
[09:00 17.08.21] ,�د منیاە شبها

ی  !  منت �ه نام خدا

فراز  

&ا ف%  

فرشته  

(ان شا 

&انف%  

 

1اە از ازدحام جمع+ت ب+داد  م+کرد داد .

کورو ش د دم و نه صدا  شندم اما من نه   

دا ی از اشک راە د(دد1انم  روگرفته بود و تنها  (ه  صهاله ا

گوشم زنگ زد؛صداتو  

مم رو صدر کردن  F  بود که براى اخ%&ن �ار انEار حDم اعداصداى  وحش@نا

دن  ؟ ه H IJم KL یئت  منصفه حرف     از

گفتم بهش  

(د  �ا هم ازدواج کن+م ؟من  تو   �ا

]09:51 17.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمناە شبها#
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 W_۱ست #

ی اون شدە بودممن مات و مبهوت حرفها

 دو^ستم فار[ حرف \ زنه  (ا  من نم+فهم+دم ن] 

KL رو _شنوم ؟

c رو �اور کنم چطوری هزمش کنم؟

+گن شوهرهمه م  

(ان گفت شوهر شا 

+گفت شوهرمادر فراز م

چرا هر سه تاشون (ک fلمه را \ زنند؟ 

چرا همشون  �ه اتفاق فراز و شوهر ف%&ا \ دا^س@ند 

H بودهزمش  برا  Iiی من سنگ

 توا^ستم هضمش کنم ن] 

ند م+گن شوه  Jا ف%&ا ب�ر؟چرا وقkl \ خواهم اسم فراز رو 

(د نEاهشان \ کردم همانطور  �ا  ترد 

:کنارم اnستاد و زمزمه کرد فرشته  

!&انآقا ف% _ 

گشتم �ه سم@ش بر  

ود چشم هاnش آنقدر ابری بود که فقط دو تا خط از آن ماندە ب

Eاهش کردم ن

ینکه حرHs بزنم �دون ا
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ون؟م_  IJیتونم ب%&م ب

Eاهش کردم�ا تعجب ن 

چرا من اصzً زxو^ش را درک  ن] کنم  

چ+ه وقkl د(د مات و مبهوت نEاهش \ کنم منظورشون 

:ی �ازوی من گذاشت و گفت دست رو 

ون �اهم صح{ت کن+م م_  IJیتون+م ب%&م ب

nش نEاە کردم �ه دستها

ە شدم دوxارە �ه خودش خ IJ

Dان دادم قدش �ه زور تا �ازوها(م \ رس+د� ت

&م را از دس@ش کش+دم �ازو  

ورودی  ی سالن گرفتم �ا هم �ه سمت در و دستم رو �ه سمت در ورود
ون آمد(م  IJاز سالن ب klسالن رفت+م وق

(ک سوز �دی �ه �م خورد

�ا وجود آن همه �ما اصال �دم ^شد  

کرداما فرشته خودش را جمع   

م هم نبود

+مکت رفت+م �اهم �ه سمت ن 

+م ^شس@ 

ە شد فرشته �ه روxرومون خ IJ

  k!عد از مد�وع �ه صح{ت کرد �� 

(ه مدت بود که چشمهاnش هیچ جا ن] د(د  
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+مان آنقدر خراب بود وضع مال 

یومد منم �Eم چشمها(م جا!� رو نمی�ینهدلم ن 

تم که برم �خونه ین آخرا  �ه زور  م+د(دم دست (� از �چه ها \ گرفا   
کوچمون �

(ه ذرە  \ د(دم     

H کتاب رو �خونم س�   Iiا ذرە ب� کردم 

H �الس@+� بود که عوض اینکه fلمات را درست د  Iiر کنار هم ب�ینم  (ه ذرە ب
ە و تارو قلم{ه سلم{ه \ کرد اما مهم نبود و �د�خkl این بود ک IJه این هم ت

