پشت مانعم شد. نگاه  یرو برداشتم  سمتش حمله کردم که دست چاقو

 .کردم یبیب

صداها را خفه کرده  یهمه سیپل ریآژ یصدا دنیمرد دنبال کاظم دو چند

 .بود

 رادگانهی#

 

 [11:20 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونوزدهستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 

حافظ کردم  چند نفر دورش نشسته بودن و او  ریبودم نگاه ام جیگ

 .کردیباز نگاهشون م مهین یباچشما

 . رو کنار زدم مردا

 .کج کردم نگاهش کردم سرم

 . تحمل کن رسهیآمدن االن کمک م سایپل زمیحافظ .عز ریام -



 یکیچند گلوله باعث شد سرم و به سمت صدا بچرخانم.  کیشل یصدا

 : گفت

 .زدش ریبا ت سیپل

  حافظ ناله کرد. با بغض دوباره صداش کردم ریام-

 .حافظ ریام -

 داد یباز بود اما جوابم ونم مهی.چشماش ن دیازش به گوشم نرس ییصدا

به صورتش زدم  تکونش دادم اما تکون  نخورد . سرم ورو  دست

 منم ایبد بخت نیا یگذاشتم .ببخش من رو .باعث همه اشنهیس

  . حافظ بلند شو تو رو خدا ریحافظ ، ام ریامکردم  ناله

 .کردیمردم ومتفرق م سیپل

 حافظ نشستن ریتا پرستار باال سر ام چند

 .من وکنار زدن.  شالم پر خون شده بود و

 .دیارینبض نداره بارانکارد ب -

. خواستم بلند شم اما کردیحالم وبدتر م یب یب یها و زجه هاناله یصدا

 ینشستم و ناله کردم  دست رو نیزم یرو  میاهاپ نیب یسیباحس خ

 . شکمم گذاشتم

 یزد وکمک م یرو سرش م یبیدرد تمام وجودم و پرکرده بود. ب 

 .خواست

گفت برو کمک  یبیبهم کرد  رو به ب یپرستار سمت من امد و نگاه کی

 . اریب



 دیدو مارستانیبا ان سنش سمت ب یبیب

 . بلند شم خواستم

  .ارام باش -

 .شوهرم وبردن حالش خوب نبود -

 .یکرد یزیخون ر ستیحال خودتم خوب ن -

  .رو شکمم گذاشتم دست

 :گفتم هیگر با

 .بشه من چکار کنم شیاگر باباش طور -

بهش  عیبوده سر مارستانیب یشه نگران نباش جلو ینم شیطور -

 .شهیحالش خوب م رسنیم

 رادگانهی#

 

 [11:20 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ستیوبستیدوپارت#

 .من یشبهاترس

 .دهمیجان م کردمیدرد نبود، احساس م 

 . لرزاندیهام کل ساختمان و م غیج یصدا

 .کردمیرا صدا م رحافظیوام زدمیم غیج

 .ختیر یکنارتختم اشک م یبیب



 .رمیبم یدختر جون، اله تیکس یاز ب رمیبم یاله -

 .زدم ینفس نفس م 

 .ام کامل بشه...،درد امان نداد جمله رحافظیام نیبرو بب یبیب -

 : داد زد یسرم آمد عصب یباال یدکتر وقت 

 وضع؟ نیبا ا یکن یچکار م نجایا یخونه استراحت کن یقرار بود بر -

 دکتر شوهرم ، شوهرم خوبه؟ -

 .نگاه من و پرستارا کرد جیدکتر گ -

 .داداز پرستارا ناراحت سرشو تکون  یکی

 : گفت کنمینگاهش م دیبهش بود تا د نگاهم

 .حالش چطوره نمیمن برم بب -

 .برد رونینگاه رفتنش ونگاه کردم جان منم با خودش از اتاق ب با

 کرد روح از بدنم خارج شده بود یحس نم یچیه گهیدرد داشتم اما د -

 .دیدختر چت شد نگاهم کن . اتاق عمل آماد کن یوا -

رو بردن و من ماندم  یبی. بکردیم هیزد و گر یتو سرش م یبیب

 .سوزاند یکه استخوانم را م یودرد

 《.بهت قول دادم کمکت کنم  گذره،یم نمیفرح تحمل کن ا 》

 .ستادنیزن قد بلند کنارم ا چند

 یکیراه رو حرکت دادن وارد اتاق تار یو دکتر بارانکارد را تو پرستار

 .میشد



 دیکنم بچت زنده بماند اما با یفاف، کمک ممنم مادر ه ،یشناسیمن وم 》

 《قبوله؟ یایهمراهم ب

 .خوامیحافظ ام و م ریام -

 :گفت یدستم در دستش گرفت و با ناراحت دکتر

  .دکترا باالسرشن نگرانش نباش -

 .شد کیهمه جا تار واشی واشی

 .شده نینفر یعمارتم ،همان خانه یکردم تو حس

 .زدم یقدم م اطیح یتو

 .کردیحافظ با چند کارگر صحبت م ریام

 . من را سمت انبار کشاند ییصدا

 .دیرس یکس انجا نبود صدا از دور تر به گوش م چیه

 

 رادگانهی#

 

 [11:20 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کیوستیوبستیدوپارت#

 منیشبهاترس#

 

 .کشاندیپشت انبار م یمن را به سمت خرابه ها ییصداها



 .شدیم دهیاز پشت سرم شن رحافظیام یصدا

 .شدیمانع گوش دادن به صداش م یزیچ اما

 (وقته منتظرتم یلی.من خ ای،ب ایب )

 . کردیم ییخود نما یکیقرمزشان از پس تار یچشمها باز

 . ،نهفرحناز  نه-

مانع ورود من به خرابه  خواستیحافظ بود که م ریام یادهایفر یصدا

 .بشود

 کشاندیمن را به سمت خرابه م یدست نامرئ اما

 .رفتمیمسخ شده سمت خرابه م یانسانها مثل

 .شدم ستادنیکه دخترم برشکمم زد همانجا مجبور به ا یلگد محکم با

اش  نشست همه نجایا نجا،یا یقربونت برم چرا آمد یریم یکجا دار -

 . رفتن نجایکرده نگاه کن همه از ا

ادامه  کردیز  ان خانه خرابه دورم مو ا دیکشیکه دستم و م طورهمون

 :داد

نشست کرده و باعث شده خونه خراب  رشیخونه قنات بوده ،ز نیا ریز-

 نیته چاه. تو با ا یشدیداخل خونه حتما پرت م یگذاشتیبشه  پاتو م

 .رونیب یایاز خونه ب دیوضعت نبا

 . برگرداندم سر

 .کردنینگاهم م نیخشمگ یحالت با

 .اتشفشان سرخ بود یقرمزشان همچون دهانه یچشمها



 (. یتو مال من مینیبیدوباره هم را م )

 . بود صیقابل تشخ یانها به خوب نیاز ب لیاسراف یصدا

چند سال انقدر در گوشم حرف زد بود و آزارم داد. که بتوانم  نیا در

  بدهم صیترسناکش را تشخ یصدا

 ست،ین یمانع گهید ستین یلیاسراف گهیکابوسه د نهایا یهمه نترس》 -

 《دارشوی.بیعمر کنار من باش یشو قرار باق داریب

شوم ،  دارمیب خواستیرا باز کنم ، اصالدلم نم میچشمها دمیترس یم

 .است یداریباشد بهتر از هزار ب رحافظیکه در آن ام یکابوس

 . .بلند شویخوابیشو. چقد م داریدخترم ب -

 .دارشویزن داداش ب -

 .چشم باز کردم ارام

  حافظ کجا بود ریبودن.ام ستادهیسرم ا یباال یبیوب نیرحسیام

 .دیچشم باز کردم با ذوق سمت در دو دیتا د یبیاما ب بپرسم خواستم

 .و صدا کنه رحافظمیرفته ام حتما

 ؟یزن داداش خوب-

 .کردم نگاهش

 .کجاست رحافظیام -

 .نگاهم کرد فقط

 .مو وارد اتاق شدنباز شد وپدر بزرگ و بعد ع در



 .حافظ بودم ریو سمت در چرخاندم منتظر ام سرم

 رادگانهیسندهینو#

 

 [11:21 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودوستیوبستیدوپارت#

 منیشبهاترس

 

چاقو خورد بردنش اتاق عمل  یدیحافظ خوبه، مگه ند ریزن داداش ام -

 .شتیپ ادیتونه ب ینم

 .دیپس من و ببر -

خودتم اوضاعت  یبلند بش یتون یوضعت که نم نیدخترم تو االن با ا -

 .ستیرو به راه ن

  .خواستیحافظ و م ریداشتم اما دلم ام درد

 .دیگیبهم که دروغ نم یبیب -

 .نه مادر -

، دلت  یبه کل فراموشش کرد ؟یریگیعمو جون چرا سراغ دخترت نم -

 .شینیبب خوادینم

 . نفس تازه کردم دیکش ریدلم ت ریشکمم گذاشتم . ز یرو دست

 حالش خوبه؟ -



 . زد وسر تکون داد یلبخند نیرحسیام

 .تحت نظر باشه یچند وقت دیخوبه اما با -

 چرا؟ -

 .آمده ایزود به دن کمیچون  -

 . خوبه یلیمادر نگران دخترتم نباش حالش خ -

 .دمیکش یراحت نفس

 .کردیعمو کردم که با بغض نگاهم م نگاه

 شده؟ یعمو چ -

 .پاکش کرد عیافتاد  اما سر نییچششمش پا یاز گوشه یاشک قطره

 عمو ،حالت خوبه؟ -

 . اره عمو-

 ؟ دیبه من بگ دییخوایشده نم یزیچ -

حالتون بد بود االن که  رحافظیاس ، هم تو هم امنه زن داداش بابام خسته -

 .وشحالخ نیرو به راه شد

 .زد ینم ینشسته بود.حرف یصندل یبزرگ با اخم رو پدر

 .مهربانش کردم ی چهره نگاه

 :بلند شد و ارام گفت یصندل یتکان داد .از رو یکردو سر نگاهم

 .بخورم ییهوا کی رونیب رمیبابا جان ،من م -

 



 رادگانهی#

 

 [11:22 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسهستیوبستیدوپارت#

 .من یشبهاترس

 

حافظ بودم.  ریدخترم و ام دنید قراریدو روز دردم کمتر شده بود  ب بعد

 . آوردنیم میبرا یابهانه شوننمیبرم بب گفتمیم یاما هرچ

 .وارد اتاق شد وهیاب م کیپالست کیبا  نیحس ریباز شد وام در

 .خورد یآب وانیگذاشت ول خچالیو داخل  لیوسا

.سمت پنجره رفت وبازش،کرد باد کردیهم مثل من نگاهش م یبیب

 .دیچیاتاق پ یتو یسرد

 .مادر در پنجره رو ببند.سرده -

 یپف کرده و قرمز بود.مثل کس شیچرخاند ونگاهم کرد .چشمها سرشو

 . کرده هیکه ساعتها گر

 حالتون خوبه؟ -

 .ستین یزیکنه چ یسرم درد م یکم -

 :ارام گفت یبیب

 .امیمن برم نماز بخونم ب -



 ؟یبینماز چه موقع ب -

 .رمیآروم بگ دیدلم آشوبه مادر، برم شا -

برم  دیو مادرشم راه افتادن با تایکار دارم آز یبرم کل دیمنم با یبیب -

 .فرودگاه دنبالشون

 .مینیب یچه خوب پس پسرتم م -

 : زدو گفت یلبخند 

 .شده یجلب کیاره پدر سوخته  -

 .دمیحالتون من که هنوز دخترم وندخوشب -

 . دخترم ،غصه نخور مادر ینیبیم -

 .شهیگفت تا اخر هفته مرخص م یم روزیاره زن داداش دکترش د -

  .نمشیبب خوادیمن دلم م -

 :بغض ادامه دادم با

 .رمیمیم نمشیبه خدا اگر امروز نب زنه،یپر  محافظ پر ریام یدلم برا-

آرام انگار با خودش  یلیانداخت،خ نیینگاهم کرد وسرش وپا نیحس ریام

 :گفت زدیحرف م

 . میصبر کن دیبا -

 :با التماس گفتم ختمیشد اشک ر قراریب شتریب دلم

 .نهیمن و بب ادی ی، اون چرا نم نمشیبرم بب دیگذاریشما نم -

 .ادیتونه ب یاونم نم -



 رادگانهی#

 

 [11:22 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهارستیوبستیدوپارت#

 .من یشبهاترس

 اد؟یتونه ب یچرا نم -

 . گفتم که چاقو خورده-

  کجاش خورده ؟ -

 .پهلوش -

چاقو خورده  اشنهیآمد ، درست رو س ادمی رحافظیچاقو خوردن ام صحنه

 .بشم یزیمانع خون ر کردمیم یبود من با دستام سع

 :وارگفتم زمزمه

 .اشنهیچاقو خورد به س -

کردم ،چشماش  یبیدهانش گذاشت. نگاه ب یگفت و دست رو ییوا یبیب

 .پره اشک بود

 .کردیونگاه م نیاخم کرده بود و زم نیرحسیام

 . اشنهیس یاره زن داداش خورده به قفسه -

  :سرشو باال آورد و گفت عیسر

 . حالش خوب بشه دمیبهت قول م-



 .شنمیبب خوامیم -

 .شه ینم -

 .نمشیچرا.حق منه بب -

و  رحافظیجواب ام یحالت بد بشه چ یرنگ به رو ندار یدیخودتو ند -

 .بدم  ، بهش قول دادم حواسم به زن و دخترش باشه

  ست؟یمگه خودش ن ؟یاز تو قول گرفت مراقب ما باش -

تخت  یاز رو دمیلرزیم یرفت. از ناراحت یصدام هر لحظه باال تر م تن

 . افتادم نیزم یقدم بردارم رو کی نکهیآمدم اما قبل از ا نییپا

 . توانشان را از دست داده بودن و توان راه رفتن نداشتن میانگار پاها 

، آرام  ختیریاشک م یبیشانه ام قرار گرفت نگاهش کردم ب ریز یدست

 . بلندم کرد

 .یباش ادگارشیبه فکر  دیمادر ،تو االن با -

 .و پس زدم یبیخشم دست ب با

 رادگانهی#

 

 وپنجستیوبستیدوپارت#

 منیشبهاترس

تونه  یچاقو نم کی؟ خودش هست  ادگاری نیگیاش ممگه مرده به بچه -

و مشکالت  هایبا همه سخت هیقو یلیبزنه اون خ نیشوهرمن و زم

  .چکار کرد یبا آن  کاظم عوض یدی. ندجنگهیم



حافظ آمد تو هم سر پا  ریام یاره زن داداش پس استراحت کن وقت -

 . یباش

 .آوردن رونیکه سرش،را داخل آب کردن  برا داشتم یبودم حس آدم جیگ

 .راحت بشه رحافظیاز بابت ام المیخ دی. بانمشیبب دیمن با -

 : سرش و تکان داد وگفت یبیب

 .شرط کیبه  -

 .کردم نگاهش

 .یارام باش -

 .را تکان دادم سرم

فرح دوباره  دنیحافظ با د ریام دیشوهرش رو ،شا نیببر بب ن،یحس ریام -

 .دل گرم بشه یبه زندگ

 .کردم نیحس رینگاه ام 

 .نگران نگاهم کرد 

 .و بچه تایبگذار زنگ بزنم بابا بره دنبال آز-

 .رفتن بشم الیخیتا من ب گشتیم یا دنبال روزنه انگار

 :بره گفتم رونیخواست از در ب تا

 .نیبرگرد ستیمعلوم ن دیبر د،یجا بمون نینه هم -

 .تونم تو رو ببرم یکه دست تنهام نم ارهیهم بهانه م یبیب

 .و تکان داد وشماره گرفت سرش



 و با  بله کردینگاهم م یوگفت ، هراز گاه انیعمو صحبت کرد و جر با

  .زد یو باشه حرف م

 یزیمن تنهاچ یبرا  اورمیسر در ب شیخواست من از حرفها ینم انگار

 .حافظ بود ریام دنیمهم بود د که

 : گفت یب یکه تمام شد رو به ب صحبتش

 .میتا راحت تر باش ارمیب لچریبرم و -

 .برنگردد گریبرود و د دمیترس یم

 .یگردیمقول بده بر نیحس ریام -

 .زن داداش -

 .تو را خدا -

 . امیم -

 .دمیتختم دراز کش یرمق رو یرفتنش از در من هم ب با

 .مادر آرام باش -

 .داره یچه وضع ستیشوهرم معلوم ن ؟یبیچطور ب -

 .فرستاد رونینفسش را با  اه مانند ب -

 .داخل اتاق شد لچریو کیبا  نیحس ریباز شد و ام در

 .نشستم لچریو یرو یبیکمک ب به

 .کردنیشدم نگاهم م یهرکس رد م یسالن از جلو یتو

 . ستادیا وی یسیدر اتاق ا یجلو



 :زانو زد وگفت میپا یجلو نیرحسیام

ما سخته، اما همه  یهمه یکه برا  هیحافظ در وضع ریزن داداش االن ام-

 .یتو هم تحمل کن خوامی.ازت م میکنیتحمل م میمون دار

 .وتکان دادم سرم

در وباز کرد ، زمان وحرکات آدم برام  یدر اتاق و زد و خانم پرستار -

 .کند شده بود که کالفه ام کرده بود یبقدر

 .دادم یهم فشار م یاسترس دستانم را رو با

 .داخل اتاق برم دادینم یاجازه پرستار

چشمانم به دهانم  آمدیو دستانم فرود م دیغلت یصورتم م یرو میاشکها

 .کنه یپرستار را راض کردیم یبود که سع نیرحسیام

 رادگانهی#

 

 [11:23 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششستیوبستیدوپارت#

 .پرستار

 .شهیفقط از پشت ش -

 گفتمیبهش م دیبا زدمیحرف م رحافظمیبا ام دی،من با شدیم یراض دیبا

دخترش  رونیب ارنیدخترش و بغلم بده، قرار از دستگاه ب ادیخودش ب دیبا

 . دهیخواب نجایدخترباباحاال خودش آمده ا گفتیمگه نم خوادیباباشو م ادیب

 .کردم بلند بشم یگرفتم وسع لچریو به و دستم



 .نیدیداخل. اجازه م رمیخانم تنها من م -

 :به من کرد وگفت ینگاه پرستار

 .داخل ادیب دیتونی. نمنیندار یخانم شما حال مساعد -

 .شمیبهترم هم م نمیمن حالم خوبه همسرم را بب -

 همسرتون گفتن؟ تیبهتون از وضع -

 . کردم نیحس ریام گاهن

 .بهتره نهی، اگر خودش بب مینگفت یزیخانم پرستار ما چ -

صحنه  نیا دنی،دنشیاوردیبعد م نیکردیم هیو توج شونیاقا شما اول ا -

 .سختهخانم کی یبرا

 کدوم صحنه؟ یچیعنی -

 :نشاند وگفت لچریو یام گذاشت ارام روشانه یدست رو نیحس ریام

 .بدم حیبرات توض ایب -

 .ماند یباق وییسیوسمت مخالف پرستار چرخاند ،نگاهم به در ا من

 گهی. قلبش درحافظیزن داداش، چاقو درست خورده به قلب ام نیبب -

نداشته االن  دهیهفته دوبار عملش کردن اما فا کی نیتو ا ستیجواب گو ن

 دنیباد دیهم دستگاه بهش وصله .نبا یصورت ودستاش کبود شده کل

 ؟یفهم یم شهیوگرنه حالش بدتر م یکن هیگر افظرحیام

 .سرم را تکان دادم 

 .اشکات وپاک کن پس

  کرده بودم. با پشت دست اشکام وپاک کردم با بغض گفتم هیگر یک



 .نمشیبب خوامیم -

 :وسمت در برد.پرستار نگاهم کردو ارام گفت من

 .یو به خدا توکل کن یصبور باش دیبا -

 . بره نییتا بغضم پا دمیکش یقیعم نفس

 میپا ییمشما یتنم کردو کفها یبلند شدم و پرستار روپوش لچریو یرو از

 .کردم

 .میوگرفت وبا هم همراه شد دستم

 .دادیبهم م یالکل و دارو حس بد یاتاق که شدم بو داخل

 .نجاستیا-

 .بود دهیکبود دراز کش یبا لبها دیتخت مرد الغر و رنگ پر یرو

 .یسلطانحافظ ریم منه.اماقا همسر نیا -

 .دیرو جلو کش یسر تکان داد وصندل پرستار

 .یبر دیاما زودتر تمومش کن با یصندل یرو نیبش -

 .کردم شیصدا ارام

 ،  رمیام -

 ریز یرنگ بود که کبود یخورد.  پوست صورتش ب یتکان شیچشما

 آمدیبه چشم م شتریچشمش ب

 .کردم شیبغض دوباره صدا با

 . منم فرح ، دلقک جونت رحافظیام -



 .  باز شد ونگاهم کرد یکم چشماش

 .امدین رونیازش ب ییتکان خورد اما صدا شیلبها -

 .گذاشتم شیلبها یشدم وگوشم را رو خم

 .باالخره منتظرت بودم یامد -

 . گرفتم دستاشو

 . آمدم رید دیآمدم ببخش زمیقربونت برم ،اره عز آره

 .شمیپ یایمن احمق منتظر بودم تو ب-

 .زد یلبخند

 .دوباره تکان خورد لبهاش

 .مراقب خودت ودخترم باش-

 .یمراقب ما باش دیخودت با -

 .دیکش یحال نفس یب

 . به دستگاه کرد یامد سمتم ونگاه پرستار

 .یخستش کن دینبا -

 رادگانهی#

 

 [11:24 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفتستیوبستیدوپارت#

 منیشبهاترس



 .چشم -

 .دستم وگرفت رحافظیام

 زد)نرو.( لب

 .یبهم قول بده مراقب خودت باش -

 .یو مراقب من باش یخوب بش دیمراقب خودم باشم تو با ستمیمن بلد ن -

 .کرد یانشست.سرفه شیابروها انیم یفیظر اخم

 ...تونمینم گهیفرح فرح من من د -

 .دستگاه باعث شد پرستار سمت ما بدودبوق یصدا

 ... فرح خداحافظ دوستت -

 .نزنم غیدهانم گذاشتم تا ج یورو دستام

 .کرد تیهدا رونیسمتم آمد ومن و به ب یپرستار

 .دیسمتم دو عیسر نیرحسیام

 شد؟ یچ -

چند مرد دوان دوان سمت اتاق آمدن و  کردنیم جیبلندگو دکتر و پ از

 .داخل رفتن

 ستادهیامد چهار پرستار اطرافش ا رونیبعد برانکارد از اتاق ب قهیدق چند

 . بودن

 .کرد دنیپشت سرشون شروع به دو نیرحسیام

 .گرفتم و دنبال آنها راه افتادم واریو به د دستم



  :گفت یبغض دار یصدا

 مادر؟ یریکجا م -

 .برنشیدارن م -

 شهیحافظ هم ری. اماهشیدر دست داشت با چادر س حیکردم.تسب یبیب نگاه

 :گفتیم

 .شهیماه م یلیخ اهیتو چادر س دشیبا ان صورت سف یبیب-

 .کرده بود یمادر برام مادر کیماه بود مثل  یلیخ یبیب گفتیم راست

 ؟یاگر خوب نشه چ یبیگفت خداحافظ. ب یبیوتوبغلش انداختم ب خودم

 .ادیسرش،ب ییاگر بال

 .توکلت به خدا باشه -

 .از کنارم ما گذشت دیدویکه م یبه در حال نیرحسیام

گرفتم  یکنار اتاق عمل نشسته بودم که عمو هم آمد.از صندل یصندل یرو

  وبلند شدم

 .شد یدختر. چ یینجایتو ا -

 . حالش بدشد دنشیدنم رفتم د ینم -

 . با اخم نگاهم کرد عمو

 . دنشید یچرا رفت -

 .اخم از کنارم رد شد با

 :کنارم نشست وگفت یبیب

 .هیانناراحت نشو عصب-



 .وستیهم به جمع ما پ نیحس ریام -

 .عمو

 .نیشد پسرم چکار کرد یچ -

  .کنن وندیکه پ دابشهیقلب پ دیبا -

 .بدن وندیقلب من وبهش پ انیب -

 .داد حیبابا دکتر که بهتون توض شهینم -

 :گفتم ارام

 .قلب من وبهش بدن -

 :گفت یعموحرص -

 .به کار ما نداشته باش یتو کار-

 .دیحرفش پر انیم نیرحسیام

 ه؟یچ چارهیب نیا ریبابا تقص-

 . ختهیهمه مون را بهم ر یبا ان بخت شومش زندگ نیا -

 . شد ریسراز اشکم

 .با فاصله باعمو نشستم یکم

 مارستانیسرد ب ویآهن یها یصندل ینشستن رو کردیدردم یلیخ ردلمیز

 .کردمینم یاکرده بود.اما توجه شترمیدردم را ب

داخل اتاق عمل بود.بعد از گذشت  رحافظیبود که ام یساعت چهار

 . امد رونیبا روپوش سبز از اتاق ب یساعت در اتاق باز شد و مردشش



 رادگانهی#

 

 [11:24 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهشتستیوبستیدوپارت#

 .من یشبهاترس

 

 .میسمت دکتر رفت همه

 .دیکش یقیعم صورتش برداشت ونفس یرا از رو دکترماسک

 .تالش کرد یلیزنده ماندن خ یاقا برا نیا -

 .جلو رفتم آرام

 االن زندس؟ -

 یبعد یحمله  کنمینم نیوگرنه تضم دیکن دایبراش قلب پ دیبله اما با -

 .زنده بمونه

 .شکر زندس زنده مونده ایخدا-

 :ناراحت ونگران گفت عمو

 یکمک چیبانک اعضا بودم ه روزی؟من د میکن دایاخه از کجا قلب پ -

 .نکردن

 نیا شدینم مونیدختر وارد زندگ نیدخترس، اگر ا نیا ریتقص اشهمه

 .افتادیاتفاقات نم



 .کرد دیچکار با مینیبب  میفکر کن دیبا ستیحرفها ن نیبابا االن موقع ا -

 :شد گفت یکه از کنار ما رد م یدر حال دکتر

 .دیشروع کن یمرگ مغز مارانیاز ب-

 هست؟ مارستانیب نیتو ا یمغز مرگ ماریب-

را آوردن که بر اثر تصادف دچار مرگ  یجوان شیبله.چند روز پ -

 .داره یچک کردم با پسر شما هم خون شهاشویشد. من آزما یمغز

 دیام یروزنه کی

 :زده گفتم جانیه -

 . کنمیم شونیراض  زنمیمن باهاشون حرف م-

 .افتمیطور شده ،به پاشون م هر

 . زد یداد بلند عمو

چشم ما  یجلو میخوایاز تو نم یکمک چیخفه شو دختر  فقط خفه شو ، ه-

 .نباش

 .شوهرته گهیکه م هیپسرم گردن تو و آن لندهور خون

 .حافظه ریشوهرمن ام - 

 ش؟یبکش یخواستیشوهرته که م -

 !من -

 تو دنیحافظ؟ مگه بعد د ریباال سر ام ینرفت شبیاره ،تو مگه تو د -

 حالش بد نشد؟



 .شهیحالش بد م نهیبیتو را م پسرم

 رونیب نجایواز ا نیا نیرحسی.امیچشم خانوادم باش یجلو گهید خوامینم

 .ومدهیمن باال ن یکن تا آن رو

 .عقب رفتم یکم

 .دیکش یاپوف کالفه نیرحسیام

 .ستیاالن حال بابا خوب ن دیباش رونیشما ب -

 .دمیخانم بزرگ رس یحال من خوبه تازه به حرفا -

 .حرفاشو نداشتم دنیطاقت شن گهید

 .بلند از سالن انتظار خارج شدم یقدمها با

دلم درد گرفته  ری.ز دمیکش قیچند نفس عم مارستانیباز ب یمحوطه تو

  .دلم گذاشتم وسرم و رو به آسمان گرفتم ریبود دست ز

 . قرار عذاب بکشم یتا ک یاخه چرا تاک ایخدا -

 :شستم و زار زدمن نیزم یرو

کردم به  یکه عبادتت کردم و ابراز بندگ یمن ،ینیبیمگه من و نم-

  .درگاهت نگام کن

و  کننیحالل وحرام م کننینم تیرو رعا یچیادما رو ،ه یهیکن بق نگاه

 کننیخورن و گردنم کلف م یحق همه رو م کننیکس رحم نم چیبه ه

 .کننیم یدارن مثل آدم زندگ

 ؟ شمیدارم مجازات م یبه چه گناه من

 د؟یکرده بود که آن همه عذاب کش یگناه نیدخترم مگه امام حس -



بلندش بر اثر وزش باد  ی.موها ستادهیکه باال سرم ا کنمینگاه زن م -

 .خوردنیتکان م

 ؟ یخواهیم یاز جونم چ گریتو د-

 را گوش زد کنم ییزهایبهت چ خوامیم-

 

 درسته؟ گهید ی.مسلمانیشناس یرا م نیامام حس -

 .اره ،مسلمانم، اما خدام من را فراموش کرده -

 .کنه یکس و فراموش نم چیخدا ه -

 .کننیم تیاذ شتریو اجنه ب طانیرا که خدا دوست داره ،ش ییکسا فقط

 خدا من ودوست داره؟ یعنی -

 دایها هم آبرو پفرشته شیچرا که نه، تو با صبرت پ زمیبله عز -

 .نبی.مثل حضرت زیکرد

 .به مثالش زدم یپوزخند

 هم دستش بوده؟ انیو جن طانیظهر عاشورا کار ش یگرما یدونست یم-

 .نگاهش کردم متعجب

 هیکه کنار شمشادها تعب یوگرفت وبلندم کرد و برد سمت صندل بازوم

 .کرده بودن

 . تا برات بگم نیبش -

 رادگانهی#



 

 [11:24 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونهستیوبستیدوپارت#

 .من یشبهاترس

بودن،  دهیشبانه فرار کردن؟ .چون ترس نیافراد امام حس شتریب یدون یم -

سست  یشب ترس را در دل انسانها یکیترس از مرگ  .جنها در تار

 .دهینشون م شتریب یکیخودشو تو تار،ترس ختنیر مانیا

 

 یعمر ابد-۱به او بده ،  زیاز خدا خواسته بود سه چ طانیش

 .شکل رییقابلت تغ-۲

کس توان مقاومت  چیکند که ه جادیا ییظهر عاشورا بتواند چنان گرما -۳

 .نداشته باشد

 

کردن که  جادیا ییبه کمک دوستانش در ظهر عاشورا چنان گرما طانیش

صبر کرد و لب به  نیو افرادش به تنگنا برسن ، اما امام حس نیامام حس

 باز نکرد تیاگله و شک

مرام  نیقدم شدن اما امام حس شیکمک به امامشون پ یمسلمان برا انیجن

اما دشمنام شما را  نمیب یرا فراموش نکرد و گفت من شما را م یمردانگ

 . هیبدور از جوان مرد نیا ننییبینم

  .وقبول نکرد انیجن کمک



مشکالت و یهمه جا موجودات خوب وبد وجود دارد . اما سخت  ینیبیم -

توکل به  ی.وقتستیفراموش شدنشون توسط خدا ن اینشانه مجازات  آدمها 

 .کنهیرا برات آسون م یخدا تحمل سخت ،یخدا کن

همه ازمن  ادمهی یمن طاقتم تموم شده از وقت  ستمین نیمن که امام حس -

 .ومشکالتم آرامش ندارم یدائم در سخت زارن،یب

 آمد؟یاز تو بدش م رحافظمیام -

 .نه،آن عاشقمه -

 .خوب -

 .افتاده مارستانیتخت ب یوکه دارم اونه که االن رو یتنها کس -

 ؟ینجاتش چکار کرد یبرا -

 من؟ -

  . گذشت زشیعشقش  از همه چ یبرا نیاره تو ،امام حس -

ام شانه یدست رو یزن هنوز تموم نشده بود که حس کردم کس حرف

 .گذاشت

 .شد دهیشن یدور تر یزن از فاصله یصدا

 .(به خدا توکل کن و قدم بردار )

 ؟یزد یحرف م یبا ک -

 .و از جام بلند شدم دمیترس

کرده بود  دایپ رییتغ شیبود.چشمها ستادهیشمشاد ا یهاپشت بوته هفاف

 .زدیم ی،انگار به سرخ



 ؟یزد یحرف م یگفتم با ک -

  زن کی -

 اسمش؟ -

 .نگفت -

 جن بود درسته؟ -

 .را تکان دادم سرم

 ؟ینشست نجای. چرا ایترسی،انگار فقط از من که م یخوب نترس شد -

 .کنم دایقلب پ کیبراش  دیبا ستیحافظ حالش خوب ن ریام -

 ؟یاالن نگرانش-

   .دمیکش یفرستادم و آه رونیب نهینفسم را از س -

 .شه یحال آن هم خوب م یاگر تو بخوا-

 . شه یخوب م یچطور -

 .یگفتم اگر تو بخوا -

 .حالش خوب بشه خوامیومه که دلم ممعل-

 .یکه بهت دادم دستت کن یآن انگشتر دیبا -

 چرا؟ -

 .حافظ حالش خوب بشه ریتا ام ایتو با من ب -

 .کنمیم شونیسراغشون راض رمیهست م یمرگ مغز کی نجاینه . ا -

 .دست منه رحافظتیمرد، االن جون ام شیپ قهی.دو دقستین گهید -



 رادگانهی#

 

 [11:26 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 یوسستیدوپارت#

 منیشبهاترس

 

 .شهیمثل هم یگیدروغ م -.

 به تو دروغ گفتم؟ یمن ک -

 مونیما زندگ یگذاریم یریم یگفت یاما نکرد یکنیکمکم م یگفت -

 .ی، نرفت میوبکن

 .ی، اما نکرد یکن یتا هر وقت باشه صبر م یگفت

 . گردمیدوساعت دارم دنبالت م ؟یینجایفرحناز ا -

 . کردم نیرحسیام نگاه

 . نجایحالم خوب نبود امدم ا -

 .رحافظهیبابا ناراحت نشو نگران ام ی؟از حرفا یاالن خوب -

 ریبود به لطف ام یعادت کردم فقط چند وقت دنیشن نینه من به توه -

 .دمیشن یحافظ نم

 حالت خوبه؟ -

 .وتکان دادم سرم



 .را به اطراف چرخاند سرش

 ؟یزد یحرف م یبا ک -

حافظ آنجا داره با مرگ  ری. مگه مهمه اماموانهیبگم که نگه خول و د یچ

 .کنه  ،بعد من به فکر خودم باشم یدست  و پنجه نرم م

 .زن داداش -

 .. زدم یجن حرف م کیبا  -

با  خانم بزرگ، یکرده بود. روز مرلسم خاکسپار فیبرام تعر رحافظیام -

 یزیحافظ دنبال چ ری. اممیورو کرد ریداخل عمارت و ز میهم رفت

که تو را با آن جادو کردن تو عمارته تو عمارت  یگفد طلسم یم گشتیم

 .زد شیکرد. بعد کاغذا رو آت دایو خرت وپرت پ بیچندتا کاغذ عج

 : گفت دیلرزیهفاف به از خشم م یصدا

از مشکالتشون فقط بلدن مسئله را  ییرها یاحمق  برا یفان یانسانها) -

کارشون برادرم وکشتن و مادرم وبه خشم آوردن و  نیپاک کنن . با ا

 (.جنگ آماده تر کردن یرا برا انیلشکر جن

 ن؟یو چکار کرد لیوسا هیبق نیرحسیام-

کار تو را از شر جنا نجات  نیگفت با ا یحافظ م ری،ام میهمونجا گذاشت-

 .خوشحال بود یلیخ میدیم

بود  کیکار اشتباه بود  ،همون شب جنا به من حمله کردن. نزد نینه ا -

 .دخترم واز دست بدم

 ؟ینیدخترت وبب یبر یخوا ینم دیرس نجایصحبت به ا -

 :بغض گفتم با



 یتونم بغلش کنم و بگم بابات بخاطر من افتاده رو یتونم  ، نم یتنها نم -

 .مارستانیتخت ب

چند وقت  نیکه ا یکردم کار هیصورتم گذاشتم وزار زار گر یرو دست

 .نکرده بودم

 .فرو رفتم یآغوش گرم در

آن  یبا خانواده رمیم شهیدرست م زینکن زن داداش، همه چ هیگر-

 . کنمیم شونیو راض کنمیصحبت م یمرگ مغز

 .زنه یم یپوزخند صدا دار هفاف

 .شد دینا ام دمیُمرد، ام.  ستیدوتا ن یکیاخ که درد من  

 ۱۰االن  نیدخترت وبب میبر ایبلند شو برو دست وصورتت و بشور ب -

 .نه پدر دهیگذاشته اما نه مادر د ایدن نیروزه پا به ا

 . تونمینم -

 .بلند شو -

 .کردیهفاف کردم .با پوزخند نگاهم م نگاه

 .امی یحالم بهتر بشه م کمی امیمنم م دیشما بر -

 .منتظرتم ایزود بپس  -

 .شد کیهفاف نزد نیحس ریرفتن ام با

نگاهش را  یاز سرخ ییهنوز درخشان بود اما وجود رگها شیچشمها 

 .ترسناک کرده بود

 .بمونه گذارمیبرات نم زیچ چیه یایکارت وبکن، با من ن -



 شوهر نه

 .بچه نه

 .چاک نهیپوزخند ادامه داد ،نه برادر شوهر س با

 .شهیحافظ خوب م ریام یایب اگر

 .زد .سرش و با لبخند تکان داد یبرق چشماش

 .قبوله-

 رادگانهی#

 

 [11:26 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کیویوسستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 .کنم یعشقم همه کار م یمنم برا 

 .شرط داره کیاما  امیمن م -

 .بگو -

 .بدست آورده شویسالمت نمیخوب بشه بب رحافظیاول ام -

انگشتر ودستت  یبر دیتو هم همون صبح با شهیتا صبح حالش خوب م -

 .یکن

 .چند روز کنارش باشم خوامیم -

 نه -



 چرا؟ -

 .جوابم و بده رفت نکهیا بدون

 .نداشت دهیکردم فا شیچه صدا هر

 .ساختمان راه افتادم سمت

 .شدن یداشتن از ساختمان خارج م یبیو ب عمو

 .ننیتا من را نب ستادمیا یستون پشت

 .راحت شود المیآنها باعث شد خ رفتن

 .رفتم وی یسیآ سمت

 .ستادمیپنجره ا پشت

 .وصل بود رحافظیبه ام یادیز یمهایها و س لوله

 .حالش خوب بشه دمینگران نباش بهت قول م -

 .کردم نیحسریام نگاه

 .و مادرش آمدن تایآز -

 .سرش و تکان داد 

 .ادین کیکوچ یمن گفتم با بچه مارستانیب ادیب خواستیم -

 .گناه دارن یخوب کرد -

 .گذاشتم شهیش یکردم دست رو رحافظینگاه ام 

من  یتکان خورد نه انگار چند تا چندتا خدا رحافظیکنار ام یزیچ انگار

 . آنها جنن



 .کردن رونمیداخل اتاق برم اما به  محض داخل شدنم ب خواستم

 .کردیم مینگران صدا نیرحسیام -

 .زن داداش ،زن داداش ،فرح چت شده -

 .ارنیسرش ن یی.تو رو خدا بالرحافظمهیجن ،جن باال سرام -

 .ستین یانجا که کس یگیم یچ -

 .ینیب یتو نم -

 .یشد وانهید کننیارام باش االن فکر م -

 .کرد قیداخل سرم تزر یزیسمت سرم رفت و چ یپرستار

 .تکان داد و از انجا رفتن ینگاهم کرد و دست هفاف

 .ول شدم نیزم یورو دمیکش یراحت نفس

 .یکن یخدا فرح چکار م یا -

 .رفت یآمد و با دو به سمت سر پرستار رونیاز اتاق ب مهیسراس پرستار

 .دمیکش وی یس یبه داخل ا یسرک

 .چرخاندیرا باز کرده بود و سرش را به اطراف م شیچشمها رحافظیام

 .،چشماش چشماش بازه نیرحسی،ام نیرحسیام .ای،خدا ایخدا -

 یسرو صدا ی. متوجهکردیرفتن پرستار را نگاه م ریکه مس نیرحسیام

 .به داخل اتاق انداخت یمن شد و نگاه

 .شد وی یسیدر آمد ومانع ورود ما به داخل آ یجلو یپرستار

 . دست تکان دادم رحافظیام یپشت پنجره برا از



 . ولبخند زد دیرا د من

 .حرف بزنه توانستینم جانیرفت .از ه زیدنبال سوپروا نیرحسیام

 .با دکتر تماس گرفت پرستار

 . بند نبودم نیزم یرو یاز خوش من

به  رهی. من خکردیزد وهمه را مطلع م یدائم با تلفن حرف م نیحس ریام

 .ختمیر یمهربان بودم واشک م یآن گو

 .میآمدن دکتر سمتش رفت با

 . کنم تا نظر بدم نشیمعا دیبا -

همچون کودکان و سر خوش  نیرحسیشد و من و ام وی یسیداخل ا دکتر

 .میکردیم یقراریب

 .دادیبهش م یوتذکرات کردیکه با پرستار صحبت م یدرحال دکتر

 .خارج شد وی یسیا از

 .بگمیچ دونمینم -

 دکتر تو راخدا ،همسرم حالش چطوره؟ -

داره کاره  رادینداره قلبش مرتب وبدون ا وندیبه پ ازیخوبه و ن تشیواقع -

 .کنهیم

داخل  یخون یهاخارج از دستور باعث شده لخته قیتزر کیداره  خنده

 یخون یمعجزه باعث شده لخته ها کیبره . نه بهتر بگم  نیقلب از ب

دستور اکو  مارتونیب تیاز وضع نانیاطم یبره. برا نیداخل قلب از ب

  .از چه قرارهاوضاع  نمیدادم ، تا بب



 

 رادگانهی#

 

 [11:27 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودویوسستیدوپارت#

 .من یشبهاترس

 .دمیسرم شنرا از پشت یپوزخند یصدا

 《.دوام نداره ادیشوهرت ز یخوشحال نباش ،خنده ادیز》

 .ندادم شیبه حرفها یتیاهم

 《یوقت ندار شتریب دیطلوع خورش تا》

 . دورو برم نبود یکردم کس نگاه

 . ای؟ب یستادیزن داداش چرا ا -

 .بودم ستادهیکنار در اتاق منتظرم بود و من وسط سالن ا نیرحسیام

 .شدیم دهیشن یآمدن به خوب یکه به سرعت  سمت ما م ییپاها یصدا

 .از دور صدام کرد عمه

 کوش؟ رحافظیفرح ،ام -

 .آمد رونیاز اتاق ب یپرستار

 ؟ دییدویرتونه؟ چرا تو سالن م،ساکت چه خب سسسیه -

 .گفتم یدیو ببخش ستادنیکنارم ا یبیو عمه وب عمو



 .رفت نیحس رینگاهم کنه سمت ام نکهیبدون ا عمو

 شده راسته بچم  حالش  خوب شد؟ یمادر چ -

 .سرم وتکون دادم -

 .لب گفت ریز یخداروشکر عمه

 دش؟یشه د یم -

 .گهیم یچ مینیبب ادیدونم، اما االن دکتر باال سرشه تا ب ینم -

 .میبود ستادهیپشت در اتاق منتظر ا همه

 نیزم یرو میکرد منم با پا یم نییراه رو را باال و پا قراریب نیرحسیام

، عمت  زدم یم نیزم یرو یاضربه یوگاه دمیکشیم یفرض یخطها

 .گفتنیو ذکر م چرخانندنیم حیتسب یبیوب

 .نبود یدخترم( نگاه اطراف کردم کس ) - 

 .کترینزد یکنار گوشم از فاصله دوباره

 ( به خدا پناه ببر ، ذکر بگو ) -

 .کردم پنجره نگاه

 یارهیبلند وت یمو بلند بود درست مثل مادر هفاف موها یبایزن ز همون

 .تر و مهربان تر بود یاش نورانداشت اما چهره

 .پنجره رفتم سمت

 . فاصله گرفت ازم

 (به خدا پناه ببر) -



 .باز نکرده بودم یلب به ذکر هنوز

 《 یساعت وقت دار کیدختر  بجنب》 -

 . بود ستادهیباز  ا مین یاز درها یکی یکینگاه هفاف کردم که در تار 

 .خوبه رحافظیمطمئن بشم حال ام دیبا-

 .آمد رونیاز اتاق ب دکتر

 ایزن داداش ب-

  .جمع رفتم سمت

 ه؟یکفرح -

 .منم -

 : زد وگفت یلبخند

 .داخل منتظر شماست دیبر -

 .دیهمسرم بگ تیاول از وضع -

 .نداره وندیبه پ ازین گهید شونیکه قبال گفتم قلب ا نیهم -

زدم ونفس  یاخفه غیدهانم گذاشتم و با بغض ج یدست رو یخوشحال از

 . دمیکش یقیعم

 گفتنیخدا رو شکر والحمد هللا م همه

 :سرشو تکون دادو ادامه داد دکتر

 .باشن شونیکامال مراقب سالمت دیبا شونیاما ا -



مراقب  دیبا یلی. خمونهیواسترس براشون مثل سم م جانیگونه ه هر

شون و  یبتونن سالمت شونینقاهت تموم بشه و ا یتا انشاهلل دوره دیباش

 .ارنیبدست ب

 .حتما -

 .داخل اتاق بشم خواستم

 :گفت عمو

 .یبش کیبه پسرم نزد یاسترس براش سمه.حق ندار یدیمگه نشن کجا؟ -

 . دیچیهفاف درگوشم پ یقهقهه یصدا

 .دادنیخروج را نشانم م ریسالن کردم چند نفر مس یانتها نگاه

 . کنم یبرم خداحافظ -

 .شرط کیبه  -

 .متعجب نگاه عمو کردم -

 .یبر نگرد گهیباشه د شهیهم یبرا تیخداحافظ -

 :عمه معترض گفت -

 ؟یگیم یداداش چ -

العملم را تا عکس کردینگاه من م نیرحسیهم اعتراض کرد و ام یب یب

 .نهیبب

مونم .مارا از  یم یباق رحافظیعمو، اما تا آخر عمر همسر ام رمیمن م -

 .زنه یهم م یودر همه حال برا شهی،اما قلب ما هم دیهم جدا کن



قلب ودوباره  نیا ستادینه آن قلب از کار از یتو نم یقلب پسر من برا -

 زنه ،  یدخترش م یخدا بهش داد که برا

 .متعجب نگاهش کردم-

آمدنش  یبرا رحافظیکه ام یهمون ؟ی، اصال سراغ دخترش رفت هیچ -

 . کرد یم یلحظه شمار

 .یبهش سر بزن یبارم نرفت کی یمادر حت یتو ،تو اما

 .بغلش کنم رحافظیخواستم بدون ام ینم -

 .یبغلش کن یتون یبه بعد هم نم نیاز ا -

 .گفتم یبغض دار یصدا با

 چرا؟ -

خودم بندازمت  نکهیتا قبل از ا یگذارم ،حاال هم بهتر بر یچون من نم -

 .رونیب

کردم ، من شوهرم  ی، مگه من چه گناه دیکنیم یطور نیاخه چرا ا -

 .ام ودوست دارموبچه

 ،  دیخند عمو

بگو که تو را نشناخته باشه، اگر حس دوست  ی، به کس یدوست دار -

، تو فقط دنبال به  یرفت ینوه ام م دنیبار به د کیداشتن در وجود تو بود 

پس  یحاال که بدستشون آورد یبود نهایدست آوردن آن کارخونه و زم

 .یهر

 رادگانهی#



 

 [11:30 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسهیوسستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

بارم  کیو کارخونه نبودم من  نی.من هرگز دنبال زم گفتیداشت م یچ

 .شه یم دیتوش تول یکجا هست اصال چ یلعنت یکارخونه نیا نمینرفتم بب

. به نظر من شهیاتاق راهت از ما جدا م نیدختر جون ،از جلوهم نیبب -

به پول  یازی، تو که ن یو بر یآخرم صرف نظر کن یبهتر از خداحافظ

 .کن دست از سر ما هم بردار یزندگ ایگوشه از دن کیبرو  یندار

 (خوادیتو را نم یکس ایب ) -

 .بود ستادهیسالن ا یانتها هفاف

 .شم من مادربچه کنهیشوهرم من وفراموش نم دونمیرم اما م یمن م -

 .ببره ادیکه تو را از  میکنیم یتو برو ما کار -

 .! عمو -

 .نکن تیما را اذ نیاز ا شتریبرو دختر ،ب -

 .کردم و عقب عقب رفتم نیرحسیو ام یبیب نگاه

 .زن داداش -

 . نکردم یاتوجه

 .ولش کن بگذار بره -



 م؟یبگ یوگرفت چ رحافظ،سراغشیاگر ام -

 .رفت دنبال پوالش -

 .نگاهشون کردم برگشتم

 یبت شمارو م.من هرگز دنبال پول نبودم، فقط مح نینامرد یلیخ -

 .نیکرد غیخواستم که ازم در

 .گفت ییتو هوا تکان داد وبرو بابا یدست عمو

 .پراشک نگاهشون کردم یباچشمها

از خودم گذشتم اما از  یلیخوادتت خ یپدرت نم یمن بخاطر تو که حت -

 .گذرمیجون پسرم نم

 فرحناز؟-

 . کردم یبیب نگاه

 .آمد وآرام نوازشم کرد سمتم

 .تحت فشاره اعصابش داغونه یلینده ،خ تیاهم -

 .نکردم یمن کار یبیب -

 .میبکن دیچکار با مینی، االن برو خونه تا بب دونمیم -

 (ییمسببش تو وفتهیب یوقتت تموم شد. بجنب هر اتفاق) -

 .آمدم رونیاز سالن ب عیسر

 .کردیصدام م یبیب

 .خونه رمینگران نباش م یبیب -



 .امیمنم مدخترم برو  نیآفر -

نشده بودم و مامور  صیخارج شم اما من هنوز ترخ دیبا مارستانیاز ب 

 . در مانع خارج شدنم شد یجلو

 یخودش و به ما رسوند با دادن برگه  نیرحسیکه ام دیربع طول کش کی

 . خارج بشوم مارستانیمن تونستم از ب  یبه نگهبان صیترخ

از بابا دلخور نشو االن  گمیبار بهت گفتم دوباره بهت م کیفرح  -

 .ناراحته

 .کنه یکس من ودرک نم چیدرک کنم اما ه دیمن همه را با دونمیاره م -

، بهش بگو  کنمیبگو من انگشتر و دستم م رحافظیفقط،به ام رمیمن م 

 هامیتمام بدبخت یاون دوست ندارم اگر بها یکس را به اندازه چیه

 .خرمیبه جون م ارویدن یهایبدبخت یبا جان دل همه رحافظه،یام

 .دیچرخیصورتم م یرو نیحس ریام زیآم نیتحس نگاه

 . انداختم نییوپا سرم

 . رمیبگ یبگذار برات تاکس -

 ممنون -

 

 رادگانهی#

 

 [11:30 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهاریوسستیدوپارت#



 منیشبهاترس

 

 . تونمیخودم م -

 .که در دستش بود سمتم گرفت یرا تکان داد وساک کوچک سرش

 گرفتم ودربست خودم وبه خونه رساندم یتاکس

 .کامال روشن شده بود هوا

 .نبود یعجله تمام کمد وکشوها را گشتم اما آن انگشتر لعنت با

از  یچرم کیکوچ  فیک کیافتاد انگشتر و  نیزم یرو رحافظیام کت

 .افتاد رونیتوش ب

 . برام درست کرده بود رحافظیبود که ام یونهم فیک آن

 .و تو مشت راستم  گرفتم وانگشتر را در دست چپم فیک

 هفاف ،هفاف؟ -

 .دمینشن یجواب

 .  شدم اطیح داخل

 هفاف؟ -

 .امدیم اطیاز پشت در ح یفیضع یصدا

 . رفتم رونیو باز کردم وب در

بود از همونا که بهم حمله  ستادهیا یپشت درخت زیموجود کوچک و ر کی

 .کرده بودن



 .سرورم گفت : برو عمارت آنجا منتظرته -

 ...اما -

 . تا حرفم وبشنوه نموند

 کردم؟یچکار م دیبا حاال

 . گذاشتم رحافظیکت ام بینوشتم وداخل ج یادداشتی -

 .نهیآ یعمارت و گذاشتم رو رمینوشتم م یاگهیکاغذ د یرو

 .رفتمیم ابانیتا سرخ ادهیپ دیبود  با یادیراه ز ابانیسرخ تا

 .کردنیها متعجب نگاهم م هیهمسا

 ن؟یکرد مانی، زا نیخانم دکتر خوب -

 .گفتم یاروم یزدم وبله یلبخند 

 ؟ یبه سالمت یک -

 .کردنش را نداشتم نیج میس یحوصله

 .برم دیبا ستمیتونم با ینم ستیحالم خوب ن -

 .دیبهتر بش شاهللیا دیبر دیبر دیاها ببخش -

 .وادامه دادم رمیکردم و مس تشکر

 .سوار شدم وآدرس عمارت را دادم ستادیا میپا یکه جلو ینیماش نیاول

 .ودلشوره حالت تهوع گرفته بودم یتو راه بودم .از نگران یساعت چند

 بهم کرد ، ینگاه راننده

 .میدیخانم رس -



 .دادم و داخل عمارت شدم پولشو

 

 رادگانهی#

 

 [11:31 21.10.19] ,رادگانهیمان ر کانال

 وپنجیوسستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 نیسنگ یهیهمه جارا پرکرده .بود انگار سا اهیس یهمچون چادر سکوت

 .کردیم ینیعمارت سنگ واریدر ود یسکوت رو نیا

 .عمارت گذاشتم اطیدر ح پا

 .سالم خانم -

 . دمیکش غیج

 .کردیم یوتندتند معذرت خواه دهیترس پسر

 .و باال بردم و سرم وتکان دادم دستم

 .کجان هینداره بق یبیع -

 .کردن ورفتن هیبا آقا تسو ایشتریراستش بعد مرگ خانم بزرگ ب -

 ؟یکنیچکار م نجایپس تو ا -

 .مینجایا لیمن ومادرم مواظب خونه و وسا -

 ست؟ین نجایجز شما ا یاگهیاهان ، کس د -



 .نه خانم -

 .باشم به مادرت بگو برام غذا درست کنه نجایا یروزمن چند  دیشا -

 ..یچشم خانم ول -

 ؟یچ یول -

 .میهست حقوق نگرفت یما االن شش ماه -

 . شماره حساب بده کی دمیم بشویباشه من ترت -

 .گفت و سمت مطبخ رفت یچشم خوشحال

 . کردم میقدم بردارم اما نشد نگاه پاها خواستم

 یزیآمد اما چ یریزنج ی،صدا دمیباال کش یراستم را به سخت یپا دوباره

 .راحتتر جابجا شد یکیآن  دمیچپم را باال کش ینبود پا میدور پا

 . راستم را باال آوردم یپا

 : زمزمه کردم آرام

 .هفاف -

 ( نیزم ریداخل ز ایب )-

 .تونم راه برم یبه پام.نم نیبست یچ -

 (یتون یم ایب )-

 .به جلو بردارم یتا بتوانم قدم دمیکش یم نیزم یروراستم را  یپا 

 (گهید یدیخوبه رس) -

 .رونیرو هم بنداز ب فیانگشتر ودستت  کن و ک -



 .خوامیوم فینه ک -

 (.یدیاز چشم خودت د یدید یبندازش.وگرنه هرچ )-

 ؟یکنیم دمیتهد -

 .(نییپا ایوبنداز وب فی،دستوره .ک ستین دینه، تهد) -

 .گذاشتم نیزم ریز واریو کنار د فیک ارام

 .من بهت اعتماد کردم -

 (.ینداشت یاگهید یچاره) -

 .ترساندیم شتریمن ورا ب نیو ا شدیتر مدارهر لحظه خش صداش

 (یزنده بمان گذارمیم رسانمینم بینترس من بهت آس ) -

 .هم فشار دادم و داخل شدم یرا رو میچشمها

 .بسته شد یبد یپشت سرم با صدا در

 .به در بسته نگاه کردم دهیترس

 (یامدبه جهنم خوش)-

 .بود ستادهیا میسرخ رو به رو یبا چشمها مادرش

 .نیپسر بزرگم و کشت -

 .مقصر نبودم لیمن در مرگ اسراف -

 .به صورتم خورد یمحکم یلیس

 (شده رید یلی،خ میشروع کن دیبا) -

 .هستم یگرید یان احساس کردم در جا کی



 ی. شالقهاگذاشتیم شیروشن شد که فضا را واضح تر به نما یآتش

زنگ  یرهایبا زنج یآهن یوجود داشت. دست بندها وارید یرو یاریبس

 . شده بودند دهیکش واریکه دورتا دور د یازده

 .داده شده بودن هیتک واریو بلند که به د کیچوب بار چند

 

 .ستیانجا با-

 .کرد میبه چوب رو به رو اشاره

 بیبصورت صل میدستها ستادمیچوب که انگار ستون ساختمان بود ا کنار

 .چفت بسته شد میاز هم باز شد و و پاها

 .بود یبودم که منشا آن نامرئ یحرکات متعجب

 یم نییباال وپا یهم نداشتم نفسم به سخت ختنیجرات اشک ر یترس حت از

 .شد

 (؟یریبم یچطور دوست دار) -

 یمنه پس خودم درباره زیدختر کن نی.ا خوامیده موزن نینه مادر ،من ا -

 .رمیگیم میسرنوشتش تصم

 (.رهیبم دیبا -)

 (تا بعد نهیبب هاشوینافرمان یسزا دینه ، حداقل حاال نه .با)

 .دیبر نجایاز ا همه

 .از کنارم رد شد یچند بار میمثل نس یزیچ

 (حاال من ماندم وتو زمیخوب عز) -



با  کردیم جادیا یترسناک ی،صدا شدیم دهیکش نیزم یکه رو یریزنج

 .امکان فرار ازم سلب شده بود میبسته بودن دستها وپاها

 (؟یدیترس )-

 .افتاد نیزم یصورتم رو یاز رو یاشک درشت ی قطره

 (ارمیچشمات ودرم یکن هیگر) -

 .شد سیخ میپاها نیحس کردم ب دیلرزیاز ترس تمام بدنم م 

 .ترساندیم شتریبلند هفاف من وب یقهقهه  

 (.ندارم ی.االن باهات کاریکن سیترسو هنوز مانده از ترس خ یدختره -)

 قیرا به بدنم تزر یدیدردشد میپاها یشالق رو دیشد یآن ضربه کی

 .کرد

 رادگانهی#

 

 [11:31 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششیوسستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 

 .رحافظیام

رفته خونه  آوردیبهانه م یه نیحس ری.ام ومدیبودم ن منتظر فرح یهرچ

 . بده ری،رفته بچه رو ش



 ینم گفتیم دمیپرسیم یسکوت گرفته بود و هرچ یهم روزه یبیب

 .دونم

 . نه زنم دمیبابا االن سه روزه من وآوردن تو بخش، نه دخترم و د -

 .یاز دست نداد یزیچ -

 .دنشونیرم د یبابا .اصال خودم م یا -

 .ارمیبچت وم رمیمادر ،االن خودم م خوادینم -

 ؟یزنم چ -

 .نگاه بابام کرد یبیب -

 .کردم ونگاه حرکات مشکوکشون کردم یاخم

 سر فرحم آمده.؟ ییبال -

 ... نه بابا ،بادمجان بم آفت نداره اگر -

 .من نبود ندیبود خوشا یحرفش تموم شود، هرچ نگذاشتم

من که  ادیب دی،مادر بچم. دلم براش تنگ شده بگبسه پدرمن، آن زنمه  -

 .دونم االن پشت در نشسته یم

 . با انگشت جمع کرد شویروسر یگوشه یبیزد و ب یپوزخند بابا

 .امدم که بابا سمتم آمد نییتخت پا از

 کجا پسر؟ -

 .دنبال زن وبچم -

 .تو رو نداشت اقتیزنم زنم نکن، ان ل یه -



 نداشت ،مگه کجاست؟ یچ یعنینداشت؟ ،یچ -

 . رفت -

 کجا ؟ رفته خونه؟ -

که با خودش آورده  ییها یدنبال نحس اش،ینه المصب ،رفت دنبال بدبخت -

 .بود

 .ضرب دستشو و پس زدم با

 :شمرده و آرام گفتم شمرده

 .رونیاز ...اتاقم... ب دیبر -

 .پسرم -

 . دیکش ریزدم قلبم ت داد

 . دیدو رونیامام هشتم گفت و از اتاق ب ای یبیب

 . که با اخم نگاهش کردم رهیخواست دستم وبگ پدرم

کرد. کمک کرد  رونیهمه را از اتاق ب یوارد اتاق شد وعصبان پرستار

 .تخت دراز بکشم یرو

 .مانتوشو گرفتم یخواست بره گوشه تا

 .دیصبر کن -

 .کرد نگاهم

 د؟یاز همسر ودخترم خبر دار -

 نه-



 ن؟ -

 .محفوظه شینیری.ش دیاریازشون برام ب یخبر دیشه لطف کن یم-

 : زد و با ناز گفت یمثال پسرکش لبخند

 .  ستین ینیریبه ش یازیممنون ،ن -

 . کنمیام وم یسع

 .آمده ای، دخترم تازه به دن یاسم همسرم فرح ناز سلطان-

 .که براتون افتاده خبر دارن یدونم ،همه از اتفاق یباشه م-

 .نیفقط زودتر بهم خبر بد -

 .باشه -

 .آمد داخل اتاق نیرحسیرفتن پرستار ام با

 .شدم زیخ مین یکم 

 .بخواب داداش-

 .را کنارم  کشاند ونشست یدور اتاق کرد وصندل ینگاه نیرحسیام

 ؟یخودت وبکش یقصد کرد -

 زنم کجاست؟ -

 .دونم ینم -

 مگه بهت نسپاردمشون؟ -

 .چرا دورادور مراقبشم -

 ؟یودورادور مراقبش یمگه کجاست که ازش خبر ندار-



از  یسرو تهش معلوم بود خبر یب ی. از جوابهادیپشت سرش کش یدست

 .فرحنازم نداره

 باهاش؟ نیچکار کرد -

 .!یچیه -

 . کن داشیپ نیحس ریام -

 ... بابا-

 ؟یکردیچکار م کردیزن وبچت و ازت دور م یکیبابا ودرد. اگر  -

 .وار باال آورد میتسل دستاشو

 .نشو یعصبان باشه

 چند روزه رفته؟ -

 .یاز همون روز که بهوش آمد -

کجاست؟ ال مروت  یاس زنم آوارههفته کیخشک شد.  میدر رگها خون

 .مرد گنیبه تو هم م

 . مرد صبر کن یه -

 رونیاز اتاق ب نیحس ریخوش نبود حس کردم گلوم خشک شده ام حالم

 . سرم آمد یالرفت ودوباره پرستار با

 .رفتم یقیبعد به خواب عم قهیدق چند

 رادگانهی#

 



 [11:31 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهفتیوسستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 

 .نیرحسیام

 . نشستم یبیب کنار

 حافظ خوبه؟ ریام -

 . سرم وتکان دادم 

 .پدرم یمخالفت با خواسته یعنیبرم دنبال فرح رفتن دنبال فرح  خوادیم-

اصال به صالحش  نیو ا شهیم یعصب رحافظینکنم ام یکار اگرهم

 .ستین

هم مطمعنا  رینداره  اتفاقات اخ یفیو پدرم چندان تعر رحافظیام یرابطه

 چکارکنم ؟ دونمی. نمکنهیبدترش م

 .ام گذاشترو شانه یدست یبیب

 .کار درست وانجام بده -

 .آروم بشه کمی نهیدخترشو بب دیشا  -

 . اره مادر -

 .ارمشیپس من برم ب -

 زد وسرش را تکان داد یلبخندیبیب



عضو  نیا دنیکه به د یبخش نوزادان بودم  تنهاکس یبعد جلو قهیدق چند

 . . من بودم امدیکوچک خانواده م

کرده  شینیکه داخل ب یشلنگ ی. جادادیکوچولوشو تو هوا تکان م یدستا

 .صورت کوچولوش افتاده بود یدن روبو

 .زد یسمتم آمد و لبخند دنمیدبا پرستار

 . عموسالم خان -

که پرستارها هم من را  نجایچند وقت انقدر آمده بودم ا نیزدم ا یلبخند

 .شناختنیم

 .ندشیتونم ببرمش تا باباش بب یم -

 .فکر کنم بشه اما بگذار از دکترش بپرسم -

 .یمحل پرستار سمت

 . رفت که داخل تخت خوابش برده بود ییسمت موجود کوچولو نگاهم

 ییبایبه صورتش زدم حتما دختر ز یامرحافظ بود لبخند هیشب یادیز

 .شدیم

 . دشیببر دیتونیدکتر گفت م -

 .سرشانه نگاهش کردم یرو از

 .گردونمیممنون زود برش م -

 . ستین یازین -

 چرا؟ -

 .مرخص شده -



 .زدم لبخند

 .حالش خوبه پس

 .تکون داد سرشو

خاص شما نگهش  طیپش مرخص بوده اما بخاطر شرا یدکتر گفت هفته -

 .میداشت

 .شناسانه نگاهش کردم وسرم وتکان دادم قدر

 .کنه یهست ازش نگهدار یکس -

کوچولو  یفرشته نیبتونه از ا نکهیا یدونم . مادر بزرگم هست ول ینم -

 .دونمینه ، نم ایمراقبت بکنه 

 .تونهیحتما م شهیدرست م -

 . جلوم گرفت یابرگه

 .دیامضا کن -

خونه  رنیوتنهاست.همه با پدرو مادر شون م کسیکوچولو چقدر ب نیا

 ... تنها و دیکوچولو با نیا

 نیرحسیام-

 .بودکردم ستادهیسمت در رفت پدرم  در چهار چوب در ا نگاهم

 حافظ.؟ ریام شیپ یبچه رو ببر یآمد -

 .خونه مشیببر میتونیمرخصه حالش خوب شده م گنی،اما م اره -

 .زدو سمتمون آمد یلبخند 



 . نوازش کرد لپشو

 .دمیمن کارا رو انجام م رحافظیتو ببرش پش ام-

 .باشه ممنون -

 بخش مردان  راه افتادم سمت

 رادگانهی#

 