]10:00 17.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۲ست#

(گه fال نم+د(دم �ه در و دیوار \ خوردم شد و د

دم و �صورت   د(دم (ه روزی توی خ+ابون (ک �Wە رو ند(آدم ها رو ن]
خوردم  تو  سی�ش

(ک بود ب+فتم که �غلم کردنزد 

وع �ه مسخرە کردن و دوست ها  ی �Wە  ��

و ادا درآوردن

KL شد  دو^ستم دق+قا روxروی مغازە فراز بود و من نفهم+دمن] 

ی جیغ و داد \ ش�+دم  فراز  �ه سمتم اومد فقط صدا 

\ کHl  کش+دە ای  توی گوشم زد و �ا  ف%&اد گفت  کجا را نEاەو  
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ی من مهم نبود چون از قصد این نبودبرا

  klی نگفتموق H IJوارد خونه شد(م چ 

ینکه کش+دە ی  �عدی هم خوردە بودم �ا ا 

 Hsنزدم تا اینکه فراز  نم+دو^ست اما حر  

�االخرە متوجه شدرفت     H Iiبرای  اول kJم  و دک+

ا ن�ستکkJ برد  �ا معاینه متوجه شد که مشDل از چشم همنو �ه د  

H د(گری را مشDل از �م  بود �ل  IJاسکن و هر چ k! ] ه�

س  بود   انجام داد(م و متوجههر آزما    شد(م که غدە  nش و  �ست و عک
ای تو �مه که روی ب�نا!� من تاثIJ گذاشته 

H زدە بودم ه�   Iiرو حدودی تخم Lم+لیون برای ما که شب  ۱۰۰&نه ی  جرا
برامون \ آمد اما نون ش�نمون   نمیومد

+لیون حDم خدا را داشتم ۱۰۰ 

وند داد1اە شان ی داد1اە شان نبودم مادرم هم اجازە ن] داد در ر من تو  
م فقط همینقدر �Eم فراز اهل دزدی نبود IJگ�قرار 

وزە دوزی اما چون قصد دز اون فقط قصد داشت    IJدی نداشت گردن�ند ف

د�ات+لش  کردە بو دوس@ش   اونو  زور بردە بود مست و     

اص محکوم شد+دونم KL شد چطور شد که فراز �ه خاطر ف%&ا  و �ه قصنم 

 کرد خان] کرد و از گناە اون گذشتاما  
¡

cچون ف%&ا بزر

ز ازدواج کرد ی خانوادە �ا فرافراز قصاص ^شد �ا وجود همه مخالفت ها 
 انEار همه توی حال   هم  فرو ر 

¡
cه این بزر�فته بودن ب+مارستان 

+دو � و صدا خواب 

ک ن] کردم داستان بود و واقع+ت ؟اصzً در  
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&ختچشمام  فقط فرشته رو \ د(د که مثل ابر بهاری اشک \ ر 

ی نما  H IJاش تمو\ ندارە از چشماش جز دوخت چDاش kJوندە ین دخ

ساله  ۱۹ ۱۸  شد که این داستان واقع+ت بود (ا تخ+ل (ک �چه�اورم ن]

یچ حرHs همینطور �ه روxرو نEاە کردم ه

H نداشتمه kiبرای گف Hsیچ حر

ه تIJ م+کش+د گ کردە بود و zًf ارور دادە بود قفسه س�نه ام کمغزم هن 
ا �ه حالت دستم را روی قل{م گذاشتم فرشته �ه سمتم اومد که دستم ر 