 [11:33 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهشتیوسستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 . باشن ششیپدر ومادرش پ دیکوچولو گناه داشت با نیا 

 یمانع خوشبخت دیودوست دارن چرا ما با گریدپدرو مادرش هم یوقت

 .میشون بش

 .و سمتم آمد دیاز دور من ود یبیب

 ؟ رحافظهیدختر ام نیا -

 .اره -

کوچولو  یلیخ دمشیآمده بود رفتم د ایکه بدن یچقدر بزرگ شده روز -

 .بود

 . زدم یلبخند

 .(یبیشده.)ب یبله خانم -



 .جانم-

 .دنبال فرح رمیمن م-

 . با لبخند زدو  سرشو تکون داد یبیب

 .یکنیم یکار خوب -

 .رحافظیام شیپ دیبچه رو شما ببر -

 .یبیرو دادم به ب بچه

 ه؟یاسمش چ -

 !.اسم ،اسم نداره -

 :گفتدلسوزانه یبیب

 یطفلک -

  فرشته نیجون شما وجون ا یبیب -

 .راحت برو التیخ -

کمکم  تونستیعمه حتما م زدمیو مادرش م تایسر به آز کیاول  دیبا

 .کنه

 .و برداشتم وتو دستم فشار دادم تلفنم

بابام کار خانم بزرگ وتکرار  گذارمینم کنمیهمه رو دورهم جمع م من

 .تموم بشه هایخودخواه نیا دیکنه. با

 .میبر ییجا دیدنبالتون با امیم دیآماده بش سالم عمه -

 شده ،حالت خوبه همه خوبن؟ یسالم  ، چ -



 .میاره عمه خوب -

 مامان هیک-

 .نهیرحسیام -

 .دیچیتو گوشم پ تایاز صدا

 ؟ ییکجا نیرحسیالو ام -

 مارستانیب -

. من به جهنم دلت یاصال ما رو فراموش کرد ییبابا دائم که انجا یا -

 پسرت تنگ نشده ؟ یبرا

  .زدم دیلرزیبه صداش که از بغض م یلبخند

 .تنگ شده شتریمامان پسرم ب یچرا دلم برا -

 .اروم شده بود یکم انگار

 .یریگیاره معلومه چقدر سراغشو م -

 . انجا امیدارم م -

 .جدا -

 .دنبال فرح میبا مادرت بر دیبمونم با تونمینم ادیز یول زمیاره عز -

 ح کجاست؟مگه فر -

 .دونمینم -

 دنبالش دیبر یخوایوا.پس کجا م -

 .گمیبرات م امیم-



 .اورد نییپا یکم صداش

 فرح گذاشته رفته؟ -

 .نه بابام گفت بره -

 کجابره؟ -

 .ادیگفت سراغ ما ن دونمیچه م -

 آنم رفت -

 .میزن یحرف م امیم تایاز -

 .گفت یاکرد وباشه یپوف 

 .رو قطع کردم یگوش

 . فضول دلم واقعا براشون تنگ شده بود یدختره

 . حق داشت رحافظیام

که کنار زن  رحافظهیحق ام نیبرم دنبال فرح. ا دیمطمعنم که با حاال

 .اش باشهوبچه

 

 رادگانهی#

 

 [11:33 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ونهیوسستیدوپارت#

 .منیشبهاترس



 .دوستش گذاشتم تا شب تنها نمونن یو پسرم وخونه تایآز

 .میخونه شد یعمه راه با

 .دهانش وگرفت یبه محض ورودمان، عمه با دستمال جلو -

 شده عمه؟ یچ -

 .طلسم شده نجایا -

 .بد ایخوب  -

 .میمگه طلسم خوبم دار -

خونه  نیو اورده تا مانع ورود جنها به ا یگفت کس یم رحافظیاخه ام -

 .بشه

 . ال خودشونهنه آن طلسم م -

 ؟ یمال ک -

 .ارشیکن ب دایو پ خیدونم... برو ش ینم -

 ن؟یای یشما نم -

 زنم یتو خونه م ینه من گشت -

 .دیایبهتره با من ب -

 .برو بچه نترس -

 .دیمراقب باش یچشم، ول -

 

 عمه



 

 .افتاده بود نهیکنار ا ادداشتی کیاتاق شدم  داخل

 .امارت رمیمن م -

 .آمدم رونیزدم از اتاق ب یامندانه روزیو لبخند پوبرداشتم کاغذ

 .بهم دست داد  یبدیلیحس خ اطیح یتو

 .زنه یصدام م یکردم کس حس

 .شدم نیحس ریدر منتظرام یآمدمو جلو رونیخونه ب از

 .رفته بود نیرحسیبود که ام یساعت مین

 ی، کل شده بودن نشستم ختهیکه کنار در ر ییسنگها یشدم و رو خسته

 .شده بود ختهیدر ر یسنگ کوچک و بزرگ جلو

سنگها بودم  دنیکنار رودخانه بودن سر گرم د یسنگها کردم  سنگها نگاه

 .وارد کوچه شد نیرحسیام نیکه ماش

 .شدن ادهیپ نیاز ماش رمردیپ کیبا  نیحس ریام

 .خنیش شونیعمه ا -

 .سالم حاج اقا -

 .تونم بهتون بکنم یم یسالم دخترم چه کمک -

 .داخل دییبفرما -

 .اقا هم گفتم نیبه ا امی ینه داخل نم -



خونه  نیپام و داخل  ا گهیدادم منم د یبهش حق م دهیبود ترس معلوم

  .گذارمینم

 .نیطلسم خوند نجایا یشما برا یحاج-

انگشتر گرفته بود  کیاز جنا  کردیم یزندگ نجایکه ا ینه دخترم خانم -

 .گرفتیم دیطلسم شده نبا نجایا نیبخاطر هم

 .گفتیوتکون دادم ،راست م سرم

 .دیکمک ما کن دیتون یفقط،شما م ممنون

 .؟یچه کمک -

 ادتونه،؟یان خانم و -

 .اره -

 .جنا بردنش -

 ؟ یامام هشتم. ک ای -

 .هست یچند روز -

 .کجا بردنش دیدون یم -

 .اره -

 دایپ اجیطمئنا به کمکشون احتم دیو آژانس وهم خبر کن سیخوبه ،بهتر پل -

 .میکن یم

 ن؟یایپس م -

 .اره -



 .وفتیراه ب نیرحسیممنون.ام -

 کجا برم؟ -

 .عمارت -

 .کنارش ،منم پشت نشستم رمردیپشت فرمان نشست و پ نیرحسیام -

 

 رادگانهی#

 

 [11:34 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهلستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

خسته  نیرحسیکامال معلوم بود که ام میبود که در راه بود  یساعت چند

 .شده

 .کنم ی،من رانندگ یعمه خسته شد -

 . ممنون-

 .شد ادهیونگه داشت وپ نیماش

 .دیعقب دراز کش یصندل یرو

خواب بود اما حاج اقا سکوت کرده بود فکر  نیحس ریخود عمارت ام تا

 .کرد یم

 سمتمان آمد ،  یر جواندر عمارت نگه داشتم ،پس یجلو یوقت.



 .سمت خانم-

   سالم-

 .از سکوت عمارت گفتم متعجب

 ست؟ین یکس -

 .ستین نجایا ینه خانم جان ،همه رفتن جز من ومادرم کس -

 .داخل نیایخوب درو باز کن ب یلیخ -

 : پا ان پا کرد و اخر گفت نیا 

 .شه خرابه یدر باز نم-

 .دیرنگ پسره پرو صدا کردم به وضوح  نیرحسیکرد و ام اخم

 . دیبه صورتش کش یبلند شد ودست نیرحسیام

 م،؟یدیرس -

 . اره -

 :که پسره نفهمه گفتم یوسمتش چرخاندم وارام طور سرم

 .هست ییخبرا کی نجایا -

 .به اطراف انداخت ینگاه نیحس ریام

 .شد ادهیاقا در و باز کرد و پ حاج

 رادگانهی#

 

 [11:34 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال



 .کیووچهلستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 

 .عمه -

 جانم؟ -

 د؟یشینم ادهیپ-

 .ستیجاش مناسب ن نجایوببرم جلو تر ا نیبگذار ماش شمیم ادهیچرا پ -

 .انبار ،انجا جاش خوبه یجلو دیبگذار-

 .نظر گرفته بود ریپسر کردم که با دقت ما را ز نگاه

 .ر بهترهجلو د گذارمینه م -

 .ادیو جلوبردم تا موقع رفتن راحت در ب نیماش یکم

 .میسه با هم داخل عمارت شد هر

 .کردیبود و ما رانگاه م ستادهیدر ا یهمچنان جلو پسر

 . میزد اطیداخل ح یچرخ

 .نجانبودیکس ا چیه انگار

 .انبار را نشون داد نیرحسیام

 .انجا باشه دیشا میتو انبار ونگاه کن-

 .نبود یانجا هم کس میانبار رفت سمت



داخل عمارت .  دیشما هم بر نم،یرو بب جهیاتاق ننه خد رمیعمه من م-

 .دیبزن نییسر به اتاق پا کیحاج اقا، شما هم  دیببخش

 .میرفت یسمت هرکدوم

 .زد سمت مطبخ رفت یکه با تلفنش حرف م یاقا درحال حاج

عمارت منحوس گذشته  نیدر ا میعمارت باال رفتم تمام کودک یهاپله از

را گذرانده بودم .دائم جنگ و دعوا هر روز  یپر تشنج یبود چه روزها

 . برگرداندن پدرم یبرا بشیعج یمادرم و نقشه ها یها هیگر

بعد به  ختیر نیمادر آر یدنیشاهد بودم که مادرم سم داخل نوش خودم

 .ا بخورهبود داد و گفت بده ت خبریاز خدمه که از همه جا ب یکی

 .را تکان دادم تا خاطراتم را از ذهنم دور کنم سرم

نظر  ریباال همه را ز نیواز ا ستادیا یآن اتاق م یگوشه شهیهم مادرم

 .گرفتیم

 . ییرایپذ اتاق

به  یآن صندل یان روز که به زور شوهرم دادن ،من را همانجا رو اها

 ... زور

 ؟یکنیچکار م نجایا-

 .زدم یبلند غیج -

 .با اخم نگاهم کرد نیآرت

 .دنبال ...دنبال -

 ؟یدنبال چ  -



 کرد یم میپشت سرهم صدا نیرحسیام امدیم دنیدو یصدا 

 شده،؟ یعمه چ ییعمه ،عمه کجا -

 . ستادیپدرش متعجب ا دنیاتاق انداخت با د یخودش را تو نیرحسیام

 .بابا -

 نجایا نیآمد نیتنها گذاشت مارستانیان بچه رو ب دیکن یچکار م نجایشما ا -

 چکار؟

 .دنبال زنش میآمد -

 .تهران میبرگرد دیکدوم زن ،کدوم کشک. جمع کن -

 .ستیدر کار ن یزن گهید

  .آمد نییحاج اقا از پا صدا

 . دیایخان ب ریخانم ،ام -

 .میبرد رونیو از پنجره ب سرمون

 .بود ستادهیا یرزنیاقا کنار پ حاج

  نیرحسیام

 ه؟یک نیا -

 . نیاقا خدا رو شکر آمد -

 .نییپا میایاالن م -

 . عمه کردم نگاه

 چه خبره؟ نجایا -



 .باال انداختم یاشانه

 بابات کجا رفت؟ -

 .تو اتاق چرخاندم،نبود . کجا رفته بود معلوم نبود یسر

 .میرفت نییپله ها پا از

 : زن سمتم آمد وگفت 

زنگ  رحافظیبه اقا ام دهیزنم جواب نم یزنگ م یاقا ، به هر ک دییکجا -

 . دیکنیخاموشه ، شما که قطع م شیزدم گوش

 .گهیم ونیافتاده تو اتاق هز نجایهم ا اقا

 .نگاه عمه کردم متعجب

 کدوم اقا؟ -

 ..سراغ پدرتون دی،من موندم تو کار شما جونا نبا گهیپدرتون د -

 .حرفش تموم بشه نگذاشتم

 کجاست؟-

 .پدرو نشون داد یمیدست اتاق قد با

 .میدو به سمت اتاق رفت با

 .تخت افتاده بود یرمق رو یو باز کردم با پدرم رو به رو شدم که ب در

 بود؟ یکه باال بود ک یپس اون -

 چه خبره؟ نجایا ایخدا -

 .رهیاقا سمت پدرم رفت دستشو گرفت تا نبضشو بگ حاج



 .ستیاورژانس حالش اصال خوب ن دیزنگ بزن دیبا -

 .تخت زانو زدم و دستشو گرفتم کنار

 ؟یبابا خوب -

 . باز کرد یوکم چشمش

 .دیببر نجای،کمکم کن من واز ا یامد -

 .بغلشو گرفتم وبلندش کردم ریز

 . مشیتا ببر دیحاج اقا کمک کن-

 .ادیاورژانس ب دیبهتره صبر کن-

 .مشیبر یخودمون م-

شد ان وقت .اگر تو راه حالش بد  گهی،حاج اقا درست م نیرحسیام -

 ؟یکنیچکار م

 :گفت یبا سر درگم  رزنیپ

 یخوب م ستین شیزیآمدن گفتن چ رحافظیکه اقا ام یواال خانم ان سر -

 .شن

 .میهم نگاه کرد به

 رحافظ؟یام -

 .بله -

 .نجایآمده ا یک گهید -



 کیاالن چند روزه انجاست  نـیزم ریآمد رفت تو ز رحافظمیواال خانم ام -

 ومدیاز انجا ن ییصدا چیه گهیزد وکمک خواست اما بعدش د غیبار ج

 .صداشون کردم جواب ندادن یهرچ

گفته غذاشو بگذارم دم در  ستهیا یم یبه اون پسره که دائم دم در وا فقط

 ...من نیزم ریز

 .رفتم نیزم ریآمدو سمت ز رونیبا دو از اتاق ب 

 :فرح

افتاده بودم معلوم نبود ، اتاق  نجایوپاهام را باز کرده بود . چند روز ا دستا

 .و نمور بود کیتار

 .نداشته باشم یتهوع داشتم درد وضعف باعث شده بود جان حالت

 .جابه جا کنم یتوانسته بودم خودم را کم فقط

 .را بشنود میصدا یکس دیتا شا کردمیم یاناله یاز گاه هر

 (فرح تحمل کن من کنارتم ، )

 .بودم دهید مارستانیبود که تو ب یزن کردم همون نگاه

 (کنه تتیاذ یکس گذارمینم)

 (بخواب تا کمک برسه)

 .ترسم یمن م -

 (شه یتوکلت به خدا باشه درست م) -

 شد وخوابم برد نیسنگ چشمام

 :نیرحسیام



و  کیتار ینداشت  اما حساب شتریو باز کردم دوسه تا پله ب نیرزمیز در

 .نبود یهم کس نجایبود ا فیکث

 .صدا کردم ادیرو با فر حفر

 :نفس زنان گفت،نفس عمه

 نجاست؟یا -

 . کف انبار زدم لیبه وسا یلگد

  دادزدم

 .؟ییکجا ینه نه ،لعنت-

  .اسصبر کن ،نگاه کن ان شال زنونه -

 برداشت نیزم یاز رو یزیشد وچ خم

 واز عمه گرفت ، شال

 .سرش بود رفتیم مارستانیخودشه ان روز که از باره مال -

 .بود ستادهیزن رفتم با حاج اقا کنار در ا ریپ سمت

 

 رادگانهی#

 

 [11:35 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودووچهلستیدوپارت#

 .من یشبها ترس



 ؟یگذاشتیغذا رو کجا م -

 .نجایا -

 داره؟یغذا رو بر م یک یدیند -

 .رفتم یکنار درو م گذاشتمینه اقا ، من فقط غذا م -

 ؟یشناس یان پسره رو م -

 .کنن یکار م نجایاره با مادرش ا -

 مادرش کجاست؟ -

 .ادی ینم ضهیهست مر یاهفته کی -

 .اشکال نداره برو آن پسره رو صدا کن-

 .سمت در رفت رزنیپ

 نداره؟ یزیچ یدر مخف نیزم ریز نیعمه ،ا -

 .دونم یاگرم داشته باشه من نم -

 . به اطراف انداخت یگذاشت و نگاه نیزم ریاقا پا داخل ز حاج

 استخوان دی. نگاه کنیوانی. آهن ، فضوالت حنهیسنگ یلیفضاش خ نجایا -

. 

 ه؟یاستخوان چ -

 .گاوه یبرا نکهیمثل ا -

.آهن باعث   کننیم هیغذاها تغذ یوته مانده یوانیاز فضوالت ح انیجن -

 .شهیجذبشون م



 .دنیو از دست م تمرکزشون

 ؟یچ یعنی -

تونن تو  یشن و نم یکه آهن هست مثل آهن ربا بهشون جذب م ییجا -

 . کارشون تمرکز کنن

 ؟یعنیخوبه  نیا -

 ..نموندن نجایدونم فکر کنم ا ینم یعنینه ، -

 دختر کجاست؟ نیا ایخدا -

 .کرد یاطراف ونگاه م عمه

 . یزیچ یدر کیبگرد دنبال  نیرحسیام -

 . درآمد یجلو پسر

 ن؟یبله اقا با من کار داشت -

 ؟یدیرو د نجایکه آمد ا یتو خانم -

 :انداخت وگفت نییپا سرشو

 .نگم یاقا گفتن به کس یبله ول -

 اقا حتما پدر منه ، درسته ؟ -

 .بله -

 .نگاه عمه کردم -

 : کرد وگفت یااقا سرفه حاج

 .م،یکن یصدات م میبروپسرجان، کارت داشت -



 :ا گفتبا رفتن پسر رو به م 

که  یهرکس هیخودشون شب توننیچهره دارن .اونها م رییتغ ییجنها توانا -

 .ارنیدر ب خوادیدلشون م

 . سرشو تکون داد عمه

 .گشتیوبا دقت م نیحاج اقا زم میزد یرو ضربه م وارهاید تمام

 لیدر پشت وسا کی ختیر نیزم یرو رو واریکنار د یلهایتمام وسا عمه

 .شد دایپ

 .کردم دایپ -

 .بود زونیآو یاسهیدر، ک یباال

 ه؟یچ نیا -

 .رو باز کرد سهیاقا ک حاج

 .اس فکر کنمگوشت خشک شده کهیت کی -

 . رو گرفت ونگاه کرد سهیک عمه

 .میوبا خودمون ببر نیبهتر ا-

 .که جنا بردن ینکنه جفت باشه ،همون -

 ؟یدونیتو از کجا م -

 . کرده فیبرام تعر رحافظیام -

 



 یم نی،بب میبر یرو با خودمون م سهی.ک ستیاالن وقتش ن نیرحسیام-

 ؟یدر را باز کن یتون

 .به در زدم در بخاطر کهنه بودن خورد شد یلگد

 .میاتاق شد داخل

 .آمد یم یاناله یصدا

 .افتاده بود اهیس یانهیکنار شوم یکیچرخاندم  سر

 رادگانهی#

 

 [11:35 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسهوچهلستیدوپارت#

 .من یشبها ترس

 .کردم داشیعمه پ -

 .افتاده بود نیزم یجان رو مهیشد ن ینم باورم

 . باال سرش نشست عمه

 . زنه خدارو شکر ینبضش م -

 .رونیب مشیببر نیرحسیام

 . آوردمش رونیب نیزم ریبردم و بلندش کردم.و از ز رکمرشیز دست

 .آمدنیو حاج اقا هم پشت سرم م عمه

 :کرد ، گفتم یبه زن که با ترس نگاهمون م رو



 .نیپهن کن بگذارمش زم زیچ کیبراش -

 زندس؟ -

 :جواب داد عمه

 .اره -

گذاشتم خواستم با اورژانس تماس  نیزم یکه فرح رو رو نیاز ا بعد

 :حاج اقا گفت رمیبگ

 .نیکرد ریمن زنگ زدم بگو چرا د شیچند ساعت پ -

 .متکون دادم وتماس گرفت سرم

  .ربع امبوالنس آمد کی بعد

 .وفرح را تو آمبوالنس گذاشتن پدرم

 .میهم دنبال امبوالنس راه افتاد ما

پدر و فرح از ما  تی،متعجب از وضع نهیاورژانس بعد از معا پزشک

 .دیپرسیم یبیسواالت عج

و  یدیشد یشده بودن و فشار عصب تیبابا و فرح دچار مسموم انگار

 .تحمل کرده بودن

 .شالق بود هیران و شکمش داشت که شب یرو یبیزخم عج فرح

 .بود یدگیبر یکبود و گردنش جا صورتش

 .تماس گرفته بود سیبا پل مارستانیب

 .میشد ریدر گ یشه ما با جن و پر یباورش م یک م؟یبگ یعمه حاال چ-



 

 رادگانهی#

 

 [11:35 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهاروچهلستیدوپارت#

 منیشبها ترس

 

 .ها با من سیپل -

 .میحاج اقا کرد نگاه

 ؟ دیبگ نیخوایم یممنون ،اما چ -

   تیواقع -

 .کنن یباور نم -

 .نیبب زیبرم همه چ یم -

 . میخونه کرد یراه سهیرو با آن ک عمه

 . وبرداشته بود مارستانیفرح کل ب یها غیج یساعت بعد صدا چند

 . اورژانس رفتم سمت

 تا پرستار دستاها وپاهاشو گرفته بودن چند

 .در سرمش را داشت یزیچ قیهم قصد تزر یکی

 :داد گفتم با



 د؟یکنیچکار م -

 :  دکتر سمت من امد 

 .میزن یبهش ارامبخش م ستین یزیچ-

  نگاهش کردم نگران

 . مشکلم از سر رد کنه نیبتونه ا کردمیم دعا

 .هیلینشه خ وانهید چارهیب یدختره

 .آمدم رونیاز بخش ب حتنارا

 آورد رونیتلفنم من را از افکارم ب یصدا

 .حافظ بود ریام

 افتاده؟ یزنش به چه روز گفتمیچطور م حاال

 .وخاموش کردم میرا قطع کردم وگوش تماس

 .پدرم در بخش روبه رو رفتم  سمت

 .مسموم شده بود ودچار شوک شده بود یوضع ان بهتر بود فقط،کم -

که کنار  یمرد میبفهم میمانده بودم چرا ما ان چند روز نتونسته بود فقط

 یناگهان ریی.تغ ستیکنه پدرم ن یدور م رحافظیماست وفرح را از ام

 .نکردم یاعتراض چیرفتارش چرا ما را به شک ننداخت ، اخ چرا من ه

به پدرم کردم رنگ  یتکان دادم. نگاه یسر  یمانیهمه پش نیکالفه از ا 

 .شده بود دیسرش کامال سف یشده بود انگار موها فیو ضع دهیپر

مواجه شدم که همچنان با حاج اقا در حال  سهایآمدم با پل رونیبخش ب از

 صحبت بودن



 

  . بعد از صحبت با حاج اقا با پزشکها هم صحبت کردن سهایپل

 

بودن قرار شد  دهینرس جهیسوال از من هم کردن  اما چون به نت چند

 .برم یکالنترفرداش به 

 

 رادگانهی#

 

 [11:36 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپنجوچهلستیدوپارت#

 .منیشبها ترس

 

 .شد یدر سکوت سپر زیشب همه چ تا

 .من جام و با عمه عوض کردم صبح

 .تخت رفتم یدوش گرفتم وتو دمیبه خونه رس تا

 .امد که چشم بستم خوابم برد یخوابم م انقدر

 .تو من و پاشوووو یپاشو، کشت نیحس ریام ،یواااا -

 .دمیسرم د یرو باال تایچشم باز کردم از 

 .یدارشدیچه عجب ب -



  ؟یدیچقدر خواب یدون یم

 .نگاهش کردم جیگ

 . پاشو داداشت کشت من و مامان رو-

 چرا؟ -

  چاره،ی.حق داره ب رهیگ یسراغتون و م -

 .زده بتونیدفعه غ کیو عمو   تو

 .امیباشه االن م -

 ن؟یرحسیام -

 جانم؟ -

 .نگرانه پاشو باهاش حرف بزن یلیخ -

 .امدم زمیباشه عز -

 .و برداشتم و باهاش تماس،گرفتم میگوش -

 .بوق نخورده بود جواب داد دوتا

 .یخودت وگم وگور کن ای یاریزنم وب یاحمق؟ رفت ییکجا -

 منه؟ بیزنت مگه تو ج -

 ؟یکرد داشیحوصله ندارم ، پ نیحس ریام -

 .اره -

 .دیکش یراحت نفس

 .حالش خوبه -



 .بازم بهش دروغ بگم نخواستم

 .میکرد شیبستر مارستانینه ب ادیز -

 .دیلرزیم یاز نگران صداش

 سرش امده؟ ییچرا چش شده بال -

 .مسموم شده ینه کم -

 ه؟یبستر مارستانیب نیتو هم-

 . نه -

 .نمشیبب خوامیمن م -

 .دنبالت امیاشه مب -

 .داد رونیراحت ب الینفسش و با خ -

 رادگانهی#

 

 [11:37 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششوچهلستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 

 .به دست وصورتم زدم یآب کی

 .رفتن شدم یآماده دهیپوش لباس

 ؟یکجا به سالمت -



 .مارستانیب رمیم -

 . کرد یپوف

 .یکه شام نخورد شبیصبحانه بخور د ایب -

 .ناهارم نخورده بودم -

 .نگام کرد متعجب

 .تونم توروبخورم ینگام نکن، انقدر گرسنمه  که م ینجوریا

 :گفت یدلخور با

 .صبحانتو بخور ایب -

 زم؟یشده عز یچ -

 قهیدق کی. یر یآن ور م نوریوا مارستانیجان تو خسته شدم، دائم ب -

 .یذارگیما وقت نم یبرا

خدا فقط  دیتونم  که تنهاش بگذارم. تازه تموم شده  به ام یبرادرمه نم -

تموم تموم بشه بعد از خجالتت در  دمیقول م یتحمل کن گهیچند روز د

 .امیم

 .هم به فکر من وپسرت باش کمی گمینرو، م گمیمن که نم -

 االن بچه کجاست؟ -

 .گهیکجاباشه،خوابه د یخواستیم -

 .یاِ فکر کردم مثل عمو رفته دختر باز -

 .نه مثل باباشه -



 ؟یچطور یعنی-

 ده یبه زنا محل نم -

 .ادی یپس خوبه بچم صالح بار م -

 به بازوم زد یمشت

 یمونه ،اگر بهشون نرس یبه زنا محبت کنه .زن مثل گل م دیبا رینخ -

 .شن یخشک م

 .رفت یبودم که سرم به عقب م دهیخند انقدر

 .وقت گلم کی یبگردم زنم وخشک نش یاله -

 . مزه یب -

 . بلند بشه زیخواست از پشت م تا

 .گرفتم ومانع بلند شدنش شدم دستشو

 .میبهت توجه کن دیبا یفیچشم خانمم، متوجه شدم .شما مثل گل ظر -

گفتم . من که کمبود محبت ندارم پدر مادرم بهم محبت  یو کل نیا رمینخ -

 .کننیم

 .گسید زیچ کیمحبت من  یول -

 .کردن یناخنش شروع کرد باز یانداخت وبا گوشه نییو پا سرش

 .شتریب کمی،حاال خانما  میبه محبت دار ازیهمه ن -

 .شدم یجد یکم



. پس فرح یفهمی،احساس هم جنست و بهتر م یتو زن تا،یآز نیبب -

 .خانواده بشن کیودخترش درک کن اجازه بده کمکشون کنم دوباره 

 ...ندارم فقط یمن که حرف -

 حرفش تموم بشه نگذاشتم

 .رونیشام ب میبر میپس امشب اماده باش آمد ،یندار یدونم تو حرف یم -

 . دیبا ذوق بهم کوب دستاشو

 (واقعا)

 . سرش زدم یرو یابوسه

 .هم گذاشتم یرو چشمهامو

 . تا شب -

 .اییایزود ب -

 .چشم -

 .بودم مارستانیب یربع بعد جلو کی

 .شدم رحافظیاتاق ام وارد

 .شد زیخ مین دیمن ود تا

 داداش؟ یچطور -

 ؟ میخوبم بر -

 .گهیم یچ نمیبا دکترت حرف بزنم بب -



وگفتم معتقد  انیجر یرفتم.وقت رحافظیآمدم و سراغ دکتر ام رونیاتاق ب از

بهتره  ستیاصال خوب ن رحافظیام یبا ان وضع برا یفرح تو دنیبود د

 .تا حال فرح بهتر بشه میصبر کن یچند روز

 .ننیوبب گریهم د  بعد

 .کردمیم یوراض رحافظیچطور ام حاال

 

 رادگانهی#

 

 [11:38 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفتوچهلستیدوپارت#

 .من یشبها ترس

 

 .داخل اتاق شدم بااخم

 شد داداش؟ یچ - 

 .یده جابجابش یدکترت اجازه نم -

 .شده یعصب یصداش معلوم بود حساب از

 تا راه برم؟ کننیمجبورم م انیپرستارا م نیپس چرا هر روز ا- 

 .ستادمیتختش ا کنار

 از بابت فرح راحت بشه درسته؟ التیخ یخوا یتو فقط م -



 ..درسته اما -

 باهاش حرف بزن ،خوبه؟ یریتصو ششیرم پ یمن م گهید میاما ندار -

 .شداز اخم صورتش باز  یکم

 .شهیبرطرف نم میدلتنگ یطور نیا یخوبه ول -

 :گفتم طنتیزدم وبا ش یلبخند

 .بر طرف کرد برادر من یشه دلتنگ یکه نم مارستانیتو ب -

چند  نیخندهاش تنگ شده بود ا یکرد. چقدر دلم برا یامردانه ی خنده

 .میبود دهیهفته فقط عذاب کش

 ن؟یرحسیام -

 جانم؟ -

 .فرح تنگ شده یدلم واقعا برا -

تا  دیچند وقت هم صبر کن نیا دی، با هیاما چاره چ یگیم یچ فهممیم- 

 .حال هر دوتون بهتر بشه

 .صبر کنم ،صبر دیدرسته، با -

 .نمشیحداقل  زودتر بب ششیزودتر برو پ نیحس ریام -

 ..باشه-

 کجاست؟ یبیب یراست

 .استراحت کنه یفرستادمش بره خونه کم -

 . چند وقته نیزن از پا افتاد ا ریپ



 توعه االن؟ شیپ یپس ک -

 .تو برو ای، ب گمیداشته باشم بهشون م یپرستارا هستن کار -

 .دمیخند

 .چشم من رفتم-

 . بهتر یلیخ حالش

 .بودن یشدم که پدرم وفرح انجا بستر یمارستانیب یراه

 .سمتم امد دیتا من ود عمه

 پسر ؟ ییکجا-

 شده.؟ یچ -

 

 . گرفتیبابات سراغت وم یچیه -

 .ششیپ رمیم االن

 یلبخند دیخوب بود رنگ وروش بهتر شده بود.تامن ود یلیحال بابا خ -

 زد

 . سالم پسرم -

 .خوبه یلیسالم ،انگار حالتون خ -

 . فرح یخوبم طفل یلیاره من خ-

 ن؟یکردیاره ،ان طفلک داغون شد. بابا شما تو عمارت چکار م -

 . دمیواال نفهم -



 امیحافظ حالش بد شده و بردنش اتاق عمل ، گفتم ب ریروز که گفتن ام ان

کنم تا  دایپ یزیچ ییبساط خانم بزرگ  دعا نیبتونم از ا دیعمارت شا

خوب بشه. اما تا پا داخل اتاق گذاشتم ، اتاق دور  رحافظیکمک کنه ام

 .دمینفهم یزیچ گهیو د دیسرم چرخ

 واقعا؟ -

 .اره بابا به عمتم گفتم-

 رحافظیکرد و نگذاشت ام یمثل شما بود فرح ودعوا م یکی نجایاما ا -

 .کرد رونشیب مارستانیاز ب نهیوبب

 . اره عمت گفت -

 ؟یآورد چ یم رحافظیسر ام ییخدا به همه مون رحم کرد اگر بال -

 .رفت ادمیاخ  -

 رو؟ یچ -

 .تا با فرح حرف بزنه رمیحافظ بگ ریبا ام یریقرار بود تماس تصو -

 . پس برو -

 د؟یش یمرخص م یک -

 گفتن فردا -

 .  خوبه یلیخ -

 .در نشسته بود یاتاق فرح راه افتادم عمه جلو سمت

 حالش چطوره؟-



گذاشت چراغ رو  یزد ونم یم غیج یکل شبیبهتره اما د یلیخ روزید از

 .بخوابه دیترسیم  یحت دیترس یم میخاموش کن

 .چارهیامپول و دارو خوابوندنش .دختر ب با

 .با فرح حرف بزنه خوادیم رحافظیام -

 .حالش بهتر بشه یطور نیا دیخوبه شا -

 .میعمه داخل اتاق شد با

 . بلند شد ونشست دیتا من ود فرح

 . به صورت نداشت رنگ

 .سالم -

 .سالم-

 خوبه؟ رحافظیام

 .طاقت یهردومثل همن  ب 

 .باال اوردم و گفتم مویاره خوبه ، گوش -

 .داشته باشه یریخواد باهات تماس تصو یم -

 :گفت دیو لباسش کش یبه روسر یزده  دست هل

 . ستیسر وضعم خوب ن -

 :دست رو شانه اش گذاشت وگفت عمه

 .هم خوبه یلیخ -

 .جواب داد عیسر رحافظیتماس و صل کردم ام -



 .تا حاال یبود یکدوم گور -

  .بابا بودم شیپ-

  : دیپرس ونمیپش

 حالش خوبه؟ -

گفتم اره فردا  گرفتمیرو سمت فرح م یگوش نیکه دورب یدرحال

 .مرخصه

 بوده؟ مارستانیمگه ب -

 .داده بودم یسوت یوا

 .حرف بزن رحافظیبا ام ریبگ اینه ، فرح ب-

 .شد ریاشکاش سراز دیود رحافظیام ریتا تصو فرح

 .یکنیم هیقربونت برم چرا گر یاله -

 .کردیم هیفقط گر فرح

 .دیشما راحت حرف بزن میر یم رونیما ب -

 .میآمد رونیوعمه از اتاق ب من

 .شه یم یعمه ،االن چ -

 ؟یچ -

 .جنا نیهم -

 .،  میطلسم وباطل کن دیبعد با هیتوش چ سهیبفهمم آن ک دیبا -

 ؟یچطور -



 . میتو ان خونه دنبال طلسم بگرد دیبا -

 .زد ششیات رحافظیام-

 .جدا -

و فرح  رحافظیام یاره مگه نگفتم ، بعدش هم جنا حمله کردن خونه -

 .را کتک زدن یبیوب

  .باطل بشه دی،طلسم با نیزد یم شیات دینبا -

 ؟یچطور -

در آب روان شست،  دیطلسم را با یبه نوع طلسم داره ، گاه یبستگ -

 .درون چاه آب انداخت دیهم با یهم در خاک دفن کرد گاه یگاه

 االن طلسم باطل نشده؟ یعنی -

  .بردن یفکر نکنم. اگر باطل شده بود فرح و نم یعنینه،  -

 

 رادگانهی#

 

 [11:38 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهشتوچهلستیدوپارت#

 .من یشبهاترس

 

 **.فرح



صداش که تو گوشم  دیپر کش شیدلم برا ،یدر قاب گوش رحافظیام دنید با

 .فتادهین یاتفاق بد چیارزش شد انگار ه یبرام ب ایتمام دن دیچیپ

 .شد ریاز چشمام سراز اشک

 .لرزون وخش دار سالم کردم یصدا با

 .معرفتیسالم خانم ب -

 .دیچک یگوش یصفحه یچشمم رو یاز گوشه یاشک درشت قطره

 .انجا امیم شمیپام شمیم ینکن فرح، عصب هیگر -

 .کنما یم داغون مزن یپدرسگ وم نیرحسیام آن

 .تا به خودم مسلط بشم دمیکش یقیلبم وبه دندون گرفتم ، نفس عم یگوشه

 ؟یحاال بهتر شد ، خوب -

 .وتکون دادم سرم

 ؟یومدیچند روز چرا سراغم ن نیا یکجا بود -

 .،حقم داشت دلخوربود

 . امیعمو نگذاشت ب -

 :دیاخم پرس با

 چرا ان وقت،؟ -

 .ستیبرات خوب ن جانیدکترا گفتن ه -

  .بد ایبرام خوبه  یبه اصطالح دکترا نگفتن نگران نیبعد ا -

 صداشو باال برد یکم



االن خودشو  ادیاالن م گفتمیدائم م مردمیداشتم م یاحمق من از نگران -

 . رسونه یم

 . گفتمیمرد م نیبه ا یچ

 .دیببخش -

 .دیتو موهاش کش یدست کالفه

 .بست یاقهیچند دق چشماشو

 نجا؟یا یایم یک-

 .دونم ینم -

 حالت االن خوبه؟ -

 .بهترم یلیخ روزیاره از د -

 دخترم چطوره.؟ -

 .بغلش کنم ؟بگم بابات بغلم ندادش ومدیبگم بدون تو دلم ن دمش؟یند بگم

 .دمشیچند وقته ند -

 براش خوب نبوده؟ جانیچرا ؟آن هم ه -

 .نه من حالم خوب نبود -

 .نجایمنتقلت کنه ا گمیم نیرحسیبه ام -

 . شتیپ ارنیهم ب بچه

 رحافظ؟یام -

 بله؟ -



 .تنگ شده یلیدلم ..دلم برات خ -

 .ختیریصورتم م یرو اشکام

 ..طور. دوست دارم نیمنم هم -

 

 .وعمه داخل اتاق شدن نیرحسیباز شد وام در

 ه؟یک -

 .نیحسریعمه و اقا ام -

 .وبده بهش ی.گوشنیرحسی،ام هیچ گهیاقاش د -

 .نیرحسیرو دادم ام یگوش -

خودش  مارستانیاصرار کرد به ب رحافظیبا هم کل کل کردن و ام یکل

 .منتقلم کنن

 .داد تا بره استراحت کنه تیکردن رضا یحرف زدن وشوخ یاز کل بعد

 .نداداجازه مارستانیب ی،عمه بهتر بگ نیرحسیام -

 .نه اشکال نداره االن زن داداش حالش بهتر شده -

 .خوبم یلیبله من خ -

 .حالم خوب بود گرفتمیبله اگر منم دل وقلوه م -

 . میسه خند هر

 .میر یتو استراحت کن ما هم م -

 ن؟یبر نیخوا ی..م نیخوایم -



 .امیسر بزنم  فردا دوباره م کیاره عمه من برم خونه  -

 

 .ترسم یمن م -

 ؟یاز چ -

 . ادیاز هفاف ان بازم م -

 .راحت التیخ ادی ینم گهینه د -

 .ادینه طلسم باطل نشده ،جفت دستشه بازم م -

 .، اما طلسم ونه میکرد دایفکر کنم جفت وپ -

 .دیکن داشیپ نیتو عمارته تو رو خدا بگرد -

 .مشیسوزوند رحافظیمن وام -

 .کتاب و لوح انجان هنوز، یاره ول -

 .راحت التیخ میگرد یعمارت دنبال طلسم م میر یباشه ما م-

 

 رادگانهی#

 

 [11:39 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونهوچهلستیدوپارت#

 .منیشبهاترس



.من کنمینره من احساس ارامش نم نی،تا ان طلسم از ب ترسمیعمه من م -

 .دیو تنها نگذار

 نجایا نمیرحسی. ام نجامیا روزیشه که ، من از د ینم یطور نیاخه  ا -

 . گذارن بمونه ینم

 .شتیپ ادیسپارم ب یرستار مبه پ -

 .دخترت شیپ یبر یاصال فردا مرخص بش دیاره زن داداش، شا -

 دخترم؟ -

 ش؟ینیبب خوادیاره ،دلت نم -

 .، تنهاش گذاشتم میمن مادر بد -

 .یدیفقط ترس ،یستین ینه تو مادر بد -

 .کردینگاه عمه کردم که مهربان نگاهم م 

 یمونم خوابت برد من م یم شتیپ یاالن استراحت کن من چند ساعت -

 .رم

 .کننیمرخصت م یک گهیم یدکترت چ نمیرم بب یمنم م -

 .رفتن رونیاز اتاق ب نیرحسیتکون دادم عمه وام سرم

پرستار وصدا  دارمیب دیعمه به اتاق آمد د یکار کردم خوابم نبرد .وقت هر

 .دارو بتونم بخوابم قیکرد تا با تزر

 ..شد وخوابم برد نیساعت بعد چشمام سنگ چند

 

 



 (یبه سالم خانم موشه خوب فرار کرد)

 .آمد یم کینزد یلیخ یاز فاصله صداش

 .خوردیداغش تو صورتم م ینفس ها حرم

 (رمیگیخودم جونت وم ،یندار یتو راه فرار )

 .حس درد چشم باز کردم با

 دمشید یکم بود که درست نم یبقدر من بود. فاصله یرو به رو درست

 . از دود یاهاله

 یبرا دادمیداشتم دست و پاهامو تکون م یکم آوردم احساس خفگ نفس

 .زدم یله مله ژنیاکس یذره ا

 (نترس ،نترس من آمدم ) -

 .آن زن بود یصدا

 .فرستادم هامهیاطرافم را به ر ژنیبا ولع اکس 

 (یآزارش بد دینبا )-

 ی. دندانهایالت کنتو کار من دخ یکه به خودت جرات داد یهست یک تو

به سمت باال گرفته بود  شیزده بود دستها رونیب شیهفاف از لثه ها

 حمله شده بود یوآماده

 《.امبری،م  مسلمان شده توسط پ عفرا》-

 . ستادیعقب ا یکم هفاف

 《؟یستی. مگر مسلمان نستین یمرام ما مردم ازار در》-

 . با دست من را نشان داد  هفاف



ما ،خودشون طلسم خواندن، خودشون اتش به جان خودشون آمدن سراغ )

 (.پس بدهند دیما انداختن. تاوانش را هم با

 .در سکوت نگاهم کرد عفرا

 《. فرصت بده طلسم باطل بشه هفاف》 -

به خودش  یانسان چیکه ه دمیدختر م نیبه ا یشب بعد عذاب کیفقط  )-

 (.ما قدم بگذاره میاجازه نده در حر

 .شد دیپد نا

کن  دایاز خودت دور کن . طلسم وپ انیکه متعلق به جن یزیچ هر》 -

 《 وبه آب بنداز خودت و رها کن از عذاب ، به خدا پناه ببر

که به صورتم زده  یبه صورتم خورد سرم و سمت کس یمحکم یدهیکش

 .بود چرخاندم

 .در آغوش عمه فرو رفتم محکم

 ؟ یشد یطور نیچت شده چرا ا رمیبم یاله-

 .اطرافم کردم یعمه و پرستارهانگاه  متعب

 .من واز عمه جدا کرد دکتر

 .یخوب -

 .و تکان دادم سرم

 ؟یکجا هست یادراز بکش ، االن متوجه-

 .سرم دوباره تکان دادم -



 ؟ییخوبه ،کجا -

  .مارستانیب -

 . خوبه -

 .پرستارا کردم نگاه

 دکتر جن زده شده بود؟ -

 .سرکارتون دیبر دیحرف مزخرف نزن -

 .و کنار تخت کشوند و روش نشست یخروج همه، دکتر صندل با

 .دستم گرفت عمه

 .بود جلو آمد ستادهیکه تا آن موقع پشت پرستارها ا نیرحسیام

 زن داداش؟ -

 .خوبم -

 .زد یلبخند

 .او بشم یکرد تا متوجه یاسرفه دکتر

 ؟یشد یطور نیدخترم تا االن چند بار ا -

 ؟یچطور -

 ؟یمشکل سرع دار -

 .نه -

 ده؟یحالت بهت دست م نیپس چرا ا -

 .کردم نیرحسیبه ام رو



 .زن آمد کمکم کرد کیکنه اما  تمیخواست اذ یهفاف امده بود . م -

 .میمهلت گرفت تا طلسم و باطل کن ازش

  .و از خودم دور کنم زیهمه چ گفت

 .یازشون گرفت یزیمگه تو چ-

 .وباال آوردم وانگشتر ونشون دادم دستم

 .کردیتمام مدت متعجب نگاه ما م دکتر

 انگشتر و جنها به تو دادن؟ نیا یعنی -

 نگاه دکتر کردم و سر تکان دادم 

 :گفت نیحس ریام

 م؟یانگشتر چکار کن نیبا ا دیبا -

 .میداخل آب بنداز دیبا شهیکه مربوط به جنها م یزیگفت طلسم وهر چ -

  .رم عمارت یمن م -

 :گفت دهیترس عمه

 تنها؟ -

 ام؟یخودم ب -

 :مداخله کرد وگفت دکتر

 .اوردهیبدنت هنوز قدرتش،وبدست ن یش،وندارینه تو توانا -

 .رم یبا حاج اقا م -

 .سرش وتکون داد عمه



 .بهتره یطور نیا -

 

 رادگانهی#

 

 [11:39 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپنجاهستیدوپارت#

 .منیشبهاترس 

 

 .نیرحسیام

موضوع  یتماس گرفتم .وقت یبا حاج مارستانیدن از بمحض خارج ش به

 یامگه چاره یول میاعتماد کن دیداشت معتقد بود نبا دیترد یو گفتم کم

تموم  دیاتفاقات با نی. باالخره ا میرفت یبه عمارت م دیبا میهم داشت یاگهید

  . شد یم

 .خونش سوارش،کنم یشد جلو قرار

 . بود یکوچک یدولنگه در

 . صداش امد فونیاما در باز شد و از آ ادیزدم ومنتظر شدم ب زنگ

 .اطیتو ح ارمیوب لیتو تا من وسا ایب -

 . داشت یوجمع جور کیکوچ یخونه



بود که معلوم بود   سالها قبل ساخته شده . به قول  ییاجر نما ساختمان

رفت تو  یم خوردیکه پله م یدوازده متر اطیبود .ح یمعروف کلنگ

   .نیرزمیز

 .نجامیا ایب رخانیام -

 .امد یم نیزم ریاز ز صدا

 .گهید ایب -

 . انداختم نیزم ریاز همون باال به داخل ز ینگاه

 .دمیچرا ،ترس دروغ

بزرگ اب و  یبودن  و چند بطر زهین هیبا چند تا چوب بلند که شب یحاج

 .بود ستادهیکنار پله ها ا یسطل بزرگ

 : خنده گفتم با

 ؟ نیچ نایا-

 .هیتا بعد بگم چ میبگذار نتیتو ماش میببر نارویا نییپا ایب -

 .گذاشتم نیوداخل ماش لیکردم و وسا کمکش

 .شد نیهللا سوار ماشبسم با

 ه؟یوتفنگت چ ریت نیا انیجر ،یخوب حاج -

 .دیخند

 .شه رفت جنگ یبدون سالح که نم-

 .زدم و سرم وتکان دادم یلبخند متقابال



 .یحاج یجد-

 .شن یجن هاجذب آهن م -

 .میسرگرمشون کن شهیم نایا با

 .نیکه چوب نایا اما

زدم  یدر اورد که باعث خندم شدوقهقه ا زهیچند تا سر ن فشیتو ک از

 .وفتهیقراره برامون ب یبدونم چه اتفاقات نکهیبدون ا

  اب دستم داد یدو بطر یحاج میدیعمارت که رس به

 .وندماب زمزمه که روشون دعا خ نایا -

 . ها رو گرفتم یبطر

 .لب زمزمه کرد ریز ییدعا

 

 رادگانهی#

 

 [11:39 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کیووپنجاهستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 

 .تو میخان چهار قل را بخون بعد بر ریام -

 کاغذ سمتم گرفت کی



 .بتیبگذارش تو ج -

 هست؟ یچ نیا -

 .دعا-

 .یاوک-

 .میشروع کن یبهتر از انبار -

 . انجا نبود یزینه من ان دفعه انجا رو نگاه کردم چ-

 .اتاق پدربزرگت ایجا اتاق مادربزرگت و کتابخونه اس  نیبهتر-

 .اسکمد کتابخونه کیکتابخونه نداره فقط  تو اتاق اقا بزرگ  نجایا-

 .میاز همونجا شروع کن -

 ست؟ین نجایا یکس -

 . نجایا ادیکنه ب یجرأت نم یماجرا کسنه بعد از ان  -

 .حقم دارن واقعا ترسناکه -

به  یزیاما چ میورو کرد ریو کال اتاق رو ز میاتاق اقا بزرگ رفت سمت

 .میاوردیدست ن

 .بود یبعد ینهیاتاق خانم بزرگ گز 

 . مینکرد دایپ یزیاما چ میرا هم گشت انجا

 .شده بود غروب

 :به اطراف انداخت وگفت ینگاه یحاج

 .مینمون نجایبهتر شب ا -



 .تکان دادم وبلند شدم یسر

 . درحال بسته شدن بود یژیق ژیق یاتاق با صدا در

 .نگذار بسته بشه ریام -

،در محکم به هم خورد وبا سمت در رفتم تا مانع بسته شدنش بشم  تا

 .بسته شد یبد یصدا

 

 

 رادگانهی#

 

 [11:40 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودووپنجاهستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 

 .در رفتم هرچقدر تالش کردم در باز نشد سمت

 .شهیکمک در باز نم ایب یحاج -

 شهیتالش نکن در باز نم یالک -

 .گهید ایب یحاج یگیمیچ -

 .دیچیتو اتاق پ یبد یخنده یصدا

 . برداشتم رهیدستگ یدستم واز رو -



 .رحافظیام نجایا ایب -

 .یحاج -

 ؟ یاوردیبزرگ با خودت ن ینترس. از ان چوبا -

  .نه -

 《دیبهتر به فکر کفن و دفنتون باش 》

 .به اطراف کردم یترس سرم و چرخاندم و نگاه با

 :اتاق پنهان شده تا ما رو بترسونه گفتم یتو یکس نکهیفکر ا با

 .خودت ونشون بده یهرکس هست هیامزهیب یشوخ -

 :خنده گفت با

از ترس قبض  ینیمن وبب یکن یم سیاز ترس خودت وخ یاالن دار 》

 《یشیروح م

 اش بلند سوخنده یصدادوباره

 .بجنب بده به من اریدرب بتیان دعا رو از ج نیحس ریام -

 .رو دادم دستش دعا

 .اب یبطر-

 .اب هم دادم دستش یبطر

 . ختیسر من ر یرو یسر خودش کم یرو یکم

قرار  رهیمن وخودش وسط دا دیبا اب کش یا یرهیدورتر دورمون دا بعد

 .میگرفت



 《مثال انجا جاتون امنه؟ دیچکار کن دیدونیم خوبه》-

امنه .اما  دجاتونیبمون رهیوتوهمون دا دیبه ترستون غلبه کن دیبتون اگر》

خودم روح وجسمتون  دیبگذار رهیدا نیا رونیکه   پا ب یااما بدا به لحظه

 《درمیوم

 .دیلرزیم میترس به وضوح دستها و پاها از

 .به خودت مسلط باش مرد -

 .نشست رهیکردم که وسط دا یحاج نگاه

 .ابها وضو گرفت یباق با

 .دورکعت نماز بخون ایب -

 ؟ینماز چ -

 نماز حاجت -

 

 [11:40 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسهوپنجاهستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 

 .جابجا شدم یتخت کم یرو 

گرفته  ینبود نه برگشته بودن نه تماس یخبر نیرحسیبرد از ام ینم خوابم

 .بودن



 (میبردیگفت تو را با خودمون م لیهمون موقع که اسراف دیفرح با )

تا ما رو نابود کنه االن  یفرستیکه ادم م یکرد دایحاال انقدر جرات پ )

 یشوخ یما با کس یفهمیت مکه هر دوشون از ترس سکته کردن آن وق

 (.میندار

 .هنوز تو عمارتن نیرحسیمن. مگه ام یخدا -

 (یطرف یبا ک یبفهم دیبا  دنیتو اونها تقاص پس م یبجا )-

 .هفاف ،هفاف صبر کن . تو را خدا-

بر عکسش عمل  یبهت چند بار فرصت دادم ،اما تو چکار کرد )-

 (.یکرد

 یطلسم و باطل کنن.کار وانخیکمک کنن ،م خوانیبه خدا انها م -

 .بهشون نداشته باش

 طلسم باطل کنن؟ خوانیم یچطور )-

 .میخوایآوردن.ما فقط تو رام یتو را م دیبا انها

و  یایب یجون شوهرت را نجات دادم ، قبول کرد ادتهی قرارمون

 دهی.تا بخشیچند روز تحمل کن ینتونست یاما تو حت یدرخدمت ما باش

تو  شدیتمام ان عذابها باعث م کردمیمن داشتم تو را از گناه پاک م یبش

 یوفهم ودرکت کمه، نتونست یکه تو انسان ییاما از انجا یاز گناه پاک بش

 خوشحال باش شهیتو برادرشوهرت از گناه پاک م ی.حاال بجایکنتحمل 

) 

 زد یا قهقهه

 .به انها نداشته باش ی.فقط کار امی،خودم م امیم -



اما برادر  رمیجون شوهرت را بگ خواستمینداره.م یادهیفا گهید)

 (.داره یشوهرت بهتره عذاب وجدانش تا اخر عمر دست از سرت بر نم

 وحشتناکش اتاق  را پر کرده بود یقهقهه  یصدا

 .کردمیم یکار دیبا

 .ادیب شیپ یمشکل نیرحسیام یبرا دادمیاجازه م دینبا

 . امدم وییتخت پا از

 گذاشتم، رونیپا از اتاق ب تا

 .گرفتقرار میروبه رو یبیب

 کجا؟ -

 ومده؟ین نیرحسیام-

 ؟یپرسیچرا م -

 .بکشتش خوادیبود م نجایچون االن هفاف ا -

 .به صورتش زد یاضربه یبیب

 خدا مرگم بده -

 رادگانهی#

 

 [11:40 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهاروپنجاهستیدوپارت#

 .منیشبهاترس



 .یبیخدانکنه ب -

 م؟یاالن چکار کن -

 .رم کمکشون یمن م -

 . دنبال دوتا مرد یمونده تو را بفرستم بر نمیالزم نکرده ،هم -

 .برم دیمن با یبیب -

 و بفرستم دنبال تو؟ر یگفتم نه .انوقت ک -

 .ان دنبال منه یبیب -

 دونهیبره دنبالش ،باباشه، مرده ،بهتر م گمیم نیگفتم نه.االن به ارت -

  چکار کنه. برو تو اتاقت االن

 .ششیپ فرستمیم باباشو

 .  سالن رفت یسمت انتها یبیب

 یدر اتاق وبستم و سمت راهرو  د،یچیپ یداخل سالن بعد نکهیمحض ا به

 .خروج رفتم

 .اخواهری کردیداشتم که کمکم م یکاش برادر یا -

 

 مارستانیتا حواسش پرت بشه تا بتونم از ب ستامیر اد  ینگهبان یجلو

 .خارج بشم

و شروع به صحبت با نگهبان کردن .از  ستادنیدر ا یجلو یو مرد زن

 .خارج شدم مارستانیفرصت استفاده کردم و از ب



کردن  یکه از کنارم عبور م یینهایشده بود  نور ماش کیکامال تار هوا

 .دادن ینشان م شتریدر تنم ب مارستانیب یصورت راهنیپ

  .یکیرو راه بروم در تار ادهیکردم ازپ یسع

 .کردنیشد همه نگاهم م ینم اما

 . پنهان کردم یدر اپارتمان یرا در ورود خودم

 .شده بودم مانیکه گرفته بودم پش یبدون فکر میبودم ، از تصم دهیترس

 .را برداشته بودم لمیموبا ایکاش حداقل لباس عوض کرده بودم  یا

 (یاشتباه کرد یدیخوبه فهم )

 .زدم و از انجا فاصله گرفتم یغیج

 (.نترس منم عفرا )-

 .دمیکش یراحت نفس

 (؟ یر یکجا م )-

 .وهمراهش و بکشه نیرحسیام خوادیعمارت .هفاف امد سراغم م-

 (را بکشه یتونه کس یبزنه نم بیتونه آس یتونه، ان فقط م ینم ) -

 .صدمه بزنه نیرحسیخوام به ام یکنه ،نم ینم یفرق -

 (انها جاشون امنه نگران نباش )

 .ادیبرم ییاز ان چه کارها دونمینگران نباشم من م شهیمگه م -

 (راحت التیرم عمارت خ یمنم م ،یبهتره برگرد )

 .خودم برم دینه با -



 ( .تو رو بکشونه انجا خوادیم خوادیوم نیهفاف هم )-

 .دونم یم -

 .به هدفش برسه پس نگذار )-

 (همه نگرانتن مارستانیبرگرد ب ) 

 

 .ستادیکنارم ا یموتور

 خوشگل؟ یلباسا نیبا ا یایاز کجا م -

 .دیخند بعد

 ...ای یفرار کرد مارستانیاز ت-

 .دمیو عقب کش خودم

 زمزمه کردم) عفرا.( ارام

 .نداد یجواب

 .شد و مچ دستم وگرفت ادهیپسر از موتورش پ -

 .زدم غیوج دمیو عقب کش خودم

 .امدن کمونینفر نزد چند

 :زد وگفت یاقهقهه پسر

 .موش گرفتم کی -

 .تنشه مارستانیسالم باشه ، نگاه کن لباس ب ستیولش کن بابا معلوم ن -

 .اشکال نداره -



 بکشم رونیدستش ب یتا دستم واز تو کردمیتقال م من

 . اما آن دونفرم کمک پسر امدن ومن ونگه داشتن -

زدن وکمک  غیبردن  شروع به ج یمن وم ینیکه سمت ماش یحال در

تا نتونند راحت من را با  دمیکشیم نیزم یخواستن کردم. خوم رو رو

 .خودشون ببرند

 یبرن .و من رو رو یباعث شد بترسن و هرکدوم طرف یصوت یصدا

 .ول کردن نیزم

 شدن نیسوار ماش دونفر

 .سوار موتور شد وفرار کردن یکیوان  

 .صورتم گرفت، یچراغ قوه اش را رو دیکه باالسرم رس نگهبان

 خانم؟ دیخوب -

 .که از ترس و بغض کلفت شده بود گفتم ییصدا با

 .بله خوبم -

 ن؟یامد رونیب مارستانی.چرا از ب دیکنیچکار م نجایا -

 .کردیاخم نگاهم م با

 .انداختم نییوسرم را پا دمیکش خجالت

 .گردنیهمراهاتون دنبالتون م -

 د؟یبلندش دیتونیم

 .تونمیبله م -

 . بلند شدم نیروز زم از



 .دیایخوبه ب -

 .راه افتاد و پشت سرش راه افتادم نگهبان

 دمیشن یکه من نم گفتیم یزیوچ کردیبه من م ینگاه یاز گاه هر

 .گهیم یچ ای کنهیفکر م یمهم نبود چ میبرا

 .وفتدیب یخانوادم اتفاق یبرا خواستمینم من

 رادگانهی#

 

 [11:41 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپنجوپنجاهستیدوپارت#

 منیشبهاترس

 . بودن ستادهیا مارستانیکنار در ب یبیوب عمو

 .چشمشان به ما افتاد سمت من امدن تا

 .حواسشون به من باشه شتریبا عمو صحبت کرد خواست ب نگهبان

 حتیغر زد ونص یراه ه یدستم وگرفت به سمت بخش برد تو یبیب

 .کرد

انگشت  ستادیا میدستم و ول کرد و رو به رو میوارد اتاق شد یوقت

 :اش را سمتم گرفت وگفتاشاره

 ی،مادر یستیدختر خانم حواست باشه ،االن تو فقط متعلق به خودت ن-

 .یعروس ،ی،همسر

 :بغض ادامه داد با



 .،درک کن مادر ،ما را انقدر نگران نکن یدخترم-

 .کرد ریبود اشکم را سراز شیکه در صدا یوالتماس بغض

تجربش  گهید جهیکه بعد از ننه خد یرا به اغوش پر مهر مادر خودم

 . نکرده بودم سپردم

 .مادر من نگرانتم -

 .وفتهیب یاتفاق نیرحسیام یبرا نمیوبب نمیتونم بش یمنم نم یدونم ول یم -

 .دنبالشون رمینگران نباش خودم م -

 .بود ستادهیعمو کردم که پشت سرمون ا نگاه

  :امدم و گفتم رونیب یبیاغوش ب از

 . امیمنم م -

 ن؟یبر نیخوایکجا م -

 .رحافظمهیام یصدا نی،ا ایخدا یمن ،وا یخدا -

 کردیداده بودو با لبخند نگاه مان م هیدر به چهار چوب تک کنار

ان  کیکردم  رفتم ،نه پرواز کردم ، روحم از بدن خارج شد حس سمتش

 .در هوا معلقم

 یپا ینه صدا ،یبهار یترانه نیاش کنار گوشم ارام بخش ترخنده یصدا

 .بهشت بود

 :همراه با خنده گفت 

 .امدمیزودتر م یشیانقدر خوشحال م دنمیدونستم با د یاگر م -

 .تر اورد نییصداشو پا یکم



 .،نامرد معرفتیب-

 دمیکش یقیفشرد. نفس عم اشنهیسرم زد و من و به س یرو یابوسه

 دمیکش میها هیوعطر تنش را به ر

 . و عمو هر دومتعجب بودن یبیب

 .عشقم زمان ومکان را فراموش کرده بودم یدر کما من

 ن؟یبر نیخوایکجا م نینگفت -

 .پسرم میبر میخواینم ییجا -

 .نیاالن گفت-

تواندصورتم را فاصله دادتا ب یکم اشنهیصورتم کرد سرم را از س نگاه

 .بهتر نگاه کند

 ن؟یبر نیخواستیتو بگو خانمم کجا م-

 .عمو کردم نگاه

ام بود دور شانه شیازش فاصله گرفتم اما هنوز دستها یفقط کم ،یکم

 .داده بودم هیومن  به او تک

 .خوب منتظرم -

 .عمارت میبر میخوایم -

 .خوب -

 .و حاج اقا نیرحسیدنبال ام -

 د؟یداره  بر یرادیخوب چه ا-

 . نه گهیزدم و گفتم  عمو م یلبخند 



 .:کردو گفت یاسرفه یبیب

 ؟یکنیچکار م نجایمادر ا -

 .دنبالم ومدین یامروز بعد ازظهر مرخص شدم اما کس -

 :شده بود گفت ریقافل گ یکه حساب عمو

 ...پسرم ،ما دیببخش یوا -

 :اجازه نداد حرف عمو تموم بشه گفت رحافظیام

 ومدهین نیرحسی. فقط تعجب کردم که چرا ام ستمیمن که بچه ن ستینمهم  -

کجاستاالن که  نیرحسیام نمیخانم، هم بب نیبود ،امدم انجا هم سراغ ا

 . امیرفته عمارت منم باهاتون م دمیفهم

 .میهر سه باهم گفت 

 . نه -

 . کرد یاخم متعجب

 ان وقت چرا؟ -

 رادگانهی#

 

 [11:41 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششوپنجاهستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

  :گفت کردیکه مشکوک نگاه ما م رحافظیدر جواب ام عیسر عمو



 .یامد یهم م نجایتا ا دینبا ،یپسرم تو تازه مرخص شد-

 .تکان داد  شتریب دییتا یهم سرش را برا یبیب

 .ارهی یوم نیحس ریره و ام یاره پسرم بابات م -

 .ارمیب لیوسا کمیرم  یم ممن -

 .با اخم نگاهم کردن یبیوب عمو

 میش یخونه منتظرتون م میریهم م یبی،من وب  نیباشه پس زود برگرد -

 .نیایب

 .گفت یارام یبه من کرد وباشه یعمو نگاه -

 . فرح وبکنم صیترخ یمن برم کارها -

 .ستیاالن که دکتر ن -

 .کنم یاشکال نداره خودم مرخصش م -

 :بهم انداخت وگفت یحافظ نگاه ریام -

 نه؟یمن وبب ومدهیدونم چرا ن یاره حالش خوبه. فقط نم -

 ریشماتت بار ام یبگه و من واز نگاها یزیچ دینگاه عمو کردم تا شا -

 .حافظ نجات بده اما برعکس گفت

 .نگاهت کنه ریدل س کیاالن برش دار ببرش خونه  یخوایخوب م -

 .خودش بخواد دیبا ستین یازینه ن -

دانست چه  یکه دلخوره. حقم داشت ،اما اگر م یمرد یبرا دیدلم لرز -

 .دیبخشیمن را م یمهریب نیرا گذروندم ا ییروزها



 .اتاق را پر کرده بود سکوت

 .رفت رونیبزنه از اتاق ب یحرف نکهیبدون ا عمو

 .شد لمیمشغول جمع کردن وسا یبیب

 ؟ی،خوب معرفتیخوب ب -

 . لبخند زدم 

 .کش بزن رحافظیام یلبخندا  نیخوب حاال از ا -

 .پهن تر شد لبخند

 جان ،خوشت امد؟ یا -

 .به شکمش زدم یارام مشت

 چرا رفته عمارت؟ نیرحسیام  یدونیم -

 .دود شد رفت هوا شیچند لحظه پ یها یخوش تمام

 .دونم ینه نم -

 :کردو گفت زیرا ر شیاخم کرد و چمشها یکم

 .یکنینم یاز من که مخف یزیچ -

 . نه -

 .خوبه -

 . تخت گذاشت نییساک کوچکم را پا یبیب

 .و جمع کردم مادر لتیمن وسا -

 .میکرد تتونیاذ یحساب  یبیممنونم ب -



 .ینه مادر تو هم دخترم -

 ؟یدخترم و کجا برد یبیب -

 .حافظ کردم ریام نگاه

گفت ببرمش هم خودش هست هم  تای. از نهیرحسیام یپسرم ،خونه -

 .مادرش

ور  نیامده ارامش نداشته ، دائم ا ایبه دن ی، بچه ام از وقت مشیاریب میبر-

 .ان ور بوده

 .کردیم ینیدلم سنگ یرو ایشکست ، انگار غم دن دلم

 .داشت یچشم ازم بر نم رحافظیام

 ؟یدیدخترمون ود -

 .نگاهش کردم 

  ؟یبغلش کن یبدون باباش دوست ندار یگفت دمیشن-

 .وتکون دادم سرم

 .فشار داد یوگرفت و کم دستم

 یداره ، اگر من م اجی،اما ان بچه به مادرش احت تیممنونم بابت مهربون-

 ؟یگذاشتیمردم تنهاش م

 .نه ،به خدا نه -

 .لبخندزد 

 . دونمیم-



 ناتمام ماند رحافظیامدن عمو صحبت ام با

 رادگانهی#

 