اnست �ه

]10:06 17.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

۳_�ارت#

گرفتم که �ه من نزد(ک ^شهسم@ش  

ی{م بردم جع{ه قرص رو برداشتم دستم رو تو ج 

ی ز&ر زxونم گذاشتمفور 

اما دردش طاقت فرسا شد نفسم بند اومد  

�ه هاحساس   klس های آخر را \ کشم و د(گه هیچ وق وش نم+ام کردم نف

&اد �االی �االی �م ^شسته بود �ه هوش اومدم  ف%  

س فرشته که هرKL گ%&ه م+کرد تمو\ نداشتبر ع ک

ین دخkJ چشم هاش  خشک شدە بودا 

ین دخf kJم �ال و مص�{ت زندگ�ش نکش+دە بود ا 
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ªر مشD© وجود داشته �اشه خ+© جای تعجب داشتا 

  klاز شدەوق� متوجه شد چشم هام 

ی روی ل»ش ^شسته بود�ه سمت من اومد ل{خند محو  

 کردم تلخkJ از زهر مارە احساس \  

ی صورتم خم شد که قطرە اش� از چشم هاnش رو 

چک+د روی پ�شان+م  افتاد

از آە  نکشه  Eاە کردم من ازش دور شدم تا �ا د(دن منفقط �ه صور�ش ن 
اما 

ە و �ال و مصنبود من   �اعث شدە اول منو از     Jت ای   ز&ادی (ادت ب}�
�ش ب+اد 

و  �دتر  �ش اومد

؟!کرم هم خطور ن] کرد خدا(ا حماقت تا چه حد اصال �ه ف 

 klرا ح kJم�شه من این دخ IJبهش فکر \ کنم مغزم ت klدت%&ن   وق��ه 
وضع+ت ممکن از دست دادە بودم

¯ که �دت%&ن که اون مال من بود مهم نبود و® مال من کمهم االن بود  
وضع+ت ممکن �ه عقد (ه نفر د(گه در اومدە

ی طالق دادە االن مال من بودە تقاضا 

مهم نبود مال من بودە آرە بود و حاال اون مال من بود

گرفتم دستاشو تو دستم   

بود که اون االن  ی او مثل دستهای من �د بود اما مهم نبود مهم ایندستها
:مال من بود ز&ر لب زمزمه کرد

&انف% _  
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:Eاهش کردم ز&ر لب زمزمه کرد ن

من°x{خش_ 

!ی شدە بودم �از   

م ین بود که اون مال من بود فقط نEاهش کردمهم نبود مهم ا

 ش�+دم حرکت کرد ، حkl اªه من صداشو هم \دوxارە ادامه داد و زمزمه   
لبهاش رو متوجه \ شدم 

من نمیتونم از فراز �گذرم ...  &ان  من خ+©ف% _  

همه ی که ،  �ه  اندازە ای که  واسم  مدوس@ش  دارم اون قدر 

 درfم کناما من زن فرازم نم  
²
تو �ا ازدواج �ا من روح  یتونم از فراز �گذرم لطفا

̄� فقط جسم منو در اخت+ار داری  اما اجازە �دە م ن زن فراز �مونم منوم+ک
:ابروهام در هم شد و ز&ر لب زمزمه کردم 

 _ KL

]10:14 17.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

۴_�ارت#

:کرد و گفت ابروهاش درهم  

ن تونم�شم &ان حkl اªه فراز هیچ وقت �ه هوش ن+اد من هیچ وقت ز ف% _ 
نم+دونم چرا اینو �ا(د خ+© ب�شkJ از اینا \ گفتم 

یتو^ستم �Eممن نم 

Eاهش که کردم و دوxارە قل{م تIJ کش+د فقط ن 

�ه هوش اومدم تو اتاق [ [ از هوش رفتم ا klار وق�یو بودند و مادرم ین 
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کنارم ^شسته بود

:کردزمزمه   

؟!&ا ف% _  

:چشم ها!� �ه خون ^شسته  گفت مادر �ا 

ون ^شسته ب_  IJ

ی تDان دادم اصال برا(م قا�ل هضم نبود� 

نم  ن] تو^ستم دونم چرا هرfاری م+کردم که این ج%&انات رو هضم  کن] 