 [11:41 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفتوپنجاهستیدو#

 .میتموم شد بر -

 .لباس عوض کردم یبیکمک ب به

خانه شدن و من وعمو هم سمت عمارت  یراه یبا تاکس یبیوب رحافظیام

 .میراه افتاد

 :دیچشم از جلو برداره پرس نکهیبدون ا کردیم یکه رانندگ یدر حال عمو

 عمارت؟ یرفت یم یچرا داشت -

 .کردم فیتفاقات چند ساعت گذشته را براش تعرا تمام

 .کرد دایپ شیافزا نیسرعت ماش  میاز تمام شدن حرفها بعد

 .فکر کنم بدونم ان طلسم کجاست -

 عمو؟ -

 .جاده شد یرهیدوباره خ یوچرخاند ونگاهم کرد ول سرش

 .من عاشق مادرت شده بودم -

بود . تو را  عاطفهیوفادار بود، عاشق ان مردک ب نیمادرت به ار اما

به عنوان پدر، تو شناسنامت بخوره ،  نیاسم ار خواستیحامله بود م

 رمیات به اسم خودم شناسنامه بگبچه یگفتم  بگذار عقدت کنم برا یهرچ



 نیار یبه اسم بچه هایقرار تمام ثروت سلطان دونستیگوش نداد.انگار م

 .باشه

 .ستمیگ ناقا بزر یبهش گفته بودم من پسر واقع خودم

دونم . اما من  یکارش جون تو را نجات بده نم نیبا ا خواستیم دمیشا

زدم وتو  یازش ناراحت بودم ، هر روز بهش سر م یلیان موقع خ

 .کردیخوندم اما ان مخالفت م یگوشش م

 گهیروز د هیشوهر دارم ،  گفتیروز م کیاورد  یبهانه م کیروز  هر

 .شدنیبچه ها بهانش م

 دمید یبستم.م زیهمه چ یبودم از دستش که چشم رو یعصبان انقدر

حقشه  ادی یبا من راه نم یاما گفتم وقت دهیانجام م ییمادرم داره کارها

 . ادیسرش ب یهرچ

 .کنهیم تشیمادرم فقط داره اذ کردمیفکر م من

  ان روز نحس تا

 یبرگشتم با جنازه یشهر ، وقت یتو یمن وفرستاد دنبال مدارک مادرم

 .مادرت رو به رو شدم

 .یخودم و تو تنها شد یکه رفتم سراغ زندگ بعدم

 عمو؟ -

 جانم ؟ -

 نم؟یبود؟ من دختر ار یمادرم زن  درست-

 .راحت التیاره خ -



 یفهمم مادرم زن پاک دامن یبار چندمه که م نی،ا دمیکش ینفس راحت -

 .ستمیبوده و من حرام زاده ن

 .منه یجایبخاطر سکوت ب هایبد بخت نیا یهمه -

 .ستین یکس رینه عمو ،تقص -

 .نگفت یزیکرد و تا خود عمارت چ یمهربان نگاه

 رادگانهی#

 

 [11:42 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهشتوپنجاهستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 یشاخه وبرگ درختان م یجز وزش ارام باد که البه ال ییصدا چیه 

 .دیرس یبه گوش نم دیچیپ

گاه ان را انقدر ترسناک  چیکرده بودم، ه یعمارت زندگ نیسال در ا ۱۵

 .بودم دهیند

 ؟یکنیفرح ،عمو، چت شده کجا رو نگاه م -

 .ساکته یادیز نجایعمو ا -

 .داخل میبر دیبا ستین یادونم اما چاره یم -

 .دمیعمو را چسب ی،نا خودآگاه بازو میگذاشت اطیداخل ح پا

 .گفت یزیلب چ ریز یکرد وبا نگران نگاهم



 .ام را در اوردم و چراغ قوه اش را روشن کردم یگوش

 .میدید یرا م مانیپا یجلو یطور نیا حداقل

شب برق  یکیدر تار یزیر ینورچراغ قوه ام باعث شد چشمها انعکاس

 .بزنن

 .عمو ،عمو انجا رو نگاه کن -

 .بودم انداختم دهیکه چشمها را د یرا به همان سمت یگوش نور

 .بوده یزیچ یوانی. حتماحستین یزیفرح خون سرد باش چ -

 .نه عمو نه -

 .ستیامن ن نجایداخل ا میزودتر بر ایب-

، با چشم اطراف  میدیدو بایتا ساختمان را تقر اطیح ریمس دیرا کش دستم

 .دیایب رونیب یزیچ یوارید ای یکه نکند از پشت در دمییپایمان را م

 

را گرفته و  میپا یپله نگذاشته بودم که حس کردم کس نیاول یرو پا

 .دادیباال رفتن نم یاجازه

 .من وباال بکشد کردیم یعمو سع دادمیرا تکان م میزدم وپاها یم غیج

 . رها نشد میپا اما

انداخت  میپا یآمد و نور چراغ را رو نییپله باال رفته بود پا کیکه  عمو

 .آزادشد میپا یبا حس سوزش

 .نبود میپا یرو یاثر چیاما ه  کردمیدرد وسوزش ناله م از

 . سوخت یمن م یکه خودت نگاه کن . اما پا ستین یزیدختر چ -



 . امدیاز اتاق باال م یادیداد وفر یصدا

نگاه عمو کردم نگاه نگرانش سمت اتاق بود ، من را رها کرد وپله ها را  

 .باال رفت

 

 رادگانهی#

 

 [11:42 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونهوپنجاهستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 یمانع از حرکتم شد. صدا میخواستم بلند شم و دنبال عمو برم اما درد پا 

 .وکمک خواستن عمو لرز به تنم انداخته بود ادیداد وفر

سخت بود تنها دوپله باال رفته  یلیکردم باال بروم اما خ یسع میدستها با

 .بودم

 (نجایا یرح چرا آمدف )

 .من .بغض مانع حرف زدنم شد یعفرا، خدا -

 (ایمگه نگفتم ن نجایا یامدیم دیبلند شو دختر نبا )-

 .امدمینم یگیان وقت تو م کشهیو م نیرحسیان هفاف نامرد داره ام -

 .ام گذاستشانه یزانو زد ودست رو میپا کنار

 (نگاه کن اطیحاال به ح )



 .مادون قرمز شده بود نیمجهز به دورب یچشمها انگار

که تمام حواسشان به ما بود  یپر بود از موجودات کوچک اطیح یجا همه

 .را به سمت شکمم جمع کردم میاز ترس پاها

 .شده بود رهیخ یااعفرا کردم. به نقطه نگاه

. من ظهر عاشورا در ان محشر کننیبا تمام قوا حمله م شهیهم نیاطیش)  

کربال  یچه کردن .غروب ظهر عاشورا تمام صحرا دمیو دبودم  یکبر

 یفروخته بودن ، از اجنه کار طانیکه خود را به ش یپر بود از موجودات

 . ترس در دل انسانها جادیجز ا دیآیبر نم

 .یکن یانقدر تو را بترسانند که از ترس قالب ته توننیم اجنها

 (.بوته ها جان دادن ریاز ترس  ز نیاز کودکان امام حس دوکودک

 م؟یاعفرا االن چکار کن-

  .پرغمش را به من داد نگاه

در  نیرحسیسخت بوده منم مسلمانم ، اما االن جون ام دونمیم دیببخش -

 .خطره

 یروزی.  پکنهیم تریترس انها را قو دیفهمینم نجاست،یمشکل هم )

 (.یو به خدا پناه ببر یکه ازشون نترس رهیگیصورت م یموقع

 .رفت انگار اصال درد نبود نیاز ب می. درد در پا دیکش میپا یرو یدست

 .اعفرا کردم نگاه

 (.یتکان بخور یکرده بودن نتون رتیگ نیزم)

 .دمیشدم وسمت اتاق دو بلند



افتاده بود و عمو  نیزم یبا صورت رو نیرحسیاتاق باز بود ام در

 .دست به دعا برداشته بود یادر گوشه یکنارش نشسته بود حاج

 《نجاستیا یک نیبب 》

 .دیعمو سمتم چرخ سر

 .برن هیمن امدم حاال بگذار بق -

، نگاه کن عواقب  یگذاریشرط و شروط م ومدهی.  نیشجاع شد 》

 《،لذت ببر نیکارات و بب

 رادگانهی#

 

 [11:42 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وشصتستیدوپارت#

 .منیترس شبها 

 

 .و بلند کنه نیرحسیام کردیم یسع عمو

 .کمرش گذاشته بود یرا رو شیهفاف پا اما

 .وبلند که نیرحسیام کردیوتقال م دید یاون را نم عمو

 .پاتو بردار وگرنه -

 .نگاهم کرد یعصب هفاف

 . برداشت و سمتم امد پاشو



 .ختیریرا بغل کرده بود و اشک م نیرحسیبه عمو بود که ام نگاهم

 .نجایا دییایب یسلطان یاقا -

ان و سمت خودش بکشونه.  ن،یرحسیام یپا دنیبا کش کردیم یسع یحاج

 :با استرس گفت یحاج

 ینم میاریدوام ب دیامنه تا صبح با نجای،ا نجایا  ایدختر جون، تو هم ب ایب -

 .گهید نیایب نیستادیچرا ا انیب رهیدا نیتونن داخل ا

 .کردیبود و با لبخند نگاهم م ستادهیمن ا یهفاف کامال روبه رو حاال

 .امن یرهیتو دا یبر خوادیم -

 .ندارم رهیبه دا یازین -

 .دیباریاتش م شیاز چشمها انگار

با  تونمی. اما انکه به تو شجاعت داده نگفته من میترس ینم گهیخوبه د -

 .اموالم همه کار بکنم

 .ستمیمن اموال تو ن -

 .زد یا قهقهه

 .دیچرخ دورم

 ؟یگیم یچ یکنیفرح عمو، چکار م -

امده  ک شما  انیبزرگ جن سسی)به تمسخر گفتم(  ر نجایا  ستین یزیچ -

 .دشینیبب نیتون ینم

 .نگاه  کرد یمتعجب به حاج عمو

 :گفت  عیسر یحاج



 کافر ؟ ایبپرس مسلمان   -

 . کافره ،  بدون وجدانه، رحم ومروت نداره یحاج -

 .ختیعمارت ر یها شهیزد که ش یداد هفاف

 ؟یچرا رحم و مروت نداشت یتو که مسلمان )-

چرا  ؟یندارم باورم نکرد تیچرا گفتم کار م؟یبر یومدیگفتم عاشقتم ن چرا

 (ن؟یبرادرم وکشت

 .زدم یم غیج شیلبها یرفت ، از داغ میان سرش کنار گلو کی

 (یانسان فان یانسان نفهمه . ا یجزا نیبزن ا غیخوبه ج) -

 

 رادهگانی#

 

 [11:43 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کیووشصتستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 .با داد مانعش شدم ادیکرد.خواست سمتم ب میصدا یبا نگران عمو

 .گردنم گذاشته بودم یرو دست

 .اینه عموجلو ن -

 .بهش انداخت یسمت عمو برگشت و نگاه هفاف



ونفسه که بخاطر پول، خودش و مادرت و  فیهمون مردک ضع نیا ) -

 اریروحش را دراخت ی.چند روز زهیمردک همه چ نیا یفروخت.پول برا

دلش خوش   ستیبا خبرم ان دنبال نجات تو ن تشیداشتم کامال از قصد ون

  (رسه یاول و اخر مال و اموالت به پسرش م

 زد یا قهقهه

کارو بکنم  نیدوباره اگرفتم ، چطوره  یبار روحش رو  به باز کیمن  )

 (؟یریبه دست عموت بم هی؟نظرت چ

 .نگاه عمو کردم دمیترس

 . عمو از کنارحاج اقا تکون نخور -

 چرا ؟ -

 .خورد و با ناله عمو را صدا کرد یتکون نیحس ریام

 ادیعمو ب دیکه افتاد نگذار ی. حاج اقا هر اتفاق دیباش  نیحس ریمراقب ام -

 .سمت من

 (فهمهیبه اصطالح عمو چقدر م نیا مینیبب )

 .جلو تو را خدا یایعموم ن -

 

 .کردیمضطرب نگاهمون م یحاج

 . نجایا ایدختر تو هم ب -

 .دیوخند ستادیا میجلو هفاف

 .تونم ینم-



 میتونینم مینکن دایطلسم کجاست . تا ان وپ دینیبب دیبکن یفکر کیپس  -

 .میبر رونیب نجایاز ا

 .ریرو بگ یبطر نیدخترم ا -

عوض شد   رشیبهش زد و مس یاو سمتم پرت کردکه هفاف ضربه یبطر

 :دینگران پرس یپرت شد. حاج رونیو از پنجره به ب

 ستاده؟یجلوت ا یکس -

 . اره -

 ه؟یک -

 .سیرئ-

 .ازش ینترس -

 .ترسمینه نم -

پشت سرم قرار گرفت.کنار گوشم  دویکرد ودورم چرخ یاخنده هفاف

 :زمزمه وار گفت

 .یترسیخوبه، خوبه که نم -

 .ههههههههها

 یرو یبلند غیکنار گوشم چنان ترس به جانم انداخت که باج ادشیفر

 .گذاشتم میگوشها ینشستم ودست رو میزانوها

هم کنار عمو زانو زده بود  یحاجو بغل کرد بود  نیرحسیسر ام عمو

انها  یهر دو یبودن ترس کامال در چهره دهیصدا را شن انگار انها هم

 .بود دایپ



 ؟یعمو خوب -

  وباال برد دستم

 .گفتم : اره خوبم یفیضع یصدا با

 رادگانهی#

 

 [11:43 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودوشصتستیدوپارت#

 منیشلها ترس

 .کمد ریفرحناز عمو . نگاه کن انجا ز -

 .کمد کنار اتاق کردم نگاه

 .صندوقچه بود کیانجا  -

  .نبود یزیانجا چ میما گشت-

  کرد وگفت یرو به حاج عمو

 .چرا هست کنار درش-

 .کردیهفاف کردم که با پوزخند نگاهمون م نگاه

 (از از جات تکون بخور یاگر جرعت دار ) -

 (میبر دیبا ادیب دییکجا )

 .ستادنیاطرافمون ا ییلحظه بعد کوتوله ها چند



که داخل اتاق بود هم از  یان نور کم واریخاموش شدن چراغ کنار د با

 .رفت نیب

 نیا یول یترسیم یکیتو چقدر از تار دونمیمن م زمینترس عز ) -

 (هییبهتر از روشنا یلیخ یکیوبدون تار

 .رفت ینگاه عمو کردم انگار داشت سمت کمد م -

 خودم سمت در کشوندم یکم

شکسته به  یکه در اتاق بود نور ماه بود که از پشت پنجره یها نورتن.

 .دیتابیداخل م

 .من وگرفتن یکه اطراف هفاف بودن دستها یکوچک موجودات

 .زدم غیترس شروع کردم ج از

 یان طور یبه بعد ناله کن نینداره بهتر از ا دهیفا گهید غهاتیج )-

 (ترسناکتره

 .دیکنیچکار م دیدار دیولم کن -

 . وسمت در هل دادن من

 :بود گفت دهیترس عمو

 ؟ یریم یکجا دار -

 .برنیدارن من وم نایعمو، کمک ،ا -

 . دیسمتم امد ودستم وگرفت وکش عمو

 یگرفت و ان وبه سمت باال برد و پرت کرد گوشهلباس عمو رو هفاف

به فرمان خودم نبودن  میرفتم پاها یهوا راه م ی.انگار داشتم رووارید



چهار چوب در را محکم گرفتم تا نتوانن من را باخودشان ببرن اما انقدر .

 .جدا شد میتا دستها دنمیکش

 :گفتمیدائم م غیوج هیگر با

زده بودم که  غی. انقدر ج؟یبریکجا م دیمن و دار دیتو را خدا من و نبر -

 .درد گرفته بود میگلو

 .دمیحافظ رو شن ریام یلحظه صدا کی

 چه خبره ؟ نجایفرح ، ا -

 .برگرد برو فرار کن یچرا امد ؟یکنیچکار م نجایتو ا رحافظیام-

 ؟یگیمیدار یچ -

حافظم برسه با تمام وجودم خدا را صدا زدم  ریبه ام یبیبودم اس دهیترس

 .وکمک خواستم

  . ایکمکم کن خدا ایخدا -

 شده؟ یفرح چ -

 . محافظ کردم.  نجوا گونه به خدا التماس کرد رینگاه ام 

و  دیمن به توعه ، تو نور ام دیداشته باشم ام دیبهت ام یخودت گفت ایخدا-

 .پس خاموشش نکن یدر دلم زنده کرد

 

 .دمید نیحس ریرا پشت سر ام عفرا

 :عفرا

 (کنارته شهینترس خدا هم )



 .دمیکش یراحت نفس

 .از دور پاهام باز شد وهمه عقب رفتن دستها

 .جلو امد هفاف

 .زد یبلند ادیفر

 رادگانهی#

 

 [11:44 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسهوشصتستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 (یدون یتو در من اثر نداره خودت خوب م یادهایفر ) -

 .شد کیعقب رفت وعفرا نزد یکم

 .شد دهیپله ها شن یعمو از باال  یصدا

 . میکرد داشیپ-

 .میکرد داشیفرح پ- 

 .امدیم نییپا با عجله پله ها را یحاج

 .زد ادیفر هفاف

 .بره دینگذار دشیریبگ -

 .بود دهینرس نیزم یهنوز رو یحاج یرفتن پاها  یسمت حاج هاکوتوله

 : زدم ادیفر



 .سمت شما انیدارن م دیفرار کن دییاین نیینه پا-

 .حافظ متعجب نگاه اتفاقات روبه رو بود ریام

 . رفت یسمت حاج عفرا

من وگرفت و بلندم کرد و پرتم  ی، از پشت کس دمیسمت پله ها  دو من

 .نیزم یکرد رو

 .روشن شد اطیان تمام ح کی

 .شد یچ دمینفهم

 . جام بلند شدم از

باعث  نیا ختیر یکتاب م یاب را باز کرده بود و رو یدر بطر یحاج

 .دیایمثل رعد وبرق به وجود ب یشد در اسمان حالت یم

 .پراکنده شدن لهکوتو

 .بودن ستادهیسرم ا یخودش باال هیوجود شبو چند م هفاف

 (کنه،یزنه اما نابود نم یم بی. اس میترس یما از اب زمزم نم )-

 :گفت ستادویکنارم ا عفرا

 (.فرح انگشتر و بده بهش )-

 .ودر آوردم و سمت هفاف گرفتم انگشتر

 .زد یپوزخند

. تو میستین هیفرو ما یما مثل شما انسانها میریگیرو پس نم هیهد )-

 (.خوامیکش کردن  من فقط حقم و م شیتو را به ما پ یما هست یهیهد



 .شد نیسنگ  میشانه ها یکردم رو حس

 .زد یبود و قهقهه م ستادهیا میشانه ها یرو هفاف

 (یهم باش یاگهیمال کس د دینبا یاگر قرار باشه مال من نباش )

 

و من را در  دیسمتم دو رحافظیام دادمیکه به خودم م ییها وتکانها غیج با

 یبودم. هفاف رو دهیکنترلم کند اما من ترس کردیم یاغوش گرفت سع

 .بود ستادهیا میشانه ها

 

 

 رادگانهی#

 

 [11:44 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهاروشصتستیدوپارت#

 .من یشبهاترس

 

 . نور ، نور بنداز رحافظیام-

  .زد یم ادیبود که فر یحاج

 .خورد یحافظ شوکه شده بود و تکان نم ریانگار ام اما

 . دیدو نیسمت ماش عمو



 ( یبسر ببر یکیعمرت را در تار یمابق کنمیم ینجات تو محاله. کار)

 . .در سرم احساس کردم یکردم سرم داغ شد.  سوزش بد احساس

شد .خواستم  یم دهیکش میسرم بگذارم. موها یرا باال بردم تا رو میدستها

 . مانع کارش بشم اما قدرت او کجا وقدرت من کجا

 .کردیبا بغض التماسم م دهیرحافظ،ترسیام

 . نکن، تو رو خدا نکن زمیعز -

 نیزم ی.و رودیرا گرفت  محکم در اغوشش کش میحافظ دستها ریام

 .نشست

 .کنمیرا تحمل م یدونست من چه درد یحافظ نم ریام

سرم  یصورتم خورد که هفاف از رو یت رودرس  نینور چراغ ماش  

 .زد رونیب مینی. خون از دهان وبدیکش رونیرا از سرم ب  یزیبلند شدو چ

 شد؟ یچ زمیفرح ، فرح عز ایخدا ا،یخدا -

 .ختیسر و صورتم ر یرو یظرف اب یحاج

 روشه ،انگشتر کجاست دخترم؟ یادیفشار ز ستین یزیچ-

 .ونشون دادم نیزم یباال آوردن دستم را نداشتم با انگشت رو توان

برداشت داد  میانگشتر و از کنار پا یافتاده بود .حاج میکنار پا  انگشتر

 . دست عمو

 .نیانگشتر وکتاب و بنداز داخل سطل آب داخل ماش -

و باز کرد و کتاب و انگشتر را داخل  نیرفت در ماش نیسمت ماش  عمو

 .تسطل اب انداخ



را  اطیداد وهمهمه کل ح یساختمان به صدا در امد صدا یستونها انگار

 .کرده بود شتریدرد سرم را ب ادیو فر غیپر کرده بود . ج

اتش تمام صورتش را در  یهابود  ،  زبانه ستادهیا یکیدر تار هفاف

 .برگرفته بود

 .زد یترسناک ادیفر

 (نیهمه آزاد)-

 . کنارمان نشست عفرا

 (گذارهیکنار بندگانشه و انها را تنها نم شهیند همنترس خداو)

 .زدم ی،لبخند کم جان دمید ینم درست

 راد گانهی#

 

 [11:45 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپنجوشصتستیدوپارت#

 .منیشبها ترس

 

 .توجه ما را به خوش جلب کرد یدیرعد وبرق شد یصدا

اتاق خانم بزرگ اتش گرفته بود رعد وبرق درست به اتاق خانم بزرگ  

 . برخورد کرده بود

 .زد یعمو با دو دست بر سرش م-



 . نمیحس ریام ایخدا

 .هم پشت سرش سمت ساختمان رفت ی، حاج دیدو یزد وم یم ادیفر

 . تابم کرده بود یبود و ب دهیچیدر سرم  پ درد

حرکت کردن نداشتم وگرنه  یبودم . نا نیحس ریاما نگران ام کردمیم ناله

 .رفتمیمن هم دنبال انها م

 ومدهین رونیاز ساختمان ب هیاما هنوز عمو و بق شدیم شتریهر لحظه ب اتش

 .بودن

 .کمکشون کن ایخدا-

انداخته بودن ان رو  نیحس ریبغل ام ریکه دست ز یدر حال یو حاج عمو

 توانستمیراحت شده بود م المی، حاال که خ اوردنیم نییاز پله ها پا

 را ببندم میچشمها

 یدیشد یکل ساختمان  با صدا دنیکنار ما رس  نیرحسیعمو و ام یوقت

 .منفجر شد

 یرا کنارم رو نیحس ریخرده ها به هر طرف پراکنده شدن. ام شهیش

 .گذاشتن نیزم

 .از اتش شده بود یابود تکه ستادهیهفاف که حاال دور تر از ما ا 

 : زد ادیمرتعش فر ییا صداب عفرا

 (.گرفته شد طلسم باطل شدانگشتر پس دیدورش)

 .از اتش بود که در انگشت خودش کرد یاانگشتر را باال اورد حلقه هفاف

 ( مبارک تیکیگذارم  تار یتنها م تیمن رفتم فرح تو را با بدبخت )



 . زد یا یقهقهه

  انمیجن یلهیقب دیجد سیمن عفرا رئ -

 .را باال اورد ودر دست خودش کرد یانگشتر

 

لحظه همه جا  کیرا بستم.  میتوان باز ماندن نداشتن چشمها میچشمها

 .ساکت شد

  .دلم  چشمات و باز کن زینخواب .عز رحافظیفرح، جان ام-

 .شد سیخ میحس کردم  کنار چشمها .

 .ادیبابا انگار از کنار چشماشم داره خون م یوا 

 .کنه یم زیودهانم را تم ینیب یسیخ یکردم با پارچه یم حس

 : گفت یخسته ا یبا صدا یحاج

  تموم شد خدا رو شکر -

 .تموم شد ، فرح یشنو یفرحم م -

 . را نداشتم یعکس العمل جیحال بودم که توان انجام ه یب انقدر

دلم تموم شد  زی، چشمات و باز کن عز ایفرح تو را خدامن وتنها نگذار -

 .نگاه کن

اما حس ارامش  سوختیخورد و م یپوست صورتم م یون رونم بار نم

 .دادیم

  دمیکشیآرام نفس م یلیبودم ،خ سبک



 .نداشتم یدرد چیه

 رادگانهی#

 

 [11:45 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وشششصتستیدوپارت#

 .من یشبهاترس

 

 .رحافظیام

 

 .شده بود دهیچیپ اطیدر ح سیو پل یآمبوالنس و اتش نشان ریآژ یصدا

 .شلوغ بود یاط،حسابیح

 .بود دهینشستم که بارها وبارها  بامرگ جنگ یسر زن یباال

 .یشیکبودش را در دست گرفتم عشقم تو بازم موفق م دست

کرده  یبود واقعا مردانگ دهیامبوالنس دراز کش گریسمت د نیحس ریام -

ش گذشته از خود مینجات زندگ یخودش کرده بود .برا ونیبود من را مد

 .بود

 بود دهیتخت خواب یحال رو یب حاال

 

 اقا حال شما خوبه؟ -



 .دم یرا تکان م سرم

 ..کنه یامبوالنس ضروع بهرحرکت م شهیضربه به ش با

عرق  دهیارام سرش و تکون م یلیخ یکنه و گاه یناله م نیرحسیام

 .تحت فشاره داینشسته معلومه شد شیشونیپ یرو

 .حرکت است یفرح ارام و ب اما

بردن و اجازه  یانها را به اتاق یهر دو عیسر مارستانیورودم به ب با

 .ندادن من کنارشون بمونم

 شدن مارستانیهم وارد ب یو حاج عمو

 .دمیکش یقینشستم و نفس عم یصندل یدرد گرفته بود رو نمیس یقفصه

 بابا؟ یخوب -

 .پدرم کم کنم یاز نگرا یکم دیدم شا یو تکان م سرم

 .گهیم یاگهید زیاما رنگ و روت چ-

 .نه بابا خوبم -

 . ام گذاشتشانه یرو دست

 .داره اجیاخت یلیاالن فرح بهت خ یمراقب خودت باش دیپسرم با -

 . دونم یم -

 .استراحت کن کمیخوبه پس برو  -

 . بغلم و گرفت و بلندم کرد ریز

 شه؟ یبابا حال فرح خوب م -



 اره چرا نشه؟ -

 .اورد از چشماش هم خون امد خون باال -

 . میبهتره از دکترش بپرس -

 

 رادگانهی#

 

 [11:46 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفتشصتستیدوپارت#

 . منیشبها ترس

 .بپرسم بعد برم ادیدکترش ب نمیپس بش-

 .دم ی، بهت خبر م پرسمیبرو من م -

 .خودم بپرسم دینه با -

 .تا دکتر اورژانس آمد میسرد راه رو نشست یها یصندل یرو یساعت چند

 .تکان داد میبرا یدست دیتا ما را د میدکتر رفت سمت

 کجا شما کجا؟ نجایا یسالم جناب سلطان -

 .همسرم و آوردم -

 .دمشونیبله د-

 داشته؟ یداخل یزیخون ر -

 .دیدون یم نیبله متاسفانه خودتون که پزشک -



 .وتکون دادم سرم

 به سرش نخورد؟ یاضربه چیاما چرا ه -

 ۲۵آوردنش فشارش  نجایا یداشته وقت ییبله درسته اما فشار خون باال -

 .بود

 . من یخدا -

 یاورد مرگشون حتم یخون باال نم شونیاگر ا میبله ما هم تعجب کرد -

 .بود

 .چشمشون پاره بشه یرگهایباعث شده مو ادیز فشار

 .خوردیرم چرخ مو انگار سالن دورس دمیموهام کش یال یدست

 ..متخصص جراح چشم باال سرشونه کیاالن فشارشون نرمال شدو  -

 :دمیپرس یلرزون یصدا با

 ..ش ؟نمیتونم بب یم -

 افتادم نیزم یتمام شد رو حرف

 .رحافظیام رحافظ،یام -

 .شد یم دهیچیگوشم پ ینامفهوم  تو یصداها

 .دمیتخت خواب یکردن و رو بلندم

 ؟ یخوب حافظریام -

 .گفتم یاروم یبا ناله بله -

 .سپارم یفرحم و به تو م ایخدا



 .یسلطان یسرمتون تموم شد اقا-

 .پرستار کردم نگاه

 دکتر کجاست؟ -

 .تو اتاقش -

 .بلند شم که پدرم وارد اتاق شد خواستم

 ؟ یبهتر-

 .نمیفرح وبب دیبا میاره خوبم بر -

 . االن نه -

 چرا ؟ -

 .دهیبهش ارام بخش زدن.خواب -

 ش؟ینیبب یخوایبهوش امده، م نیرحسیام  -

 اره ، حالش خوبه؟ -

گوشم  نیبا ا زهایچه چ یدون یشوکه شده. نم دایخوبه فقط شد نیرحسیام-

 .دمیچشمم د نیو با ا دمیشن

 .حقم داره. شوکه بشه چارهیب -

 و تحمل کرده؟ یچه ترس دهیکش یچند سال فرح چ نیا دینیبب

 ؟ یطور نیاره پسرم ، االنم که ا -

 نه؟یتونه بب ینم گهید یعنیبابا  -

 .چارهیدونم . دختر ب یدونم ،نم ینم -



 .اخه چرا چرا؟ دیترک بغضم

 ؟یکن یم هی! گررحافظیام -

ارامش  دیماه فهم ۷کرد.تنها  یزندگ شیماه در اسا ۷نداره؟ تنها  هیگر -

 .تونم هق هقم اتاق وپر کرد یبگم بهش بگم نم ی. االن چیچ یعنی

خودت  نکهینه ا یسنگ صبورش باش دیپسرم صبور باش االن تو با -

 .یرو بکن نکارهایا

صورتم گذاشتم و مثل پسر بچه  یبود هنوز.دست رو دهیبابا دخترشو ند -

 .برن به اغوش پدرم پناه بردم یبه پدرشون پناه م دنیها که بعد از ترس

 

 رادگانهی#

 

 [11:47 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهشتوشصتستیدوپارت#

 .من یشبها ترس

 

 فرح

 . بود کیخوردم ، همه جا تار یتکان

 .کردیکنارم صحبت م یکس

 سالم خانم سعادت -



 .بود کیبودم چون همه جا تار دهیترس

 که؟یچرا همه جا تار - 

 .اسچشماتون بسته -

  .چشمام گذاشتم یرو دست

 ن؟یچراچشمام و بست -

 .نیش یانشاهلل خوب م دینگران نش ستین یزیچ -

 رحافظیدستم را در دستش گرفت و فشار داد.حس دستان مهربان ام یکس

 .بهم آرامش داد

 ؟ییحافظ تو ریام -

 .رهیجرأت داره دست تو رو بگ یک ه،یپس ک یبله فکر کرد -

 .دنیومرد همراهش خند خودش

 .بازم بخوام خواستیخسته بودم دلم م-

 .بر طرف شده یوضع همسرتون خوبه. نگران یسلطان یاقا -

 .رفت رونیتشکر کرد و مرد از اتاق ب رحافظیام

 خوب، خانم خودم چطوره؟ -

 لبخندزدم -

 .امد ینم ادمینکرده بود  میطور صدا نیبود ا یک

 ؟یبگ یزیچ یخوا یخوب فرح خانم نم -



راحت  الیخونه دخترم وبغل کنم و ببوسمش با خ میخوادبر یدلم م -

 .نگاش کنم

 .رمیخونه عز میر یم -

 .بود نیحافظ غمگ ریام یکردم صدا حس

 .سرم گذاشت یرو یاو بوسه دیسرم کش یرا رو شیدستها

 ؟یستیخسته ن -

 .کنم شبه یاس حس م. چشمامم بستهادیچرا خوابم م -

 .زمیپس بخواب عز -

که با  کردمیم یبود.اما انقدر احساس خستگ نینکرده بودم غمگ اشتباه

 .پرسمیخودم گفتم استراحت کنم بعد ازش م

 

 رادگانهی#

 

 [11:48 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونهوشصتستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 .حافظ ریام

از بابت اون سراغ فرح  المیو راحت شدن خ نیرحسیام دنیبعد از د -

 .رفتم



و از  دمونیام دینظر داده بود فرح کورشده اما نبا یبه طور قطع دکتر

بشه  گهیچند سال د دی، شا شرفتیعمل هر روز در حال پ میدست بد

 .نداره یدرمان چی. اما االن ه میبکن شیدرمان چشمها یبرا یکار

زد  یدلم و چنگ م یفرح از خواستش گفت انگار کس یاتاق وقت یتو

 .بزور بغضم و قورت دادم

باهاش  دیبا یدیترسیکه م یزیگفتم که از چ یر بهش مچطو  حاال

 ؟یسرکن یکیعمرت را در تار هیو مابق ییایکنارب

 .خونه دیخانم تون و فردا ببر دیتون یشما م یسلطان یاقا -

 .دکتر یممنوم اقا -

 .ام بوده فهیکنم وظ یخواهش م-

 .  کنم یم یفضول دیببخش 

 بابت؟ -

  که دیبه همسرتون بگ نیخوایشما االن چطور م -

 خوب؟ -

تا به همسرتون کمک  دیروانپزشک مشورت کن کیبه نظرم بهتره با  -

 .کنه

 . باشه حتما -

 سمت اتاق فرح رفتم.چطور امشب را صبح کنم؟ -

بهش  یبهش بگم اصال چطور یکه چ کردمیفکر م نیتمام شب را به ا.

 .بگم



 شولیک فرح کرد تا وساکم یبیو انجام دادم و ب صیترخ یتا کارا صبح

 .جمع کنه ظهر شد

 .دیفرح پرس میهمه ساکت بود نیماش داخل

 دخترم حالش خوبه؟ یبیب -

 .اره مادر -

 .مادر نییکنیصداش م یچ -

 .عسل گهیبهش م نیرحسیراستش ام -

 . میصداش کرد نیهم ماهم

 .نهیریدختر، از بس ش نیمونه ا یگفت مثل شهد م یم نیرحسیام

 .لب گفت عسل ریز

 

 .میگذاریبراش م گهیاسم د کیخودمون  یدوست ندار -

 

 رادگانهی#

 

 [11:48 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .هفتادستیدوپارت#

 .من یشبها ترس

 



 شهیدارم بهش فکر کنم  هم ازیکنه ن یدونم االن ذهنم خوب کار نم ینم

 .. دوست داشتم اسم دخترم وبگذارم فرانک اما االن

 .وفتادهین یاتفاق زمیعز یاالن چ -

 .ناراحت بشه نیرحسیام ترسمیم یاره ول -

 .یتوعه .حق توعه که اسم روش بگذار یشه ، بچه  ینم -

 اسم فرانک بنظر تو خوبه؟ -

 . اره قشنگه -

 . میاسم دخترم حرف زد یدرباره میدیبه خونه رس تا

 .نگه داشتم ادهیپ اطیدر ح یجلو

 کجاست؟ نجای، ا میدیچه زود رس-

 .خودمون یخونه -

 

 خودمون مگه؟ یخونه -

 .حرفشو تمومم کنه نگذاشتم

 دتیهم تهد یخطر گهیخودمون ،بهتره د یخونه میر یانجا نم گهینه د -

 .میوجود ندارن که نگرانشون باش گهیکنه .ان کاظم ومادرشم که د ینم

 :بشه که گفتم ادهیفکر کرد وسرشو تکون داد خواست پ یمک -

 .صبر کن کمک کنم -

 .بشه ادهیشدم و در را باز کردم دستشو گرفتم تا پ ادهیپ عیسر -



 .ستادیا یشد وکنار ادهیهم پ یبیب

نخوره .آهسته و نا مطمئن قدم بر  نیوقت زم کیفرح وگرفت و تا  دست

 .داشت یم

که کورن ،  ییانها چارهیکور بودن چقدر سخته ها، ب رحافظ،یام گمیم -

 گهید یکیمزاحم  دیچقدر براشون سخته .دائم با کنمیمن االن درکشون م

خوب شدم  یکاراهامو انجام داد. وقت ای یهمه یبیچند روز ب نیا .یباش

 .امیاز خجالتش در ب دیبا

 .دونم یجبران کنم نم یدستت درد نکنه چطور یبیب

 . سکوت کرده بود چشماش پر اشک بود یبیب

 دیپرس فرح

 ؟یینجایا یبیب -

 .مادر نجامیا زمیاره عز -

 .نیستیفکر کردم ن نینگفت یزیچ دمید -

 .نه دخترم هستم -

 .سرشو سمتم چرخاند ادیتا راه ب دمیکش یکم دستشو

 .ستیبرات خوب ن ادیسرپا بودن ز میتو خونه صحبت کن میبر -

 .برگردانند یبیدوباره سرشو سمت ب -

 اس ؟،اقا بزرگ االن به خون من تشنه یبیب گمیم -

  چرا مادر؟ -

 .از بس عشقشو ازش دور کردم -



 .دیتو بغض خند یبیب

 .. نه اقا بزرگت -

 د؟یکنیم یچ بتی؟ پشت من غ یاقا بزرگ چ -

 .صداش از پشت سر امد -

 .میسمت صدا برگشت همه

 ؟ یکن یچکار م نجایا یاِ حاج -

 .چشه نمیباز پسرت به سرش زده بود امدم بب یچیه -

 بابام،؟ -

 ادیب خواستینستاد م یوا نیرحسیام یجان خونه رحافظیاره ام -

 .خونه دیایم دینگذاشتم گفتم دار مارستانیب

 عمو چش شده؟ -

  ! ختهیبهم ر هیچند روز -

 چرا؟ -

 .داخل میبا تو حرف بزنه.حاال بر خوادیفکر کنم م دومینم -

 . میهمه وارد آسانسور شد 

 .ودرش باز شد در واحد ما هم باز شد ستادیاسانسور ا نکهیمحض ا به

سمت فرح رفت و دستشو گرفت و  دیبود تا ما را د ستادهیدر ا یجلو پدرم

 .کمک کرد داخل برود

 رادگانهی#



 

 [11:49 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کیووهفتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 

 .از حرکات پدرم فقط نظاره گر داخل رفتن فرح بودم متعجب

 ؟یستادیبرو تو مادر چرا ا -

 .خودم امدم و داخل رفتم به

 .کردیبود نگاهش م ستادهیسر فرح ا یباال پدرم

 شده؟ یزیبابا چ -

 شده باشه؟ یخواستیم ینه ،چنه -

 . باال انداختم ییابرو -

 .دینیبش نیستادیخوبه چرا ا -

 .بروم دیبا یباشه ،نه ، راست -

 : باال اورد وگفت یفرح سرشو کم -

 . عمو دیبمون -

دخترم از داخل اتاق باعث شد فرح سرش و به ان سمت  یهیگر یصدا

  . بچرخاند

 :بلند شد وگفت یبیب



 .ارمشیب رمیم -

 .باعث تعجبم شد اتاقیاز تو یامدن زن رونیب با

 .سالم -

 .بهش انداختم نییپااز باال به یآشنا بود نگاه یلیخ

 .زابتمیمن ال -

 .داشت یامسخره یلهجه

 :زودتر از من گفت فرح

 به من بگه؟ یکیچه خبره  نجایا -

 : بود انگار.کنارش نشستم وآروم گفتم دهیترس 

 درسته پدر؟ رنیم نجایخانم االن از ا نیا ستین یزیچ -

 .عمد پدر صداش کردم از

 :گفت زابتیال دوباره

 .نه من آمدم بمانم -

 نجا؟یا -

 :کرد وگفت یاسرفه پدرم

 .میو کنار شما باش میریاپارتمان بگ نیخونه تو هم کینه ، قراره  نجایا -

 .دیکنار ما باش میگفته ما دوست دار یان وقت ک -

 رحافظیام-

 .ساکت بشم گفتیپر تحکم فرح م یصدا



 .صدام کرد توجه نکردم یبیب یسمت اتاق رفتم هرچ یعصب

 .نجایزن و اورده ا نیفکر کرده که ا یبا خودش چ ستیپدرم معلوم ن-

 .زدیپشت در اتاق به در م یکس

 داخل.؟ امیب توانمیم -

 .بود زابتیال یصدا 

 ..در ادیاز پونه بدش م مار

 .اجازه بدم باز شد نکهیبدون ا در

 . نگاهش کردم فقط

 .کردیصحبت م یسیانگل

 .بود که قبول کنم بماند نیصحبتش ا تمام

 :بلند شدم و گفتم کالفه

 .کرده کردیقبولت م دیان که با ؟یخوب  که چ-

 .رفت رونیشکست خورده اش را ازمن گرفت و از اتاق ب نگاه

 .درو نبسته بودم که دست فرح جلو امد و مانع بستنش شد هنوز

بغلش ساکت نگاهم  یباز کردم ودستش و گرفتم.دخترم تو درو عیسر

 .کردیم

 ؟یخوریم نینکرده زم ییخدا یچرا امد زمیعز -

 :زدو گفت یلبخند

 .دخترم مراقبم بود -



 . اش انداختمدور شانه دست

 .قربون تو و دخترت بشم من -

 .شدترقیعم لبخندش

 ه؟یک نمیتا بب دمیامد گردن کش یاپارتمان م یزن در ورو یصدا -

 رحافظ؟یام -

 کردم جانم؟ نگاهش

 ؟یمهربون باش زابتیشه با ال یم -

 .دمیکش یاکالفه پوف

 .به من چه که باهاش مهربون باشم -

 .رحافظیام -

 .گشتیپدرم ،مادرم برم یبود تو زندگ ومدهین نیبه منم حق بده اگر ا -

 .رفتیبرگرده هرگز نم خواستیاگر م رجان،مادرتیام -

 .یدونیتو نم رمیعز -

خانم محرمه و  نیاالن پدرت به ا دونمیوخوب م نیا ی، ول دونمیاره نم -

 .زنشه پس تو هم به انتخاب پدرت احترام بگذار

 .طور که ان به انتخابت احترام گذاشت همون

 رادگانهی#
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 ودووهفتادستیدوپارت#

 منیشبهاترس

 فرح؟ -

 . باال برد دستشو

بارها بهم گفته که  نیحس ریاما ام  دمیمن مادرت وند رحافظیام نیبب -

 .نداره یپدرت ازدواج کرده خوشحاله و مشکل نکهیمادرت از ا

باهاش بحث کنم ، دوست نداشتم  خواستمیفرستادم. نم رونیوب نفسم

 . ارامشش بهم بخوره

 

 د؟یایب رونیاز اتاق ب دیخوایشما دوتا نم یه -

 . بود نیرحسیمزخرف ام یصدا

که دستشو دور بچه محکمتر کرد  رمیو از بغل فرح خواستم بگ دخترم

 :وگفت

 .بغلم باشه خوامینه م -

 .یامد مارستانیاستراحت کن تازه از ب یخوب تو کم -

 خوادیدلم م دهیکوچولو چقدر بهم ارامش م یفرشته نیا ستم،یخسته ن -

 . نمیشو ببصورت

 کنن؟یچشمامو باز م یک رحافظیام

 .نداشتم بدم یجواب

 .دیکش قیگردن بچه بردو نفس عم یال سرشو



 .یزندگ یبو دهیبهشت م یبو حافظریام -

 . زدم ودستشو گرفتم لبخند

 .دهیعشق م یاره مثل مامانش بو -

 .شدیسرخ م میحرفها یبعد سه سال هنوز برا لپاش

 .دمیاش را آرام بوسشدم وگونه خم

فقط موندم ان  د،یکنیسال م جدهیه یباال یکارا دیدار ن؟یاییبگو چرا نم -

 .کنهیعسل عمو انجا چکار م

 .انداخته بود و لب به دندان گرفته بود نییاز خجالت سرش و پا فرح

 :گفتم یحرص -

 ؟یزنیمردک، اروم تر چرا داد م زهرمار

 .گفتمن یزیبابا.چ یاِ  -

 .با پسرش هم وار اتاق شدن تایاز

 د؟یایینم رونیچه خبره چرا ب نجایا

 .کننیم یدارن رفع دلتنگ -

 .دنیخند تایواز خودش

 .هل دادم ودرو بستم رونیو سمت ب هردوشون

 :گفت دهیترس دیکل دنیچرخ  یصدا دنیفرح باشن 

 .زشته میبر یکنیچکار م -

 . گرفته بود خندم



 زشته؟ یمادر بچم، چ ،یفرح تو زنم -

 .میکنیچکار م میکنن ما دار یاالن فکر م -

 مثال چکار؟ -

 .گرفته بود طنتمیش

 .زشته میبر -

 ستینه اصال زشت ن -

 .برم حموم خوامیم من

 ؟یچ -

 .پنهان کنم میجد یام را پشت صداکردم خنده یسع

 دمیعرق م یبو یمنم حساب یریدوش بگ دیبا یامد مارستانیتو از ب -

 .رمیدوش بگ دیبا

 .کنه یاب باز کمی ادیکنم دخترمم بدش ن فکر

 .خدا مرگم بده زشته یوا -

 .نمیبب ایب هیچ زشته

 .دمشیدستشو تو دستم گرفتمو سمت خودم کش مچ

 .خجالتش خندم گرفت از

 م؟یدار یپنهان یزیخانمم ،مگه من و تو از هم چ -

 .بغلش کنم و در حصار دستانم بفشارمش خواستیچقدر دلم م -

  .را بسته بود شیرفتم. دخترک چشمها سمتش



 .تخت گذاشتم یرا از اغوشش جدا کردم ورو دخترم

با  دیاب به صورتت برسه .با دینبا یریدوش بگ کیکمکت کنم  ایب -

 .زمیبدنت بر یظرف اب رو

و خودم  اشهیبق  زیتوش اب بر اریتشت ب ایلگن  تونمینه خودم م -

 .انجام بدم تونمیم

 در ما را به خودمون اورد یصدا

 .باز کردم درو

 :با لبخند گفت تایاز

 .میدار ازیتموم شد ما فرح ون تونی،اگر دلتنگ رخانیام

 .کنم یتا رفع دلتنگ مونمیتو کف م شتریواال با وجود شما ،من ب -

 :گفت نیرحسیبلند شد و بلند رو به ام تایاز ی قهقهه

 .ریبگ لیجان تحو نیحس ریام ایب -

 .جا داد زداز همون نیرحسیام

 گوش نکن رحافظیام فیبه اراج ارشیب ریدست فرح وبگ -

 رادگانهی#

 

 [11:50 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسههفتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس



و اقاجون  یبیب یو خنده ها تایواز نیرحسیام یهایتمام شب را با شوخ 

 .میسر کرد

 .دنیخندیتنها شنوده بودن و م زابتیال پدرو

کرد و به اتاق بردمش تا  یگذشته بود که فرح ابراز خستگ ۲ساعت از  -

 .استراحت کنه

 .باعث ازارش بشم دمیترسیکنارش بخوابم اما م خواستیم دلم

خودشان شدن هرچه اصرار کردم  یخانه یهم راه یبیاقاجون وب -

 .مانند قبول نکردنب

 . بعد رفتن اقا بزرگ تنها نشسته بود پدر

 .دنیخندیخوب باهم کنار امده بودن و م تایواز زابتیال

 :دارگفتم حرص

 خونتون؟ دیبر دیخوایوقته ،نم رید-

 :ام زد وگفتبه شانه یدست نیحس ریام

 ؟یزن یچرا داد م میباشه داداش، ما رفت-

 .ادیخوب پس بجنب که خوابم م -

 :وگفتکرد نیرحسینگاه ام تایاز

 .یدیاره جان عمت ،تو و خواب؟ االن به وصالت رس-

 :گفتم یجد

 .امده خستس مارستانیخانم عروسم تازه از ب -



اتاق باعث ترس همه شد و سمت اتاق  یو داد  فرح از تو غیج یصدا

 .دمیدو

 .فرح گم شده بود یغهایدخترم.در ج یهیگر یصدا

 . دخترکم را بغل کرد تایردم وآزمن فرح وبغل ک -

 .امدیهم از اتاق م نیرحسیپسر ام یهیگر یصدا

 .رفت رونیداد واز اتاق ب زابتیبچه را به ال تایآز

 .کردیهق هق م  دیلرزیدر اغوشم م فرح

 .باند چشمش برد تا برش داره که مانعش شدم یرو دست

 .ترسمیمن م دی؟ تو را خدا چراغ و روشن کن کهیچرا همه جا تار-

 :اروم گفت پدرم

 .یستیتنهان میینجایماهمه ا ستین یزیچ زمیعز-

 .داد و کنار تخت زانو زد نیحس ریبچه را به ام زابتیال

 .یشناسی.من ومزابتیفرح منم ال -

 :گفت یخش دار یفکر کرد و با صدا یکم فرح

 .اره زن عمو-

را درک  شتیبه خودش مسلط شده بود وموقع یزدم.انگار کم یلبخند 

 .کرده بود

 ییهست که در روشنا ییزهایهمون چ یکیفرحناز جان تو تار نیبب -

 .هست



 .ادی ینم یی،نه، هفاف هرگز تو روشنانه -

 ه؟یهفاف ک -

مکالمه خوشحال نبودم فرح و محکم در اغوشم فشاردم  نیکه از ا من

 .کس چیوگفتم:.ه

 . به سرش زدم یابوسه

 .برسونه تونهینم یبیبه تو اس گهیتموم شد ان د -

 .داد هیتک امنهیکرد وسرش را به س سکوت

 ده؟یکه ترس دهیخواب د یخوب خانمم چ -

در سرم فرو  یزیسرم نشسته و داره چ یهفاف دوباره باال دمیخواب د  -

 .امدی.از چشمام خون مکنهیم

  .به سرش زدم یابوسه  

 .شتمیمن کنارتم نترس. من پ زمیعز -

 .کرد یم هیمدت دخترم گر امتم

 :ازم فاصله گرفت و گفت، یکم فرن

 یم غیج یداره الک یمامان بد سیاز  دهیترس یحساب نیدخترم و بهم بد-

 .زنه

 .خودشم به خودش بگه بد یدوست نداشتم حت ومدین خوشم

 .اسیمامان دن نی. مامانش بهتریحرف ونزن نیا گهید -

 رادگانهی#



 

 [11:50 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهاروهفتادستیدوپارت#

 .منیشبها ترس

 .بعد از اروم شدن فرح رفتن نیرحسیو ام تایآز -

 .دنیتو اتاق دخترم خواب زابتیپدرم و ال اما

 .شدم رهیشب باال سر فرح ودخترم نشستم و به هر دوشون خ تمام

د سه ماه هنوز شناسنامه کنم. دخترم بع یشناسنامه اقدام م یحتما برا فردا

 .نداشت

 ؟یداریب رحافظیام -

 ؟یالزم دار یزیچ رمیاره عز -

 نه ،ساعت چنده؟  -

 .هشت صبح -

 ؟یدینخواب شبید تو

 .  زمینه عز-

 چرا؟ -

امده اما هنوز شناسنامه  ایفرشته کوچولو بودم سه ماه به دن نیفکر ا به

 .نداره

 . بلند شد ونشست سرجاش



 .اره بچم -

 لب تکرار کردم )بچم.( ریکلمه ز نیا دنیچقدر لذت بخشه شن ایخدا

 م؟یبزار یفرح اسمشو باالخره چ-

 فرانک.اگر اشکال نداره؟ -

 .داره ینه قربونت چه اشکال -

 ؟یدارشیب یخوایشاهنامه. نم یخوب فرانک خانم اسطوره-

 .زدیبه فرح بود که لبخند م نگاهم

 ..یدست وصورتت وبشور تا

 .اب به صورتش بزنه دیامد نبا ادمی تازه

 .صبحانه ایتنها دستتاتو بشور ب -

 .دنبالت امیم نه

 .:انداخت وگفت نییپا سرسو

 باندارو باز کنن؟ نیقراره ا یک-

 میبر دیبا میر یچشمات بسته باشه بعد م دیهفته با کیدکترت گفته  -

 ه؟یاوضاع چشمات چطور مینی. ببششیپ

 ممکنه کور بشم؟ -

 .ایخدا ایخدا ؟گفتمیمیچ

 فرانک من و از جواب دادن نجات داد یهیگر یصدا

 رادگانهی#



 

 [11:51 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپنجوهفتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 .کنار فرح خوابوندمشاز اروم شدن فرانک  بعد

شه.نگران  یدرست م زی، همه چ یدیترس یتو فقط کم زمیعز نیبب -

 نباش، باشه؟

 .دیدخترم کش یصورت کوچولو یرو یسرشو تکون داد و دست -

 .دنبالت امیمن برم صبحانه اماده کنم بعد م -

 . گه ینم یزیچ

 

اماده شده رو به رو  زیامدم تا صبحانه اماده کنم اما با م رونیاتاق ب از

 .شدم

 .خورد یآشپزخانه بود و پدرم قهوه م یتو زابتیال

 . کردم یاخم

 ن؟یراحت -

 .بهم انداخت یسر شانه نگاه یپدرم از رو -

 .یتو ناراحت نکهی،اما مثل ا میاره ما راحت -

 .شدم یبهداشت سیسرو یسرم و را با تاسف تکان دادم و راه -



 . اب سرد به صورتم زدم یاروم بشم کم نکهیا یبرا

هستن   یک نای؟اخه ا میما ارامش داشته باش یخدا ،چرا دوست ندار اخه

 .یما انداخت ریگ

 .امدم رونیب سیسرو از

 .بردیم زیدست فرح وگرفته بود سمت م زابتیال

 ؟ هیچه ادم گهید نی،ا رهیزنمم ازم بگ شیالک یبا محبتها خوادیم

  .سمتش رفتم یعصب

 .به زن وبچه ام نداشته باش یکار -

 .رحافظیام-

 .به فرح نکردم یاتوجه

 .یبش کیم به زن وبچم نزدمن دوست ندار زابتیال -

 .به وضوح اشک در چشماش جمع شد. نگاه پدرم کرد 

  : سمت ما امد واروم گفت پدرم

 .  میبش نجایا زمیعز ایب-

 .نهیتا بتونه بش دیکنار کش زابتیال یو برا یصندل

 

به در  دانیزن واز م نیا دیاماده کردم .با یجنگ حساب کی یوبرا خودم

 .گرفتیوگرنه فرحم ازم م کردمیم

 رحافظ؟یام -



 .بود ستادهیفرح کردم که ا نگاه

 .نهیو کمک کردم بش دمیرا عقب کش یصندل

 :پدرم گفت نمیخواستم بش تا

 .دیشما بدون یهر سه دیهست که با ی. موضوع میبا هم صحبت کن دیبا -

 .رفت یکه جلوش بود ور م یانداخته  وبا نون نییپاو  سرش

 ادته؟یان شب رو   یفرح جان ،عمو، حرفا -

 ؟یک -

 عمارت؟ میرفت یم میهمون موقع که داشت -

 .بله-

 .دیخوب ،پس شما دوتا هم گوش کن -

ناراحت بود  دمیخواب مادرشو د شی.  چند شب پونمیدختر مد نیبه ا من

 . ونگران تنها دخترش

  .عشق نا فرجامش بود یجهیکه نت یابچه

 .سکوت کرد پدرم

 . کرد زابتیال نگاه

کمک کردن به  یتنها برا رانیا میجان، من بهت گفتم که امد زابتیال

 فرح، حاال هر طور که شده ،درسته؟

 .سرشو تکون داد زابتیال

 . نگاه من کرد پدرم



 .گردونمیدختر و به لطف خدا بهش برم نیا یینایمن ب -

 مگه االن من کورم؟ -

 .رس در تمام حرکاتش معلوم بودفرحم رفت. ت یبایاز صورت ز رنگ

 رادگانهی#

 

 [11:51 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششوهفتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 

 .اروم بشه یدستش گذاشتم.تا کم یورو دستم

 .ستیمعلوم ن یزیهنوز چ -

سر  یشد و انگار تعادل نداشت دستاشو جلو اورده بود تا اگر مانع بلند

 .راهش قرار داشته باشه متوجه بشه

 .میستادیا همه

 ؟یریکجا م -

 .اتاق -

 !یصبحانه نخورد -

 .خوام برم تو اتاقم یم خوامینم-

 .دیلرزیم صداش



 .اوردم نییگرفتم وپا دستشو

 . برمت یبخور بعدخودم م صبحانه

 . کرد ارومزمزمه

 من کور شدم؟-

 وفتادهین یاصال اتفاق دینظر بده. شا دیدکتر با ست،یمعلوم ن یزیهنوز چ -

 .باشه

 .دیترک بغضش

 .ستیقشنگت خوب ن یچشما یبرا زمینکن عز هیگر -

 .نه ایانجا هست  یمهم نبود کس برام

 یقلبم را در دستانش م یانگار کس خواستیم هیکردم  منم دلم گر بغلش

 .فشرد

 .افتاد یم نیزم یسست شد اگر در اغوشم نبود رو شیپاها

 .نمیفرانکم وبب خوادیمن دلم م رحافظیام -

 .زمیعز ینیب یم -

 .شد ومن وهل داد و داد زد یعصب

 .. گفت یدروغ نگو ،نگو ، خسته شدم . ان هفاف لعنت-

 .زانو زد نیزم یهق زد و رو هق

 .اش گذاشت و خواست بلندش کنهشانه یسمتش رفت ودست رو زابتیال

 . دست ان وپس زد فرح



 . ادیخوام، از همه تون بدم م یممن ترحم ن -

  .زد از ته دل از عمق وجودش خدا را صدا کرد داد

 نمیبار صورت فرانکم وبب کی،چقدر تحمل .فقط، یاخه چرا، چقدر سخت -

 .دوباره کور بشم

 .کردیم هیگذاشته بود و گر نیزم یرو سر

 .کردمیم هیداشت منم گر یرادیا چه

 .دیکشیکه م یعذاب یعشق، برا یخودم بود برا یبرا میاشکها

 .سمت اتاق رفت پدرم

 .کردم نگاهش

 دمیاش را نشن هیگر ی. اصال صداکردیم هیدر اغوش پدرم گر فرانک

 .کردیم یبود و با مادرش هم درد دهیانگار او هم فهم

 .بلند کرد و دستاشو باال اورد نیسرشو از زم فرح

 .نیفرانک ، فرانکم و بد-

 .ارام در اغوشش گذاشت پدرم

 .چسبوند نهیوبه س فرانک

به دوش بکشم ؟هق زد و  دیو تا اخر عمر با دنشیحسرت  د یعنی -

 . سرشو تو گردن فرانک برد

 .کنارش نشست زابتیال

،  شرفتهیاما علم هر روز در حال پ ینیبب یاالن نتون دیفرح شا نیبب -

 .ننیکور بودن االن احتمال داره بتونن بب یکه مادر زاد ییکسا



 .یش یدکتر گفت خوب م دیشا گهید ینباش. صبر کن تا هفته دینا ام پس

 .اروم تر شده بود انگار

 . کنارش نشستم منم

. پس االن ستیمعلوم ن یزیهنوز چ گهیدرست م زابتیال رمیعز نمیبب-

 .شه یدرست م زیمن مطمئنم همه چ یارامشت وحفظ کن دیفقط با

 ؟ینشد چ -

 .نگاه پدرم کردم -

،باالخره  گهیده سال د گهیسال د کیوجود نداره ، االن نشد  ینشد -

 .شهیم دایدرمانش پ یبرا یراه

 دیسالمه پس ام هیوشبک یرگ  چشمت پاره شده . عدس گفتیم دکتر

 .ادهیخوب شدنت ز

 رادگانهی#

 

 [11:52 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهفتوهفتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 

 . کردم بلندش کنم یسع

 :اروم گفت اما



 . تونم بلند بشم ینم -

 . ومحکم بغلش گرفته بود فرانک

 :دستمو جلو بردم گفتم-

 .بچه رو بدش به من-

 

.  تو رمشیبچه ببرم و بگ ریاز خودش جداش کرد تونستم دستم و ز یکم

 هیبچه انقدر گر یقرمزش کردم. طفل به صورت یبغلم گرفتمش،  نگاه

بچه و  عیگرفتمش سر زابتیکردبود که صورتش سرخ شده  بود ـ سمت ال

 .گرفت

 .فرح انداختم وبلندش کردم سمت اتاق بردمش یزانوها ریز دست

کم حرف شده بود ودائم داخل اتاقش  دایاز ان روز صبح، فرح شد بعد

وقتشو با  شتریافسرده بود. دوست نداشت کنارش باشم  ب دایبود. شد

 ..گذراندیدخترمون م

 .  باشم. اما نگران فرحم مارستانیتا شب ب دیدارم وبا یعمل جراح امروز

بود رفته بودن روستا، واقعا نبودنشون ازار  یو اقا بزرگ مدت یبیب

 .دهنده شده

کنار  یبیبرسم. بودن ب میتونسم به کارها یم یراحت الیبودن ،با خ اگر

 .کردیرو  اسوده م المیفرح خ

 .من هستم دیشما بر -

 . بود ستادهیکنار پدرم ا زابتیال

 .ادیراحت از عهدش بر م التیپسرم، خ میبر ایب -



 .هم نداشتم یانبودم اما چاره مطمئن

 .رفتم یم دیبا

 . فرح بود یروز حواسم جا تمام

 .خونه امیشدم که ب نیمحض تموم شدن کارم سوار ماش به

 .رحافظی،ام رحافظیام -

که دست تکون  یاوردم . پدرم درحال رونیب نیماش یو از پنجره سرم

 .دیدویسمتم م دادیم

 .شدم ادهیپ نیاز ماش نگران

 شده؟ یزیچ -

 .وسرشو تکون داد دیخند

 .اوردمین نیماش میرفت ، صبح با هم آمد ادتینه فقط من و -

 .دادم سرتکون

 . نگران فرحم دیببخش -

 .من بهشون زنگ زدم ، حالشون خوبه -

 .اره خودمم از صبح چند بار زنگ زدم -

 .خونه بهتره میزودتر بر اما

 .تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد پدرم

 . زده نشد یاگهیبه خونه حرف د دنیرس تا

 .داد وچشماشو بست هیتک شهیسرشو به ش پدرم



 .رادگانهی#

 

 [11:52 21.10.19] ,رادگانهیمان ر کانال

 هشتوهفتادستیدوپارت#

 منیشبهاترس#

 

 .میدیرس دیش داریبابا ب -

 .و سمتش گرفتم چییکه حرصم گرفت. سو شدیاهسته جابجا م انقدر

 .دییایب دیبابا خودتون درو قفل کن -

 .دیپدرم رس  ادیب نییچهار بود تا پا یطبقه اسانسور

 .بودم . پدرم با لبخند نگاهم کرد وسر تکان داد ستادهیاسانسور ا کنار

 .میباز شدو ما داخل اسانسور رفت در

 رحافظ؟یام -

 .کردم نگاهش

 .هیمهربون باش ،ان زن خوب زابتیبا ال یبابا، کم -

 .بهش زل زدم یعصب

 .شما ومادرم شد ییآن زن باعث جدا -

 .ستیطور ن نینه ا -

 .امدم رونیموندم و از اسانسور باسانسور باز شد ومن منتظر ن در



 .باز کردم وداخل رفتم در

 .خنده کل خانه را پرکرده بود یصدا

 :با خنده گفت پدرم

 چه خبره؟ نجایبه ابه -

 .زد غیج دیما راشن یتا صدا زابتیال

فرحم که حاال  یبودم وخنده ها زابتیوال تای،از دنیمتعجب نگاه دو من

 .به قهقهه شده بود لیتبد

 .بودن دهیچند وقت پر کش نیا یبه لبم آمد خستگ لبخند

 .وکنار در گذاشتم و سمت فرح رفتم فیک

 .دیخند یم فرانکمم

 

 .نیخندیم یشده به چ یچ -

 :گفتنفس گرفت  یکم فرح

 تایفکر کنم آز کردیهم مسخرش م تای، آز گفتیاز خاطراتش م زابتیال -

 .اوردیبود و اداشو در م دهیبابات وپوش یلباسها

بود ان تونسته  ینبود .دختر شاد وسرحال دیبع تایوتکون دادم از آز سرم

و شاد کنه اما من نتونستم فرحم وشاد کنم. من که   یخی نیرحسیبود ام

 .زبان زد بود لیدر کل فام میشوخ طبع

 ؟یخوب شما هم از خاطراتت گفت -

 .شد ساکت



 .موقع باز بشه یکه ب یبه من  لعنت به زبان لعنت

 .نکردم دایبودم پ یجالب یدر ذهنم دنبال خاطره یمنظورم ، هرچ -

 . امکه بهت گفتم حامله یروز ادتهی رحافظیام -

 .زدم یلبخند 

 .خبر عمرم بود نیاره بهتر -

خوش  میگذاشتیاسمشو م دیبا هیخوشبخت یفرشته نیوبغل کردم. ا فرانک

 .قدم

 .دیخند

 .به دست سمتم آمد یگوش پدرم

 :گذاشت وگفت یگوش یرو دست

 ؟یشناس یو م دیوید رحافظیام

 د؟یویکدوم د -

 کرد؟یهمون که پدرش با مادرت کار م -

 .سرمو تکون دادم 

 ادته؟یپدرش جراح چشم بود -

 .اره -

 گهی،م ششیپ میفرح وببر گهی، م کنمیاالن دارم باهاش صحبت م ایب -

 .انجا احتمال درمانش صد در صد

 .دهانش گذاشت یو جلوزد ودستاش غیج فرح



 .دیلرزیکردم . م نگاهش

 .گذاشتم و آن وبغل کردم نیوزم فرانک

 .وگرفتم یسمت پدرم دراز کردم و گوش دستمو

 ؟یکرد داشیاز کجا پ -

با مادرت تماس گرفتم کمک کرد  شبید گشتمیبود دنبالش م یچند روز -

 .کنم داشیپ

 .وکنار گوشم نگه داشتم یگوش

صحبت  یسیمن هم انگل کردیصحبت م یسیانگل دیویکه د ییانجا از

 .کردمیم

دستاش  یلباسم وتو شتریشد هر لحظه ب یمکالمه ما نم یکه متوجه فرح

 .فشرد یم

 .دادم حیتمام مشکل فرح و توض یوقت

انجا و تحت نظر  میبر دی. اما باشهیمطمئن گفت درمان م یلیخ دیوید

 .خودش باشه

 .اشاره کرد موافقت کنم  پدرم

 .شدیدرمان م دیمخالفت کنم؟ عشقم با شدیم مگه

 .و قطع کردم یگوش

 .کردیمنتظر نگاهم م همه

 .یو سمتم دراز کرد تیاریبود دست  یامروز عجب روز ایخدا

 رخان؟یشد ام یچ -



 .بود که هنوز لباس بابا تنش بود تایآز

 .فرانسه میقرار ما بر -

 .بود دهیترس فرح

 چرا؟ -

 .سالم وسالمت ،یچون قراره شما خوب بش -

 .کل خونه و برداشته بود زابتیال تاویآز دنیپر نییو باال وپا غیج یصدا

 .کردیم هیبود و گر دهیترس فرانک

  خودشو محکم تو اغوشم فرح

 .کردیم هیکرده بود و گر پنهان

 .باعث شده بود صدام بلرزه بغض

 ؟یکنیم هیچرا گر زمیعز -

 .یکن یم هیگر یخودتم دار -

 میرا با بوسه ها یخوش نینبود تا ا نجایا یکس خواستیدادم دلم م فشارش

 .رمیبر صورت غرق در اشکش جشن بگ

 غوش،بایج غیج یوبرداشته بود و با همان صدا یکردم گوش تایاز نگاه

 .کردیم فیتعر نیرحسیام یماجرا رو برا جانیه

 . به ما نبود یکس حواس

 . سرش و باال آوردم یفرح گذاشتم وکم یچونه ریز دست

 .را کنار گوشش گذاشتم میلبها



 . شه یداره تموم م زیاگر خدا بخواد همه چ -

 .دمیکنار گردنش کش ینفس

 .شهیتموم م یقهر و دل مردگ -

 . به خنده باز شده بود شیتکون داد  باز هم لبها سرشو

 .دلم آرام شود یخندانش  زدم تا کم یبر لبها یمر

 .ادیم نیرحسیاالن ام -

 رادگانهی#

 