اصال  برام قا�ل هضم نبود  

ینها KL \ گفتند  داستان را تع%&ف \ کردن ؟ا

چرا ه+·K رو  �اور ندارم  

چرا من احساس \ کنم توهمه     ن] فهمم  

کون دادم دستم رو ت

:گفتم و رو �ه مادر   

&ا �گو ب+اد داخل �ه ف% _

ا قدم های لرزان �ه چند دق+قه طول کش+د تا ف%&ا وارد  شد �ا �مادرم رفت و 
سمتم اومد ل{خند محوی زد 

&د �ا هم �ازی \ کن+د دار&د قصهدار _  

&ف \ کن+د تع% 

&د داستان تع%&ف \ کن+ددار 

ک توچشمای ف%&ا و حلقه زد اش 

�ه من ن   Hl   این حرفها رو Eاە کرد و �ه خاطر اینکه منو از � خودت و̧ا
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؟ H! H IJم

گ نEاهش تغیIJ کردآهن

ن و لحHl _س+ار پر  \ کرد آرام �اشه و عصl  نکنه  که �ا ماما �از هم س� 
از ترد(د گفت

H این ین حرف  رو نزن ف%&ان  من خودت م+دو!H چقدر سخته گنه ا_   kiف
حرفها برام 

+© دوست دارممن فراز رو  خ

:گفتم �ا تمام حال نتوانم   

جاوز  کردە گو ف%&ا این �W بهت تغرض  کردە ، عوH¹ آشغال   بهت تن_ 
  ک

¡
ه دوس@ش دارم اینارو حالیته و �ازداری جلوی من �ا وقاحت تمام  م+�

آب ده�ش رو قورت داد

:گفت   Eار �غض کردە بود این �ار �ا �غض و لحHl پر از گ%&هان 

ک اتفاق ین حرف ها هم برام مهم ن�ست شا(د این (من دوس@ش دارم ا_ 
 دارە که  بود شا(د حادثه بودە و مست بودە  حواسش نبودە اما  روح

¡
cبزر

هیچ ک¯ تا حاال تو وجودش ند(دە بودم

H ین حرف ها را داشت �ه من \ زد انEار داشت  (ه جورهاا  Iiه من توه� �!
\ کرد 

:(ه دفعه دستم روی قل{م گذاشتم وقkl گفت 

ن  من از فراز  جدا نم�شم حkl ا _  IJگ�ªه ه+·K نداشته fل دن+ا رو  از من 
راز&ه آشغال �اشه �اشم حkl اªه هزار  و (ه �ار  خار و خف+ف _شم حkl اªه ف

از نEاە شما اما من دوس@ش دارم

]11:39 17.08.21[, ی �د من اە شبها
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ی �دمن اە شبها#

W_۵ست#

ی قل{م بود دستم رو 

ەاحساس   IJه شدت دارە درد م+گ�کردم قل{م 

کردم  جلوی چشمام س+ا½ رفت احساس   

که بهش �م وصل بود  !  اخت+ار افتاد دستم   

ینکه خودم �خوام دست د(گه آزادم  رو قل{م بود �دون ا 

رفتم کش+دمی که روی قل{م اومدە بود شلنگ �م رو که گ�ا تمام فشار  

+له �ا(ه �م افتادم 

ی وحش@نا¾  مهیl   تو اتاق  پ+چ+دصدا 

س �ه س  �نه دادمنف

کردم دارە نفسم بند م+اداحساس   

ین حرف ها اصال برام �اور کرد!H نبود ا 

+·K برام �اور کرد!H نبود ه

ی�{ار اشDاش رو توی چشماش د(دم ا

+ا روی �م م+چرخه دن  

 klصدا م+له ی  �م توی اتاق [ [ یو پ+چ+د وق 

  klا تمام سخ��ه زور از نهادم �لند شد و �ه شدت �ه قل{م  در حا® که 
:چنگ زدە بودم گفتم

کردی ف%&امنو نابود  _ 

(ک لحظه فقط این جمله رو تو^ستم �Eم 
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ی  H IJکه توی   چشمام _سته شد احساس کردم دستا � شد و فقط تنها چ
ذهنم بود حرف های  ف%&ا  بود