 [11:53 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونهوهفتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 : گفت زابتیبه من وفرح کرد رو به ال ینگاه تایآز

 .مردا رو نگاه کن در همه حال فرصت طلبن نیجان من ا-

 .ارومم کن ایباشن ،خانم ب یعصبان

 .میو باهم خوش باش میریباهم امشب و جشن بگ  ایباشن ،ب خوشحال

 .میایدر ب یروز مرگ نیاز ا میکن یحال کی ایبشن ، ب یروز مرگ دچار

 .یو در ببر میخستگ یتون یخانمم تنها تو م ایباشن ، ب خسته

 ه؟یخوب اقا ،حاال فاز شما چ -

 .کردم کترشیکه نگذاشتم وبخودم نزد رهیخواست ازم فاصله بگ فرح



 .پات یخجالت نکش جناب ،بشونش رو -

 .میکردیکارم م نیحتما ا نیاگر شما مزاحما نبود -

 :گفت تایکه صحبتش با تلفن تموم شده بود  سمت ما امد ورو به از پدرم

 نیا ینیبیحرفاس. اگر م نیتر از ا ایح یکل ننداز .ب نیدختر با ا-

 . فرح یمودب شده از صدقه سر یچندسال کم

 .در باعث نا تموم بودن حرفمون شد یصدا

 .امد نیرحسیفکر کنم ام -

 .با دو سمت در رفت تایاز

 .وپسرشون امد نیرحسیهمراه ام قهیاز چند دق بعد

 گه؟یخانم ما راست م نیحافظ ا ریام یه -

 رهیازم فاصله بگ نکهیجابجا شد بدون ا دیرا شن نیرحسیام یتا صدا فرح

 .صاف نشست شیسر جا

 طیشرا صحبت کرده بود منم االن باهاش صحبت کرد دیویاره ،بابا با د -

صد در صد  گهیهم م دیاما ند ندشیبب کیاز نزد دیبا گهیفرح و گفت  م

 .شهیخوب م

  . خوشحالم یلیزن داداش ، خ کیتبر -

 ن،؟یسفر فرانسه افتاد کی پس

 . کنم ستیوراست و ر مارستانیب یکارها دیاره فقط با -

 .دیرفتن بش ینباش خودم هستم بابا تو با فرح اماده مارستانینگران ب -

 :دیکنجکاو پرس تایآز



 وپاسپورت درست بشه ؟ زایو کشهیچقدر طول م -

 .میبر میتون یزودتر م ادیاگر دعوت نامه برامون ب ستیمعلوم ن -

 . گمیبه مادرت م -

 .نگاه بابا کرد نیحس ریام

 .مامان فرانسه اس -

 .هستن مارستانیب کیتو  ودیسرشو تکون داد . با د بابا

 .مینیب یفرانسه انم م میاگر بر پس

 .گهیاره د -

 .میایم تاهمیحافظ تو با زنت برو بعدش من و از ریام -

وگرنه  ستیبهروز و تازه عمل کردن حالش خوب ن گفتیعمو م روزید

 .ادیاو هم ب گفتمیبهش م

 . جا بجا شد شیدر جا ینگران شده بود کم فرح

 ست؟یداداشم حالش خوب ن -

 دیشما نگران نباش -

ماه صبر کنن  کی دیبا ستیخوب قلبشو عمل کرده معلوم حالش خوب ن 

 .عمل مشخص بشه نیا یجهیتا نت

 .ساکت شده بودن همه

 :اروم گفت زابتیال

 .شه یان هم حالش خوب م شاهللیا -



 .اره نگران نباش عمو -

 رادگانهی#

 

 [11:53 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .وهشتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 .فرح

 رحافظیام ی. وقت مارستانیرفت ب یم دیکار داشت وبا رحافظیام امروز

وقتم وتو اتاق با  شتریچشمش نباشم وب یجلو کنمیم یخونه هست ، سع

 . دخترم بگذرونم

درد  یلیخ شیره. برامادر بچه اش کو نهیدونم براش چقدر سخت بب یم

زنها  هیکنارش باشم ومثل بق نکهیا یو بجا نهیب یزنش نم گهیاوره که د

مراقبم باشه و دائم  دیبچه با کیمراقبش باشم وکارهاشو انجام بدم مثل 

 .نزنم بیاس گرانیوقت به خودم ود کیتا  رهیدستم وبگ

 .برمیم رونیاتاق ب نیتوانم از ا یره م یاما حاال که داره م 

 زابتیال یو عمو خونه در سکوت فرو رفت فقط صدا رحافظیرفتن ام با

 .کردیصحبت م یکه انگار با کس امدیم

 . در آمد یربع بعد صدا کی

 .داخل ایب -

 . کوچولوت خوابه؟ریسالم دختر صبحت بخ -



 .به صورت فرانکم زدم یدست اروم

 .اماره خوابم بچه -

 .بشه داریب گهیتا چند ساعت د کنمی، فکر نم رونیب ایخوبه پاشو ب-

 .دستم وگرفت و بلندم کرد 

 . میبگذرون،قرار امروز بدون مردا خوش نجایا ادیزنگ زدم ب تایبه از -

 .زیسمت م کردیم یزد منو و همراه یطور که حرف م نیهم

 .ادیخانم م غویج غیاالن ج نیبش -

 غو؟یج غیج -

 .غویج غیج گمیم تایمن به از گهیاره د -

زد مثل  یبلد بود اما با لهجه حرف م یداشت فارس یجالب یلهجه زابتیال

 .رانیکه تازه امده بود ا تایآز

 .امد تایکه از میبود صبحانه خورده بود یساعت کی

 . نیرحسیو سپرده بود به ام پسرش

شن بساط خندشون به راهه، ما هم مثل  یمردا که دورهم جمع م دینیبب -

 .اونا

 ؟یچند ساعت فقط بخند اوک نیپر، ا غم وغصه فرح

 :گفت، زابتیال

 .یبگذار برس تایاز -



.نگاه پوستم  میشد ریپ میچند وقت حرص خورد نیولش کن بابا .انقدر ا-

 .پول بدم بکشنش یکل دیچروک شد ،فردا با

پاتاال  رینداره دنبال پ قهیسل یواج کردمن ازد یینگاه نکن با دا خودتو

 .گردهیم

 رم؟یمن پ یعنی ؟یچ -

،  یپوستت و بکش دیفکر کنم با ینگاه کرد نهیاره جان خودت .تو ا -

 ادمی یوا،لبات،  یبکار دی،اهان گونه، گونه هم با یاووو دماغتم عمل کن

 .شه یدرست م یکن قینبود لباتم تزر

 .پرت کرد تایسمت از یزیزد و چ یغیج زابتیال

 .زنه. فرح تو شاهد باش یم غیداره ج ینگاه ،نگاه، ک -

 .دمیخند یمن تمام مدت فقط م  

 . میناهار خورد زابتیوال تایاز یهایسرو صدا و شلوغ کار با

کردن  فیشروع کرد خاطره تعر زابتیدونم ساعت چند بود که ال ینم

 .ادا در اوردن تایواز

 یلباسها رتیبهتر حس بگ نکهیا یگفت برا یم تایاما از دمید یکه نم من

 .بود دهیرا پوش عمو

 رادگانهی#

 

 [11:54 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کیووهشتادستیدوپارت#



 .منیشبهاترس

 دنیزدن ودو غیشروع کردن ج زابتیوال تایدوباره از  رحافظیام یصدا با

چطور بود که مجبور به  دنشونیدونم وضع لباس پوش یبه اطراف .نم

 .فرار شدن

 دیبه دلم نشست ،کنارم که قرار گرفت دلم لرز رحافظیخوشحال ام یصدا

نصف روز نبود اما من دلم براش  کیچقدر دلم براش تنگ شده بود. 

 .تنگ شده بود

 .، صداش خوشحال بود نیخند یم یبه چ دیپرس یوقت

 .گفتیاز خاطراتشون م زابتیال گفتم

 ؟ یگفت تو هم از خاطراتت گفت یوقت

بهم  یخاطراتم پر از غم ودرد بود .جز وقت گرفت وساکت شدم. تمام دلم

 .یاگفتن حامله

 . کرد دییکردم بهش اون هم حرفم وتا یاور ادیموضوع  نیا یوقت

گفت  یزد  دلم اشوب شد و قت یدرمان من حرف م یعمو درباره یوقت

 .بود دهیبه صد رس جانمیشم ه یصد در صد خوب م گهیدکتر م

 .فرو رفتم رحافظیزدم و دوباره تو اغوش ام غیج

 زد یحرف م یسیانگل یگوش با

 .کردیمن ومضطرب تر م نیا

خوشحال نبودم انگار  شمیگفت دکتره گفته صد در صد خوب م یوقت یول

 .در اسمان درحال پرواز بودم



سرش کنار گوشم  یباز شد وقت میگرمش بعد از چند وقت برا آغوش

تمام حواسم به  کردینشست حس کردم گر گرفتم . دستش،پشتم ونوازش م

 .شدمینم هیبق یهایحرفها وشوخ یبود اصال متوجه رحافظیحرکات ام

 یالعملبود که نتونستم عکس عیداغ شد  انقدر کارش سر میلحظه لبها کی

خودم و صاف  یجابجا شدم وکم یبه سخت نیرحسینشون بدم . با ورود ام

 . کردم

 رادگانهی#

 

 [11:54 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ودووهشتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

باز کردن چشمام  یکه دکتر داده بود تموم شد و ما برا یمهلت هفته کی

 .نیشد مارستانیب یراه

 .استرس داشتم که همه متوجه شده بودن یبقدر

بره اما  نیاسترم از ب یتا کم کردیصحبت م یاز هر در رحافظیام

 اموانهیبمونم د نایبشنوم تا اخر عمر مجبورم نا ب نکهینترس ا شدینم

 .کردیم

 . فرح نوبت ما شد، بلند شو - 

 .دستم را در دستان گرمش گرفت رحافظیام

 .اروم باش ستین یزیدختر چ -

 . وتکون دادم سرم



 دکتر؟ شیپ میبعد بر یبخور یزیچ یخوایم-

 .بخورم یزیتونم چ ینم ادینه االن استرسم ز -

 میراه کار ما ، ما امد نیدکتر مهمه اما هرگز فکر نکن اخر نینظر ا -

 ادتهیفراسنه .  میدرمان چشمات بر یقرار برا میفقط چشمت وباز کن نجایا

 .که

 .وتکون دادم سرم

 . خوبه، حاال اروم باش -

 .میهم وارد اتاق شد با

 .ورا نیسعادت از ا یبه سالم اقا -

 .اوضاع احوال یسالم دکتر خوب -

 . میگذرونیخدارو شکر م -

 .بودم ستادهیا حافظریطور کنار امهمون دمید ینم یزیکه چ من

 .چشم خانم را باز کنم میامد -

 . نجایا دییبله بفرما -

 .کرد تمیبازوم و گرفت و به سمت راست هدا رحافظیام

 .زمیعز نیبش -

 . استرسم دوچندان شد یصندل ینشستن رو با

 .دمیکش یقیعم نفس



 یپس وقت ستنین دنیشما االن قادر به د یکه چشما دیدونیسعادتم مخان

 .نیچشماتون وباز کردم نترس

 .چشمام وباز کرد اروم

 .کردمینور نگاه م ینقطه کیبه  کیسالن تار کیاز  انگار

 .دینیبیمیچ -

 .یچیه -

 .کهیهمه جا تار -

 . نمیب ینور م ینقطه کینه  -

 .چشمام وبا دستگاه نگاه کرد -

 .شه یاما درمان م هیجد بیاس نیا -

 . دمیکش یراحت نفس

 . فشار داد یگذاشت وکم میشانه ها یدست رو رحافظیام

 .فرانسه میریدرمان م یبرا -

 .درمانش کرد شهیهم م رانیاما تو ا دیدویخودتون م -

 .میکن یباشه دکتر بهش فکر م -

 .هم دستم وگرفت بلند کرد رحافظیبا بلند شدن دکتر ام -

 ی،  چند تا قطر و دارو نوشتم تا از خشم  نیبهتره چشماتون و ببند -

 .کنه یریچشمتون جلو گ



 یجهیبهتر زودتر خانم عمل بشه هرچقدر زودتر بهتر نت یجناب سلطان -

 .دیریگیم یبهتر

 .باشه  حتما -

 .نمتیبب میش یبه ما سر بزن خوشحال م -

 .دیبر دیخوایم یچشم ، ک -

 . شه یاحتماال تا اخر هفته کارامون درست م -

 ستین یشه مشکل یانجام م ادیعمل ز نیا رانمی،تو ا دیخوبه اگر نشد بر -

. 

 . باشه ممنون -

 . ما را تا دم در اتاقش بدرقه کرد دکتر

 .بود یچه دکتر خوب -

 .یلیاره خ -

 ن؟یشناخت یهم وم -

 .میکردیکار م مارستانیب کیتو  یزمان کی اره

 فرح؟ -

 جانم؟ -

 .جانم یبو بهم نگفته بود ی،ک دیخند

 .ران پام گذاشت و ادامه داد یرو دستشو

 .سخت گذشت یلیچند وقت خ نیا ییخدا -



 .یلیاره خ -

 .  رانم وفشار داد یکم

 .بهش زد یاتموم شد دستم و گرفت باال برد بوسه گهید اما

 .به خنده باز شد میلبها 

 .خوشت آمد جانیا -

  .ترشد قیعم لبخندم

  جان یا -

 .میدیو خند کردیشوخ رحافظیتا خونه ام ریمس تمام

 .میفرانسه بود یشد و انگار واقعا ما راه یانجام م عیسر کارها

 .دیچیاتاق پ یتو تایآز یبودم که در زده شد و صدا دهیاتاقم دراز کش یتو

 .ادگاریعمو  داریب ای یخواب -

 . دارمیب -

 .یمهمون دار ایب

 ه؟یک -

 .نیبب ایب-

 .رفت عیبعد سر یفهمیم رونیب یایلحظه سکوت کرد بعد گفت ب کی

 . کنم دایرا پ ریتا مس دمیکش واریبلند شدم ودستم ودر ود -

 .امدیم یچند نفر یرفتم صدا رونیاتاق که ب از

 .بود یبیب یخدا جون صدا 



 .باالخره یامد یبیب یوا -

 .  گرفتم ، مادرم بود همدم یرو هوا بود که در اغوش پر مهرش جا دستم

 .اره قربونت برم -

  . بزرگ سالم کرد اقا

 .نیامد ریسالم اقا جون  چقدر د-

چه خبر  نجایا دیکن فیاما قبلش برام تعر گمیمفصله برات م انشیجر -

 .بود

 .گفتنیکردم انهاهم فقط خدارو شکر م فیاتفاقات وبراشون تعر تمام

 رادگانهی#

 

 [11:54 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وسهوهشتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 چه خبرا ؟ دیکن فیشما تعر ،یبیخوب ب -

 . نایاز ما خسته شده بود یانگار حساب نیرفت خبریب خوب

 .میشد ینگران م میداشت واشی واشی نیروستا وموندگار شد نیرفت

نه ننه، چرا نگران ؟تا پدر بزرگت هست من غم ندارم.چقدر ساده و  -

 .دادنیقشنگ عشقشون وبهم نشون م

 .بغلت پدر بزرگ ریداد ز یاجانم چه هندونه یا -



 .شروع شده بود شیدوباره لودگ تایاز

 .ریبگ ادی کمیساکت باش  یآز -

 .یآز گهینگاه کن داداشت و ،بهم م نیرحسیام اِ 

 : جا داد وگفت تایخودش کنار از نیحس ریام -

 .مردک سر به سر زنت بگذار یه -

 

 .کجا حرف بزنه و کجا ساکت باشه دونهیم شهیزن من خانمه ،هم -

هم  یزنیخودت حرف م یتو هم جا نکهی، از ا ستیآن از خانم بودنش ن -

 .فرح یجا

 .دیودعوا نکت بحث مینشست قهی. دودقگهیاِ بابا جان، بسه د -

 .دیخند حافظریام

 کی،بعد به  شهیم نیرحسیام زونیخودش چطور او یدیپدر بزرگ ند -

 .دهیم ریگ یبیب یپوست ریز یابراز عالقه

 .میما ناراحت نشد ستینه بابا.مهم ن -

 .نیریدلت بسوزه خود ش -

 .دیو بوس یبیرفت از باال سر لپ ب یبیپشت ب تایاز

 :اشاره کرد وگفت یابه گوشه پدربزرگ

 ؟یاریمن وم فیان ک یبیب-

 .ودست پدر بزرگ داد فیک یبیب



 زیم یدر اورد ورو دیکاغد و کل یسر کی فیک یبزرگ از تو پدر

 .گذاشت

 .عمارته یدایوکل لیوسا نایا-

 . چندتا کاغذ وبرداشت ونگاه کرد نیرحسیام

 .که اسم خانم بزرگ بوده  هییها یوباغ نیزم یسندها نایا

 . بودن دهیکن چقدر ارزون خر نگاه

 . کردن یرو راض نایچطور صاحب زم ستیمعلوم ن -

 . اس به اسم اقا بزرگهسند کارخونه نمیا

 ه؟یچنیا-

 .و سمت پدربزرگ گرفت برگه

 اس درسته؟طالق نامه نیا-

 .اره باباجان -

 .جلو امد وبرگه رو گرفت پدرم

 بزرگ خانم بزرگ وطالق داده بوده؟،اقا  منیخدا

 .امدیدر نم یاز کس ییوصدا میساکت بود همه

 :اروم گفت رابتیال 

 .ارمیب ییمن برم چا-

 .حس کرده بود بهیبود خودشو تو جمع ما غر معلوم

 :کالفه گفت نیرحسیام



 .؟میحاال چکار کن -

 رو؟یچ -

 . موضوع طالق نیهم -

انها  یگذشته ها بود و همه یهمه برا نهایا میبکن خوادینم چکاریه -

 .بدونه یکس ستیهم ن یازیمردن ن

 کردیمتشیو اذ دادیم رینبود خانم بزرگ انقدر به زن من گ خودیب-

 .مادر عمو بوده هی.بخصوص که فرح شب

 .مادر بزرگش بوده هیفرح شب یلیاره بابا جان، خ -

 

 [11:55 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وچهاروهشتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 .که تا ان موقع ساکت بودم گفتم من

 عمارت؟ نیبزرگ چرا اصال رفتپدر-

 .گرفته شیآت یآمد گفت عمارت جن یکیکه  میخودمون بود ینایسر زم -

زده  شیرا ات یکه تو توش بود یسمت عمارت رفتم  ،انبار عیسر منم

 . دود شد رفت هوا زشینشد بکنم همه چ یکاربودن 

 زیتماس گرفتم بنده خدا با چند نفر آمدن عمارت وانجا رو تم یحاج با

 .کردن

 . میانجا بکن یبرا یفکر کی دیبا گفتیم یحاج



 ؟  یچه فکر -

 بگم؟ یدونم بابا ،انجا مال شماست من چ ینم -

 .کنم کسانیانجا رو باخاک  خوادیاگر به من باشه دلم م -

 .یبه ان قشنگخونه هفیح ،یبینه ب -

 .من بگم -

 .بود تایاز یصدا

 .زمیبگو عز -

 میهم بگذار اهیس یتورا نیشه. از ا یم زیانگ جانیه یلیخ م،یهتلش کن -

 .پولمون تو روغنه گهید

 .خنده ریزدن ز یپوق همه

 گفتم؟یوا مگه چ -

 :که نشون از خنده دادشت گفت ییبا صدا رحافظیام-

 .نونه ستیجان ان پول ن دیمج

 .ها -

 .دنیهمه خند دوباره

 دیبا یالمثل وگفتاشتباه ضرب زمی، عز دینکن تیاِ ،خانم ومن واذ -

 .نونمون تو روغنه یگفتیم

 .نیاها هم-



 ایخونه ،مدرسه ،کتاب دشی. بکندینباش ایدنبال مال دن ینه مادر، ه -

 .موزه،

 .زدم یبیب یدهیبه ا یلبخند 

فکر بهتر  کی ایدرمانگاه  مشیمانگاه نداره بکنروستا در نی،هم گمیم من

ان انبار  یبجا کیدرمانگاه کوچ کیبشه کتابخونه  یساختمان اصل

 . میکنیواسطبل درست م

 .یفکر عال کی یعنی نیخانم خودم ا نیگفت افر رحافظیام- 

 .تو درمانگاهه پول

  و گفتم دمیمن خند 

 نیبشه که ا نیتام یچا یاز کارخونه هاشمنهیهز هیریالبته درمانگاه خ-

و همه رو  دییبوسه. پدر بزرگ شما انجا با همه آشنا یدست خودتون وم

 .میعمو وما هست نیکمک هم خواست دیشناس یم

 .خواست اعتراض کنه گفتم عمو

که سهم شما و پدرمه .ان  دیوباغها و جدا کن نیزم یعمو جان شما سندا-

کجاست  دینیبب دیبش رشیگیخودتون پکه به اسم منه هم  یینهایزم

 .شه فروختشون یم یوچطور

 :گفت نیحس ریام

 ؟یاباج یپس ما چ -

. ندیما رو بب ینهایزم هیروس دیسفر بر کیو گفتم شما بهتره  دمیخند -

 نه؟ ایفوختشون  شهیارزن؟می،چقدر م ن؟یچطور

 گه؟ید اهیبرم دنبال نخود س یعنی یو خوب امد نیاها ا-



 .هیچه حرف نینه ا -

 .فرانسه ، با خرج داداش میایب میخوایما م -

 .دنیدوباره خند همه

 .شوهرم گهید گهیخوب راست م -

 .زن وشوهر خوب با هم جفت و جور بودن نیمن ا یخدا

 رادگانهی#

 

 [11:56 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وپنجوهشتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 

 :گفتیعمو بود که م یصدا

دست  دیکاغذا رو بردار که با نیاقا جون ا زما،یخانم عز ییچا نمیبه به ا-

 .دارفرح بانوصندوق یخودت باشه.حاال شد

 مییثروت ودارا خواستیجز من که واقعا نگران بودم دلم نم دنیخند همه

 . داشته باشن یبد  یبهم حس گرانیباشه که د یانقدر

 تو فکر؟ یشده چرا رفت یچ - 

 . ترسم یم -

 ؟یاز چ -



 .همه ثروت نیاز ا -

 :وگفت دیخند رحافظیام

کار  نیعمر تو ا کیهم  نباش. بابا  یچیوبخور ونگران ه تیرچایبگ -

کنه تو فقط به فکر  تیریکار ها رو مد یدونه چطور یبوده خودش م

 .باشه یقو تیروح یحساب دیخودت باش با

 .باشه تیحواست به سالمت دی.بامیفرانسه هست یراه گهیروز د دو

عمرم ، نگران بودم ،  یدوروز مثل برق گذشت برعکس تمام ساعتها نیا

با  کردمیم یرفتم وسع یتو خونه راه م ینکنه خوب نشم گاه دمیترسیم

وانجام بدم  میشخص یبدون چشم کارها تونمیم نمیبب امیکور بودنم کنار ب

 .نه ای

 .شدمیمک کنه ،مانع متا ک امدیسمتم م زابتیبا که ال هر

 .برسونم بیبه خودم آس دیترس یزد .م یغر م یه اوهم

 

بودمش  دهیشد اما من هنوز ند یهر روز بزرگتر وبزرگتر م دخترکم

 لباسهاشو عوض کنم یحت ایکنم  دی،نتونسته بودم حمام ببرمش، براش خر

. 

 . خودم بهش غذا بدم یبا دستها خواستیم دلم

خنده و  یو صد افسوس که از لذت بزرگ شدن دخترم تنها صدا غیدر اما

 ..شودیمن م بیاش  نص هیگر

 ؟ ییفرح  ؟فرح کجا -

 .تو اتاق نجامیا -



 .ستادمیوبغل کردم و ا فرانک

 و خانم؟ لتیوسا یاتاق شدو گفت جمع کرد وارد

 .جمع کرد زابتی،اما من نه ،ال میاره جمع کرد -

 :اروم زمزه وار گفت -

 .درد نکنه تشدس

 .هیزن مهربون -

 .ادییکه ازش خوشم نم یدونینشو. خودت  م یباهاش قاط ادیفرح، ز -

 .اما -

 دیاماده شو ساعت هشت شب با واشی واشیاما نداره.االن  ششیه -

 میفرودگاه باش

 .چشم من امادم-

 .فقط قبلش، قبلش -

 . کرد سکوت

 ؟یقبلش چ -

 .امیامد و فرانک و ازبغلم گرفت وگفت االن م سمتم

 .رفت رونیاز اتاق ب انگار

 .تخت نشستم یعقب رفتم و رو یکم

 .  دمیرفتن تخت ترس نییرفت با پا نییبعد تخت پا قهیدق چند

 .منم نترس -



 ؟یدیخواهش کنم گوش م کیاگر ازت  فرح

 . زدم یلبخند

 .باشه یداره چ یبستگ -

 ریدونم االن دستش پشت گردنش و لبهاشو ز یم یول دمید یشد ،نم بلند

 نزنه؟ یبرده تا حرف زشت شیدندانها

 .دمیخند زیر

 . یش یپرو م دمینخندا ،دختر تا بهت رو م-

 . یکن یم تیخوام بگم اما بازم اذ یم یچ یدون یم یدلقک الحق

 .نکرده بود میلقب صدا نیوقت بود با ا یلیگرفته بود خ حرصم

 بردی. انگار از حرص خوردن من لذت مدیخند بلند

 

 

 رادگانهی#

 

 [11:56 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وششوهشتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

 

 د؟یامرتون و بگ سعادتیخوب اقا-



 .؟میریدوش دونفره بگ کیفرودگاه  میبر نکهیبگم قبل ا خواستمیم -

بود که انقدر  یبود چند ماه نیبخاطر ا دیشدم ، دست خودم نبود شا سرخ

 .میراحت باهم حرف نزده بود

 .میما خبر نداشت یبود یتاحاال تو انقدر خجالت یمن، از ک یخدا-

 .یتشنه برگردوند یهست ما را سرچشمه برد یماه ۷ بایاالن تقر واال

.دائم دورو بر  یبرد ادیامده بکل باباشو، دلشو از  یفسقل نیا یوقت از

 .یکنیمبوسش یخوابیکنارش م ،یکنیم،بغلشیاون

 .دنیبلند شدم شروع کردم خند رمیام و بگخنده یجلو نتونستم

 .من یخندهجون خوش یا -

 .دیام وبوسمحکم بغلم کردو گونه  ستادویا کنارم

 ه؟یچ پیبه شوهر خوشت دنیعواقب خند دیدون یخوب خانم م-

 

 .تکون دادم .نه نیسرمو به طرف -

مشت  کیبا شوهرجونش بره حمام.و  یچه نخواه یبخواهکه چه  نهیا-

 .به شوهرش بده یمال حساب

 .خونس زشته زابتیال ر،یام یوا -

 .کنه یمادر بزرگ نیتمر کمیفرستادمش  -

 ؟یچ یعنی -

 .گردوند حاال درست پشت سرم قرار داشت.برم نیا یعنی 



باشه تا بتونم باند  کیتار دیها رو بکشم. اتاق بانه اول بگذار پرده-

 .چشمات و باز کنم

 .دیشدو پرده ها رو کش بلند

 ..راحت شد باند چشمامم وباز کرد الشیبودن اتاق خ کیاز تار یوقت

 . دستم وپس زد عیکه سر دمیچشمام کش یرو یدست

 .دست نزن دستات آلودس-

 .چشمام وبست دوباره

 شد؟ یچ-

.دلم براش سوخت مردم ماه هم روش کی نیکه هفت ماه صبر کردم ا من

 .بود دوستش داشتم

 .. بار من سمتش رفتم نیا

قدم  شیداشت من پ یبیاما ان شوهرم بود  چه ع دمیکشیخجالت م یکم

 .شدمیم یارتباط عاطف کی

 . و تو بغلش جادم خودم

 . شد قیبهم تزر یدستاش دورم و گرفت حس خوب یوقت

 رحافظ؟یام-

 .جانم -

 .نجامیمن عاشق ا -

 خونه؟ نیکجا ا -



 .انداخت یگرفت داشت دستم م خندم

زدم محکم تر در اغوشش  نشیس یقلبم با دست به قفسه یخونه اره

 .فشردم

 کردمیبا خودم فکر م کردیبدنم وفتح م یجا یدستاها ولبهاش جا یوقت

 .شد شهیم نهمیخوشبخت تر از ا ایآ

در حال  رحافظینشسته بودم و ام نهیآ یجلو دهیساعت بعد حوله پوش کی

 .خشک کردن موهام بود

 . شد ریخانمم موهات خشک شد بجنب  حاضر شو که د -

 .دیرس یاز تو سالن به گوش م نیرحسیام یصدا

 .شده یباز چ نمیمن برم بب -

 .رفتم رونیواز اتاق ب دمیلباس پوش عیسر  منم

 .تو خونه بود زابتیال

 شد یفرانک م یبا ذوق قربان صدقه رحافظیام

 .لباس نیچه ناز شده تو ا نینگاه کن دخترکم و بب یاله -

 .فداش بشه عسله عسل عموش

 شده؟ یشده دلخور گفتم  مگه چ یچ دمید یکه نم من

 جواب داد زابتیال

 دمیفرانک خر یلباس و برا نیا ابونیپارک از سر خ میرفته بود االن

 .ادیبهش م یلیخ

 .شونیچشمات خوب شد بببن یوقت رمیگیازش چند تا عکس م -



 .بغض سرم وتکون دادم با

 :گفت نیرحسیام

 م؟یبر دیحافظ اماده ا ریام -

 اما تو کجا،؟ میما اماد -

همه   ستمیتون، البته تنها نتا دم فرودگاه بدرقه امی یبابا نترس م یچیه -

 .منتظرتونن نییپا

 

 رادگانهی#

 

 [11:57 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 وهشتادوهفتستیدوپارت#

 منیشبهاترس#

 

 

 ا؟یک یعنیهمه  -

  عمه ،شوهرش، بابا-

 . خانم تایواز یبیبزرگ، ب پدر

 .میدیسه خند هر

 م؟یخندیم یکوفت به چ یا-



 .شد ریکه د میداداش  بر یچیه -

با هم از  زابتمیگذاشتن من وال نیساک ها رو تو ماش رحافظیوام نیرحسیام

 .میرفت رونیخونه ب

 . بودن ستادهیا نییپا همه

 یشدن قلبا ناراض یم تیبخاط ما اذ نکهیبودم که آمدن اما از ا خوشحال

نداشت همه باهم به  دهیفا ومدنشونیبر ن یمنم مبن یبودم .اصرارها

 .میفرودگاه رفت

 .شتونیپ میایم تایداداش من واز -

  .هستن زابتینگران نباش بابا وال -

 . زنگ بزنم دیدائم با نجایراحت تره ا المیاما خودمم باشم خ دونمیم -

 .میش یخوشحال م دیایب نیهر طور راحت -

 .رو محکم بغل کردم یب یب

. ان امیتونم ب ینم بیراه دوره کشور غر امیتونم ب یمادر ببخش نم -

 . شده بودم مونیپش یکل زابتیال شیهم که رفتم پ یسر

 :اورد وکنار گوشم گفت نییپا صداشو

 .کردمیم هیخودمون بمونه شبا تا صبح گر نیب-

 .زدم یلبخند

 .دیش یم تیانجا اذ دیایب ستیهم ن یازینه ن -

مادر مراقب خودتون  دیچکار کرد دیبگ دیمادر فقط تند تند بهم زنگ بزن -

 . دیباش



 :رو به عمو گفت -

 .حواست به دخترم باشه ننه

 :مهربان گفت زابتیال

 .خودم مراقبشم دینباش نگران

 .باال سرشم ریخودم مثل ش یبیشوهرش نمرده،ب -

 شیشتر ینهایقصد نداشت دست از ک رحافظیام نیوتکون دادم ا سرم

 .برداره

جان شما ناراحت نشو منم دستشو گرفتم اروم فشار  زابتیعمو گفت ال -

 .دادم

 . به سرم زد یابوسه

 :گوشم گفت کنار

 .یکن یم یگند دماغ زندگ نیتو که با ا فیح-

 .رهیگیخوبه ،فقط نسبت به شما جبهه م یلینه خ -

 چرا؟ -

 نیمادرشو گرفت یجا -

 

 رادگانهی#

 

 [23:04 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال



 .وهشتوهشتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس#

.چون بار اولم بود سوار هوا میشد تهایگ ریمس یاعالم شماره پرواز راه با

 .نگران بودم یلیشدم خ یم مایپ

از استرسم کم بشه خواستم  یکم نکهیا یبود ، برا رحافظیبغل ام فرانک

 .مخالفت کرد رحافظیبغلش کنم اما ام

 :آرام کنار گوشم گفت دیاسرارم ود یوقت

 یم بیهم خودت هم بچه آس نیزم ینکرده بخور ییخانم گل  اگر خدا-

 .نهیب

 .شد کهیمهربان گفت اما دلم من صد ت یلیخ

 نکیبود وع میچشمها یچون باند رو دید ینم یشد کس ریسراز اشکم

 ریباعث شد ام امینیب نیف نیصورتم زده بودم اما ف یهم رو ینسبتا بزرگ

 .حافظ بفهمه

 ؟یکنیم هیشده چرا گر یچ زمیعز -

بخواهم من را رسوا  انکهیبغض دارم ب یکنم ،صدا ینم هی. گریچیه-

 .کرد

 .شده یچ یبگ دیبا مایتو هواپ میباشه رفت -

 .دییسالم ،بفرما -

 .دادیرو م تهایبل دیکه با میبود دهیرس ییبه جا انگا

 :که گفت یپر از ناز خانم یصدا



 .دیداشته باش یسفر خوب نیپرواز ما را انتخاب کرد نکهیسالم ممنون از ا-

 .ام شداز اندازه ناز دار دختر باعث خنده شیب یصدا

 .حافظ کنار گوشم لب زد ریام

 .یات رو هم بگ هیعلت گر دی،اما با یخندیخوبه م -

اصال خوب  دیزود رنج شدم شا نقدریاگر بفهمه ا گفتمیبهش م دینبا -

 .نباشه

 .تا باور کند گفتمیم یزیچ دیبا

 .گرفته بود میگر میش یخارج م رانیاز ا میدار نکهیاز ا -

خوشبختانه اما چند بار بهت گفته بودم از  یستین یخوب یدروغ گو -

 .دلقکم ادی یدروغ خوشم نم

 .ستیدروغ گفتم اما ناراحت ن دهیفهم  یعنی نیا 

 .بهم نگو دلقک -

هم باد  یکنیم هی. سر دماغت هر وقت گریفهم یم ینیاگر خودتو بب -

 .شه یهم قرمز م کنهیم

 .سوار شو حاال

 ؟یسوار چ-

  نیسوار ماش -

 :گفت نیشدن از ماش ادهیبعد از پ 

 . میبش مایپباال تا سوار هوا میبر دیپله اس با نجایا -



 . میگفت خوش امد یکه باز زن نیتا پله را باال رفته بود یس ای ستیب -

که دستانم  ادبودیتوانستم بدهم   استرسمانقدر  ز یبود م یتنها جواب ممنون

 .کرده بود خی

 .کنار هم نشستم رحافظیو ام من

بود من  دهیمحض نشستن فرانک خودش را تو بغلم انداخت  انگار فهم به

 .دارم ازین  زیاز هرچ شیبه او ب

 . نمیکن بب فیخوب تعر -

 رو ؟ یچ -

 ؟یکرد هیچرا گر -

 .نکردم هیمن گر -

 .دیو کش مینیدوانگشت ب با

 . به من دروغ نگو -

 . نبود یزیچ -

 .بوده که دل نازک عشق ما رو لرزونده.بگو زیچ کیپس  -

 رادگانهی#

 

 [23:07 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 ونهوهشتادستیدوپارت#

 .منیشبهاترس#



 .نبود یمهم زینه چ -

 .کمر بندتو ببند -

 .خود ،فرانک ومحکم به خودم چسبوندم یتکون مایهواپ

 .بچه رو بده من -

  .نه -

 ؟یکرد هیپس بگو چرا گر -

 .شد ریان لحظه افتادم، ناخوداگاه اشکم سراز ادی -

 :گفتم صادقانه

 .یخوب تو سالن گفتم فرانک وبده نداد -

 : گوشم گفت کنار

 چرا ندادم؟ -

 ...هم نمیب یم بیهم خودم اس نیاگر بخورم زم یگفت -

و سفت  رحافظیودست ام ختیر یتک اف زد وبلند شد دلم هر مایهواپ

 .گرفتم

 هم بچه ،درسته؟ ینیب یم بیگفتم هم خودت اس -

 .تونستم حرف بزنم فقط سرم وتکون دادم یبودم نم دهیترس 

 .دیببخش یزدم که ناراحت شد یاگر حرف -

 .دمیهوا بوس یسرم وسمتش چرخوندم ب متعجب

 . را بکل فراموش کردم ترس



 .دمباشه سرخ ش دهیما را د یکس نکهیخجالت ا از

 .ختیخوبه ترست ر -

 .کم شده مایهوا پ یشدم تکونها متوجه

 .ناراحتت کردم دیبازم ببخش -

 . بار سرم را نچرخاندم نیا

 .دیخندیم زیر زیر رحافظیام 

 .کنه یکارهارو نم نیمردم ا یکوفت.ادم جلو -

که  دمیبد دیزدم، ند یداره ها . منم قحط هیاِاِ زشته ها ،حرف زشت تنب-

 .بد کردما یوقت کارا کی یدیهستم د

که جلوم بود مشغول  یاتخمه یانثارش کردم و خودم وبا بسته ییپرو -

 .کردم

 رادگانهی#

 

 [23:10 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 .ونودستیدوپارت#

 .منیشبهاترس

به فرانسه. چند بار  میدیرس یچطور ک دمیاسترس  داشتم که نفهم انقدر

 . حالت تهوع بهم دست  داد که دوبارش باال آوردم

 .کردمیبود که درکش م یخستگ فقط



 .وجابجا کردن لیورودمون به هتل خدمه تمام وسا با

 . خواستیحمام گرم م کیفقط دلم  من

 .کردن هیزدن گر غیورودمون به اتاق فرانک شروع کرد ج با

 . داد و خوابوندش و رفت رشوید شلباسشو عوض کر زابتیال طفک

 . کردمیزن تشکر م نیاز ا دیبا چطور

 .بود یمهربان یایدن

 .ادیدر ب مونیخستگ میریدوش بگ کی میبر ایب یستادیچرا ا -

کردن  تیواذ طنتی.جز ش یحمام کردم ،انهم چه حمام رحافظیکمک ام به

 .بلد نبود یکار

 .امدم رونیو از حمام ب دمیکشفرانک اب یهیگر یصدا با

 . گشتمیدست دنبال فرانک م با

همش نگران  ادیتونست چهار دست وپا جلو ب یبزرگ شده بودکه م انقدر

 .افتاد یبد یکه اخرشم با صدا وفتهیتخت ن یبودم از رو

 :دیپرس د،یترس رحافظیکردن.ام هیوبغل کردم و شروع کردم گر فرانک

 ؟یکنیم هیشده ؟چرا گر یچ-

 .شده بود لیبچم به هق هق تبد یها هیگر

 .از رو تخت افتاد رمیام وبگنتونستم بچه یمن احمق دست وپاچلفت -

 نشده؟ شیزیاِ چ -

 . بغلم گرفت ونگاهش کرد از



 هاشیبا اسباب باز نیزم یفرانک تموم شده بود و داشت رو یها هیگر

 .کردیم یباز

 . بغل کرده بودم زانوهامو

 ؟یچرا غم برک زد -

 .هیگر ری. دوباره زدم زمیش یاگر چشمام خوب نشه بدبخت م -

 .به سرم زد یاکرد وبوسه بغلم

 .یشیخوب م نکهیاول ا -

  یشیخوب م دوما

 م؟یچرا بدبخت بش یاگرم خوب نشد سوما

روش  افتادیبود م نیزم یرو یزیام باشم اگر چمن نتونستم مراقب بچه -

 کردم؟یچکار م دید یم یجد بیاس

 گهیم یبی.ب ادیبالها سرشون م نیبچها از ا یانقدر بزرگش نکن.همه -

 .ها هستن نگران نباشها مراقب بچهفرشته

 .مارستانیب میبر دیاستراحت کن فردا با پاشو

 .یفردا عمل دار پس

 

 رادگانهی#

 

 [23:20 21.10.19] ,رادگانهیرمان  کانال

 کیوونودستیدوپارت#



 .منیشبهاترس#

که از  دمیدیتمام شب خواب م امیب رونیام بشد از فکر بچه یمگه م اما

 .تونم کمکش کنم یومن نم شهیپرتگاه پرت م

 نهایا گفتیو م دادیم میدلدار یه رحافظی، ام دارشدمیبار از خواب ب چند

 .کنم بخوابم یبخاطر استرس قبل عمل است نگران نباشم وسع

را  شهایدوروز تمام ازما نیگذشت، تو ا هاشیدو روز با تمام سخت نیا

 .میانجام دادم . تا روز عمل معطل نشو

 .بدن میدل دار کردنیم یسع هیعمل عمو و بق قبل

 .یشیفرح جان عمو نگران نباش حتما خوب م -

 .ارامم کنه کردیم یدستم تو دستش گرفته بود و سع زابتیال

 . یلباسهات وعوض کن دیبا زمیعز میبر -

 . دکتر به اتاقم ورد با

 .بود ستادهیکنارم ا زابتیو ان شروع کردن حرف زدن ال رحافظیام

 .گنیمیچ یشه بگ یجون م زابتیال -

 . یتر اماده بش عیسر خوادیاره چرا نشه. دکتر م -

 .کنه نهیتو رو معا دیچون اول با میبر

 . رو به ما کرد رحافظیام 

هم دارن  گهیانگار امروز چند تا عمل د میبر دیبا دیزود اماده بش -

 .وفتهیعمل ما اخر وقت ب خوادینم

 . اول عمل تو را انجام بده خوادیم



 یاتاق عمل شدم.به گفته یلباسهامو عوض کردم و راه زابتیکمک ال به

 نکهیا یو عمو برا زابتی. ال دیکشیساعت طول م ۳ بایدکتر عمل تقر

 یکنارم ماند به اسرار خودش تو رحافظیفرانک تنها نباشه رفتن اما ام

 .دادیحضورش بهم آرامش م نیبود ،هم ستادهیاتاق عمل کنارم ا

 .دمیکه نفهم دیپرس یزیدکتر چ -

 .برام ترجمه کرد رحافظیام

 ؟ینیو بب هیاول ک یدوست دار پرسهیدکتر م-

شدن بدن که باعث  یخال ایبود مثل ضعف  یبیدردنداشتم اما حس عج 

 .حرف زدن نداشته باشم ینا شدیم

 ؟ینیوبب یک یدوست دار یگیفرح جان نم -

 فرانکم و -

 من تنگ نشده؟ یدختر دلت برا یپس من چ -

 . زدم یالبخند کج وکوله 

  چرا -

ساکت شد معلوم نبود دارن چکار  رحافظیگفت که ام یزیچ سیانگل دکتر

 .کننیم

 .ت وارامش رفتمسکو یایدهانم گذاشتن که با دن یجلو یدستگاه

 

 ؟یدیچند ساعت خواب یدونیپاشو خواب آلو م -

 . خوردم یتکان



 .کهیکه همه جا تار هنوز

 .دنیخند زابتیو ال رحافظیام

شه .  یدرست م زیهمه چ شاهللیا یصبر کن دیچند روز با کهیبله که تار -

 . بود یعملت عال

 .شمیمرخص  م یک-

خانم بعد  دارشوی. فعال بهم داره یاچشمات و باز کنن بعد.چه عجله دیبا

 .فکر مرخص شدنت باش

 یقیموس ای خوندیبرام کتاب م رحافظیام میبود مارستانیکه ب یچند روز -

 .ام سر نرودتا حوصله گذاشتیم

ام  را آورد انگار اوهم  دلش بچه یوقت رحافظیام خواستیفرانکم و م دلم

جا داده بود وحاضر نبود من تنگ شده بود که خودش را تو بغلم  یبرا

 .برود  رحافظیبغل ام

 .خونه میر یم یک میینجایاالن سه روزه ا -

 .فردا-

 واقعا؟ -

 ینباشه مرخص م یانشاهلل اگر مشکل کننیبله. فردا چشمات وباز م -

 . یش

به  یاچسباندم و بوسه نمیفرانک وبه س کردمیچطور تا فردا صبر م ایخدا

 سرش زدم

. 

 .امدیاز پشت در اتاق م یحرف زدن کس یصدا



 .سمت در رفت رحافظیدر ام یصدا با

 .به سالم داداش -

 . بود نیرحسیام یصدا

 ؟یبانو چطوربه فرح -

 .من سالم کردم احمق جان -

  .برو بابا من چکار تو دارم -

 . با خنده جوابشو دادم  

 .؟ دیخان خوب نیرحسیسالم ام-

 انگار؟ دیممنون شما بهتر -

 .بله خوبم -

 ؟ نیامد یک -

  روزید -

 د؟یپرس رحافظیام

 ن؟یبچه ها رو هم اورد-

 . ارمینشد که ب یعنی وردمیو گل پسرم ون تایز-

 چرا، ؟ -

اوضاع  نمیزود برگردم امدم فقط به زن داداش سر بزنم ،بب خوامیم -

 چطوره؟

 .خدارو شکر فردا مرخصه -



 جدا؟ -

 .اره -

 . خدارو شکر -

 امد  متمس

 .نمیعسل بانو رو بب نیبده من ا -

 . دیفرانک بهم چسب اما

 .بغل من یای یپدر سوخته نم یا -

 .دلتنگ مادرشه دهیمادرش وند هیچند روز -

 .شده تیاذ یلیبچه ، خ نی،طفلک ا خوادیحقم داره بچه مادر م -

 . زنمیبر سر دخترم م یابوسه

 .کنمیزمزمه م اروم

 .یمن وببخش مامان -

 . شه نه مثل پسر تو لوس وننر یم یاشکال نداره دخترم مثل مامانش قو -

 .میدیسه خند هر

 ؟یدیمامان د -

 .دیچیاتاق پ یتو یبد سکوت

 سسسیه -

باهاش رو به  ستیبهتر ن یخودت وعذاب بد یخوایم یپسر تا ک هیچ -

 یرو بش



 رادگانهی#
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 .ونودودوستیدوپارت#

 .منیشبهاترس#

 .امی،بعدا م ستیاالن وقتش ن -

 .وقته نیاتفاقا االن بهتر -

 . دادن ومن و مامان یآشت یبرا یهمه راه امد نینگو ا -

فرح .اما مامان بهم زنگ زد خواست بهت بگم  دنینه گفتم امدم د -

 .دنشید یمنتظرت تا بر

 .تجسم کنم تونستمیرا راحت م رحافظیصدا دار ام پوزخند

 :گفت یعصب

من  دنید ادیب ستیداداش ان انقدر مغروره که خودش هم حاضر ن نیبب -

 .ببخشمش یام بعد انتظار دارو زن وبچه

 تو؟ یکنیمیطور نیچرا ا رحافظیبابا ام یا -

 ؟یچطور -

 .باز شدن در باعث شد همه سکوت کنن یصدا

 .میبودم  ناآشنا بود برا دهینش. سالم -

 .زودتر به حرف آمد نیرحسیام



 !مامان -

 .قدم بشم شیخودم پ دیمن ترک تون کردم با گهیراست م -

 .کردیکه انگار اتاق ترک م رحافظ،بودیام یپا یصدا -

 .مامان گوش کن رحافظیام -

 ؟یبه حرف ما گوش کرد یرفتیمیمگه ان روز که داشت -

 کردمیچکار م دی.با میکن یبا هم زندگ میتونستیمن و پدرت نم -

 .کردمیوشما رو مثل خودم نابود م موندمی،م

چرا نابود  ،یکردیدرست م ویموندی،میکردیمیصبور یموندیم -

  ؟ینابود نکرد زویهمه چ یکنیاالن فکر م ؟یکن

 .میشد یمن وپدرت باهم خوشبخت نم -

 .یالک حاتی،توج یتکرار یدحرفایتمومش کن گهیبسه د -

 گریخوشحال همد زابتینگاه کن پدر چقدر با ال ستیطور ن نینه اصال ا -

اما  شمیودوست دارن، من عاشق کارمم من با کار کردنه که خوشحال م

 .که هم دمش باشه یکی خواستیپدرت زن م

 ؟یچرا نشد یشدیخوب هم دمش م -

طور رفتارا سازگار نبوده و نخواهد بود  نیبا ا امهیتونستم ، روح ینم -

 . ازدواج نکردم چون دوست نداشتم گهیچرا د یفکر کرد

 .نمتیبب خوامیبرو نم -

 .رابطش با مادرش بد باشه صداش کردم خواستمیبودم نم نگران

 .رحافظیام -



 .ببخشمش یبگ یخواینکنه تو هم م هیچ -

  اره -

 . مثل تو باشم تونمیمن نم -

 .جابجا شدم و فرانک وتو بغلم چرخاندم یکم-

اصال  دیفرق داره شا هیمادرت هم با بق ستنیادما مثل هم ن یهمه نیبب -

 .وکنار خودش تحمل کنه یمرد تونهینم

 چرا پس ازدواج کرد؟ -

 .جواب داد مادرش

به خواست مادرش با  خواستیمهربون بود ، چون نم یلیچون پدرت خ -

خوشحال  رانیرفت ا یچند ماه کیدختر ارباب زاده ازدواج کنه ،  کی

اما برگشت داغون برگشت عاشق شده بود اما  گردهیبر نم گهیبودم که د

عشقش بکنه دختره مرده بود و پدرت داغونتر از  یبرا ینتونسته بود کار

وداشتم . کنارش موندم چون  نیرحسیبود. ان موقع من فقط ام دهقبل ش

 یموندم تا کم یامد ایتو بدن یداره اما وقت اجیدم به کمکم احتفکر کر

 .،  دیبزرگتر بش

 .دیبعد ولمون کن -

 .نیساله بود ۹،۱۰سالش بود و تو ۱۵ نیرحسیکه ام نیبچه نبود -

 . .من حوصله ندارمستیحرفا ن نیا یمامان االن جا -

 .در امد یصدا

 .دنوعمو بودن که با ورودشون همه ساکت ش زابتیال -

 .کنون یآشت یامده برا یک نیبب ایبابا ب نیخوش امد -



 . بابا من با مادرت قهر نبودم رحافظیام -

 . شما قهرم یمن هستم من با همه -

 .تا کنارش باشم نییکردم از تخت برم پا یبودم سع رحافظینگران ام -

 .کرد یبود که من وهمراه زابتیال یدستا

 .حافظ تمومش کن ریام -

 .داغون شد میوجوان یتمام نوجوان -

 .طور نیمنم هم -

  دیصورتم کش یرو دستشو

 .دونمیم -

 .تا من ارام بشم یریپس ببخش تا خودت اروم بگ -

 .باشه ،باشه تو نگران نباش -

 :ارام گفت یلیخ رحافظیام مادر

 یاما بهتره من ودرک کن یبه زمان دار ازیمن ن دنیبخش یبرا دونمیم -

 . نشدم یکس ی. من باعث بدبختنی، االن شماهمه خوشبخت

 ؟یما هم نشد یباعث خوشبخت -

 .رمیمن م-

 .مانع رفتنش بشه ایبگه  یزیوفشار دادم تا چ رحافظیام یبازو

 .اما بقول خودتون زمان الزم دارم تا درکتون کنم دمتونیمن بخش -

 رادگانهی#
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 .منیشبهاترس#

 . همه ساکت شدن رحافظیرفتن مادر ام با

 .دستم وگرفت و گفت زابتیال -

 .خونه مشیتو تختت، فرانک هم بده من تا ببر یبهتر بر -

 .را دادم بهش فرانک

 .برم تو تختم ممنون تونمیخودم م -

 .میایباره مفردا دو یول میریعمو جان ما م -

 .عزم رفتن کرد نمیرحسیام

 .شونیپر رحافظیرفتن انها من ماندم وام با

 تا کنارت دراز بکشم؟ یشیجابجا م یکم -

 .داد یجابجا شدم خودشو تو بغلم جا یکم

بود که  یاشروع به صحبت کرد بغض گلوش نشان از غم کهنه اروم

کند  لهیتخدر گذشته داشت. گذاشتم خوب حرف بزند و خودشو  شهیر

شده بود که  یاپسربچه هیو درست شب بردیم شیدست داخل موها یگاه

 .گرفتیمادرش را م یبهانه

مدت عمو  نینره تمام ا ادتیاما  یگیم یچ فهممیخوب م رحافظمیام -

 .رو داشتم جهیمثل من که ننه خد یکنارت بودن تنها نبود نیرحسیوام



 یرو برا یکس ای یزیچ کی ییجا کیخدا چقدر مهربونه باالخره  نیبب

 . دادت هی،درست مثل خودت که خدا به من هد فرستهیارامش ادم م

  کرد یاخنده

و تو دامنم  یزن نیکه همچ دید یخدا تو من چ دونمینم یبرعکس گفت -

از تو صبر  دیبا ؟یچ یعنی یو سخت ییاور بشه تنها ادیگذاشت تا بهم 

 .رمیبگ ادیکردن و

 .تو هم ببخشش مونهیدرسته، اما حاال که مادرت پش -

و  زیشبه همه چ کی شهیاما باور کن نم دمشیمن بخش زم،یباشه عز -

 . فراموش کنم

 . درسته ،حق باتو -

 .هیبخواب گلم که فردا روز بزرگ -

 .انگار خواب از من فرار کرده بود اما

 .زدیبود و داد م یکفر یانگار حساب یمی

 .نگاهشون کن فکر کردن تو اتاق خوابشونن نمیبب دیبلندش -

 .تف به ذاتت مرد احمق زهر ترک شدم یا -

 .بود که اتاق و پر کرده بود نیرحسیام یهاخنده

تو بغلم هم  نجایدکتر دوساعت تو اتاقش منتظر شماست بعد شما ا -

 .نیدیخواب

 .نهینتونه بب یکورشه هر ک -

 .میواال ما که خودمون بهترشو دار -



 .ببند دهنت-

 شدن؟ یطور نیدوتا چرا ا نیمن ا یخدا

 . رفت نییاز تخت پا رحافظیام 

 امدن؟ نایبابا ا -

 .شما هستن ییفرما فیمنتظر تشر رونیبله جناب ب -

وصدا  زابتیبگذار ال-گفت:  نیرحسیکه ام نییخواستم از تخت برم پا -

 .کمکت ادیکنم ب

 .تونمینه م -

 .امدم نییسمتم امد وکمک کرد از تخت پا رحافظیام

 . تا فرح لباس عوض کنه رونیبرو ب -

 . دیبجنب -

بپوشم.دستام از  یاگهیلباسم ودر اوردم تا لباس د نیرحسیرفتن ام با

 .دیلرز یاسترس م

 :بغلم کرد واروم کنار گوشم گفت رحافظیام -

 .شه نترس یدرست م زیهمه چ دمیبهت قول م -

 .دمیلختم زد که لرز یشانهبه  یابوسه

 ؟ یفراموش کرد ای یهنوز عادت نکرد -

 .دمیم ادتینداره دوباره  اشکال

 .و استرسم شده بود ینگران نیگز یجا خجالت



 . نمیکار دستت ندم بدو بب نجایوقت هم کیکه  میبپوش بر ایب -

ارام کردن من بود فراموش  یکارها برا نیتمام ا دانستمیکرد،میم یشوخ

 .کردن ترسمه

 .بودم ستادهیا نهیاتاق معا یکنار ما تو نیرحسیو ام زابتیال عمو

 .همه را حس کنم یتونستم نگران یم راحت

 .شد یتا بغلش کنم. اما نم کردیتقال م زابتیبغل ال فرانک

 .کردیترجمه م رحافظیزد وام یحرف م یسیدکتر انگل 

استفاده کنم دستور  یافتاب نکیداخل خونه هم ع یتا چند ماه حت دیبا

بود  میو من دل اشوب باز شدن چشمها گفتیمصرف قطره ها رو م

 یم انیخط در م کی شیانها نبودم .از حرفها یحرفها یاصال متوجه

 .دمیفهم

 .چشمام وباز کرد باند

 یاز ادما یاهیفقط سا دمیدینم یچیروشن شد اما تاره تاربود ه جاهمه

 اطرافم

 .دمیبا بغض نال 

 .. همه جا تاره نمیبینم رحافظیام-

درست  زهیر یاالن تو چشمت قطره م یدیمگه نشن زمیصبر کن عز -

 .صبر کن شهیم

 . چند لحظه بستم ودوباره باز کردم ختیچشمام ر یقطر تو دو

 .شدیم دنمیبار مانع د نیاشکام ا 



 ستادهینار عمو اکه ک یخوش پوش انسالیعمو، زن م ن،یرحسیام

 یدختر کوچولو خوردیبهش نم شتریبود چهل سال ب زابتیبودمطمعنا ال

 یگرفته بود.با ان لپها یکه حتما فرانک من بود در بغلش جا یناز

رفته بود  یبه ک اشیرنگ یبود چشما رحافظمیام هیچقدر شب دشیسف

 خداوند بود یبایز یبور نقاش یوهام یالهیت یآب یچشماه

 .دهنم گذاشتم سمتش رفتم یرو دست

 .کردیم هیهم گر زابتیال

 فرانک منه؟ نیا زابتیال -

 . تکون داد سرشو

  وسمتش دراز کردم خودشو تو بغلم انداخت دستم

 . شکرت ایبغلش کردم هق زدم خدا محکوم

 . زمیعز یکن هیگر دینبا -

 نکنم هیگر گفتیبعد به من م کردیم هیداشت گر خودشم

 گفت یزیچ یسیبه انگل دکتر

  .هابندهیچشمات ودوباره م یکن هیفرح جان گر  -

 .برد یگرفت وسمت صندل بازومو

شده بود اما صورتش  دیسف اشقهیکنار شق یکردم موها رحافظیام نگاه

 :که فقط من بشنوم گفت یهمچنان مهربان بود.ارام طور

 .رهاینگاهم نکن دلم برات ضعف م یطورنیا -

 .نمینشیدکتر م یوروبه رو زنمیم یلبخند



به  یراحت شد دستورات الشیخ یکرد وقت نهیرا معا میدکترچشمها

 . رحافظ،دادیام

کنار  ادیب شیکه پ یزیهر چ ستیمثل سابق ن زیچ چیاالن ه 

 .ستمیتنها ن گریقابل تحمله. من د میبراامخانواده

 .همه منتظرمان بودن میشد رانیشب عازم ا همون

 . همه امده بودن فرودگاه میدیرس رانیبه ا یوقت

 .بزرگتر از قبل شده بود میبرا ایدن انگار

 انگ
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 .گشود بود میسورحمتش را به یخداوند بعد از امتحان صبرم درها ار
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 وچهارونودستیدوپارت#

 .منیترس شبها#

  امخانواده گرفتمیم یجا زانمیاغوش عز در

مادرم  دیحاال کنارم بودن شا دانستمیکه سالها مفهموش را نم یلغت خانواده

 .از انها نداشتن یوپدرم نبودم اما دست کم

 .گذاشتیباز م یکاش اغوشش را برا یکاش بود ،ا ی،پدر ، ا پدر



 دیداره بگذارم اوهم به دنبال سرنوشت خودش باشد شا یرادیچه ا اما

 .راحت تر باشد شینبودن من کنارش برا

 ؟ییعمو کجا -

 .نجایهم -

 ؟یکردیفکر م یبه چ یستینه ن -

 . پدرم -

 .سکوت کرد فقط،سرش را تکان داد. ان هم تقاص کارهاش و داد -

 .شد میعمو دوپهلو بود که باعث نگران حرف

 افتاده؟ یقشده؟ اتفا یچ -

 !ستین یزینه چ -

 .حرف مان امد انیم رحافظیام

 .نشده فقط عزاداره یزینه چ -

 ؟یعزادارک -

 .زن وپسرش -

 .ستیوقتش ن ؟االنیگیمیبابا چ رحافظیام -

 .پسرش ،پسرش -

 .زمیهل نکن عز -

 .بغض گفتم : برادرم با

 .چسباندم یاندازد و به خوش م یام محافظ دست دور شانه ریام



 .شیدیند شتریبار آن هم چندساعت ب کیتو فقط  یاخه دختر چه برادر -

 .به دلم نشسته بود شیاما مهر برادر گفتیم راست

 . سرشون امده ییشده ؟ چه بال یچ -

 . دره یافتادن تو نکهیکردن ،مثل ا تصادف

 .نشستم .پاهام توان تحمل وزنم را نداشت همانجا

 .یشد ؟ خوب یمن چ یخدا -

 .دهیم یبه کس یجور نیکم عقل اخه ادم خبر بد وا یپسره -

گفت بابام بخاطر  ادتهیگفت  نیرحسیبرادرم تازه قلبشو عمل کرده بود ،ام-

 . ادیتونه ب یبرادرم نم

 مارستانیدروغ گفت بهت اون روز تازه تصادف کرده بودن ، عمو ب -

 .یبدون میبود نخواست یبستر

 بابام کجاست؟ -

 .هیبستر انمارستیب -

 .مارستان؟یکدوم ب -

 . شناسه یرو نم یکس گنیاعصاب و روان م -

 .شد یداغ اشک  از چشمانم جار یقطره ها -

 !یکن هیگر یحق ندار -

 .خودم شیپ ارمشیب خوامیم -

 :هستم گفت یجد دید یکرد وقت نگاهم



 .میکنیبعد صحبت م میحاال بر -

  .یدوست ندارم غم وغصه بخور یبخند دیفقط با االن

که به مناسبت  یچشمم بود از مهمان یبرادر ناکامم دائم جلو یاچهره

سنگ تمام گذاشته بود اما من  تایآز دم،ینفهم یچیورودمان گرفته بودن ه

 .کرده بود یبودم که سالها ازم دور ینگران پدر

تو  یهرکس جا یهست یکنارم نشست و دستم را گرفت ، دختر قو عمه

 یبه خوب زیهمه چ کنمیتونست کمر راست کنه خداروشکر م یبود نم

 .کنه ینم تتیاذ یکس گهیتموم شد ود

 .و پشت سر بگذارم هایسخت نیبله ممنونم با کمک شما تونستم ا -

 .پاداش صبرت یکرد یخودت صبور -

 .گرفتمیسراغرپدرم و احوالش را م میدا یمهمان بعد

 رانیشد تا پدرم را به ا رحافظیبعد صرف اسرار به ام یروزها

که به استقبال  یآورد . تنها کس رانیپدرم را به ا رحافظیام ی.وقتارهیب

 .پدرم امد عمو بود

زد.انگار راه رفتن را هم فراموش کرده بود  یبود وحرف نم جیگ پدرم

تا اخر عمر به  دیشده و شا یدعصبیدکترا معتقد بودن دچار شک شد

 .بماند یصورت باق نیهم

  

 اطیح یاخانه نیرحسیبه کمک ام رحافظیرفتن و برگشتن ام یافاصله در

  میرا اجاره کرد یدار

 .ما اپارتمان بود ومناسب حال پدرم نبود یخونه



داشته باشه.و دلباز  یاتا باغچه میدار گرفت اطیح یخانه کی نیهم یبرا

 باشد

 رهیخ یانشست و به گوشه یکنار باغچه م اطیح یتمام روز تو پدرم

 .شدیم

تقاص فراموش  نیا کنمیفکر م یشده بود .گاه ریپدرم کردم چقدر پ نگاه

 . کردن من ومادرم است

 .به تقاص گرفتن نبود یازین دمیمن ، من بخش یخدا اما

 .رومیبوسم و سمتش م یرا م دخترم

 .بابا -

 کندیباشد گنگ و نا اشنا.نگاهم م دهیرا د یابهیانگار غر کندیم نگاهم

 ، زنمیلبخند م 

 .شما یافرانکه دختر من ،نوه نیا -

 .کندینگاه م فقط

هم به ما  رحافظیام زنمیروم با دخترم حرف م یباغچه راه م کنار

 .ونددیپیم

 .نیخوب خلوت کرد -

دخترم در هوا  یهاخنده یکند صدا یوبه هوا پرتاب م ردیگیرا م فرانک

 .شود یپراکنده م

کمک  گرانیام را بکنم به د یارامشم تمام سع یابه شکرانه کنمیم قصد

 کنم تا انها هم طعم ارامش را بچشن



 انیپا#

 