)&ا ف% ( 

&ن روزهای عمرم داشتم تو این دوران \ گذروندم�دت% 

ی \ شد روزها!� که فراز روی تخت ب+مار روزها  KJستان بود ف%&ان !� که س
راب بودهم از درد از دست دادن من بود که اینگونه حال و روزش خ

چه اتفاق پ�ش  +دو^ستم اینجوری ب+ماری قلl  دارە ن] دو^ستم قرارەنم 
اتاق هنوز  ب+اد فقط وقkl د(دمش چشاشو _سته شد جیغ زدم و رفتم سمت

د1ام برنداشته بودم که در اتاق �از شد تا پرستار وارد ش

:گ%&ه و گفتم �ا   

یهوش شدحالش �د شد ب_ 

هشون بودپرستار و دکkJ سمت ف%&ان دو&دن و �ا ترس و لرز  نEاهم ب

+لرز&د اما دستام م 

 لرز&د انEار تمام دن+ا دور �م م+چرخهجودم \

:پرستار �ا عص{ان�ت گفت 

 ب% _  
²
ونخانم لطفا IJد ب&

H چ+Dار م+کردن �ا گ%&ه و ترس را از دن]  kiست دادە بودم که  دو^ستم داش
ونم  کرد IJا عص{ان�ت از اتاق ب��ه پرستار جلو آمد و 

  kJدک klشت در اتاق تا منو د(د وقW ا داخل اتاق شدن  (ه دفعه مادر ف%&ان
:(ه دفعه �ا عص{ان�ت گفت

چه �ال!� � �Wم اومدە_  
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]18:17 17.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۶ست #

یچ KL ن] تو^ستم �Eماصال ه

افتادە بود Eار زxونم قفل شدە بود انEار تمام وجودم �ه  !  حرفان 

:که �ا من منو  و ترس گفتم   

اوندن �االی   حالش �د شد پرستارا   و دکkJ !  نم+دونم KL شد... +دونم نم_ 
�ش 

�ه دلم ز مادر ف%   
¡

د و �ا گ%&ه و زاری &ان اصال  و قرار نداشت (ه دفعه چن�
 klگف:

 تو �W منو ؟ تو �W منو کشkl !گفkl  ته این �ال رو �ش آوردی بهش  _  
کشkl نمی{خشمت ف%&ا  نمی{خشمت 

ینجور منو تکون م+داد و عص{ا!H بود هم

رفت  f] دورتر گ%&ه م+کردم که (ه دفعه از چند قد\ در فاصله گمن فقط  
فرشته رو د(دم 

:(ه دفعه �ا گ%&ه  و بهت  گفت 

KL شدە چه اتفاks افتادە ؟_  

س م س نف د مادر ف%&ان اصzً آروم قرار نداشت نف H IJ

 و  عقدهاشو  و � من خا® م+کرد تمام  دق د®

و �ه فرشته چه دلش خواست �ارم کرد اما من فقط اون لحظه تو^ستم ر هر 
�Eم ف%&ان هم از دست رفت   

:گ%&ه گفت �ا   
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ە اون ن]_   IJە اون نم+م IJم 

:کردە بود  �از هم دفعه �ا گ%&ه گفت فرشته �غض  

{ا(د این حرفها را IJ من بود ن{ا(د داستان را براش تع%&ف \ کردم  و نتقص_ 
بزنم اون حالش اصال خوب نبود

ینجوری هق هق م+کرد و هم 

گ%&ه \ کرد مادر ف%&ا ن   رو کرد  از من جدا شد 

س م  س نف د تک+ه �ه دیوار دادە بودم نف H IJ

H ^شسته بود �ا گ%&ه گفت ا  Iiینجا  د(گه روی زم:

(ا تنها �Wم را �ه تو م�سÃارم خدا(ا fمکش کنخدا_ 

:گفتفرشته �ا �غض   

ی م+گفتمتقص_   H IJمن بود ن{ا(د بهش چ IJ

ی بهش م+گفتم ن{ا  H IJد از ازدواج تو و فرزا چ)

س م س نف د و فقط گ%&ه \ کردمنف H IJ

:که مادر �ا �غض و گ%&ه و لحHl _س+ار عصl  گفت   

ارم تو �ا �W من ازدواج کHl نم_  H IJارم،  نم H IJ

 klی نح IJگ�ارم �Wم  اªه   حالش خوب _شه حkl اªه از شوهرت  طالق  H IJم
ە از تو �دم م+اد ،،،  از تو �دم م+اد  IJگ�تورو 

:فتین حرف ها را زد نEاهم �ه فرشته رفت (ه دفعه �ا گ%&ه گا

؟!KL م+گه منظورش چ+ه _  

س �ه س :�نه زدم و �ا �غض و گ%&ه گفتم نف

اطر من اومدە &ان  (ه زما!H همد(گر را خ+© دوست داش@+م �ه خمنو ف% _ 
ه برای من افتادە بود اینجا هم �ا د(دن اوضاع من و ازدواج من و اتفاks ک
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 Äار افتادە فراز  رو مقf تمام این اتفاقات  اینجوری بیهوش شدە و قل»ش از
م+دونه

]18:19 17.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۷ست #

%&ه و مظلومانه (ه دفعه فرشته �ا گ%&ه عقب رفت و �ا لحHl پر از �غض و گ
:گفت 

نه ...  نو بهش �گو +گناە fاری نکردە  فقط  (ه اتفاق بود اینه نه فرزام ب_  
برادر من (ه ب+گناە اون fاری نکردە 

ین جمله گفت (ه دفعه احساس کردم بیهوش شد ا

H سقوط کرد Iiه دفعه روی زم)

H سقوط کرد �ا ج  Iiیغ کوتا½  روی زم

یغ سم@ش رفتممن �ا ج

{ان�ت در حا® ی داد و پرستاری را از دور ش�+دم  �ا عصسم@ش رفتم صدا 
:که جلو \ آمد و سیHl دس@ش بود �ا عص{ان�ت گفت

  _ ksروی �توناتفا klافتادە چرا ب+مارستان گذاش 

ینجور �االی � فرشته زانو زدە بودم هم 

H لش تالش  �ه حالت  مرگ افتادە بوداون رو  Iiی زم

س م  س نف دم �ه گ%&ه و �غض در حا® که تند تند تکو^نف H IJش م+دادم گفتم:

ال رفته غش کردەپرستار خانم پرستار تورو خدا �ه دادم برس+د این  از ح_  

س م  س نف دم همینجوری داشتم �ا گ%&ه و زاری    از منف H IJ ه�+خواستم  که 
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 کنه 
¡

cفرشته رس+د

H گذاشت و ن{ض فرشته رو گرفت  Iiروی زم Hlه دست پرستار �&ــــع سی

:ی �لند گفت �ا صدا

ب+مار حالش �د   پرستار پرستار برانDارت ب+ار&ن ب+مار حالش �د شدە  (ه_ 
شدە

کkJ پرستار �االی � فرشته بودن د 

+دم که دن{الش \ دو&دمنفهم 

ه ین اتاق �ه آن اتاق از این �دتر د(گه نمیتو^ست _شاز ا 

�  از  

ی و&ژە  در آوردماز �خشها 

  klدخ�  روی �م آوار شد 
¡

cو ب+چار 

 klخ+© متاثر اوق Hlا لح�ون آمد و  IJروم زمزمه کرد  پرستار از اتاق ب:

nشون تو fما هس@ند ا_ 

ساس کردمین حرف زد احساس کردم دن+ا دارە دور �م م+چرخه احتا ا

fار \ افتد دارە قل{م از   

 KL Hlفرشته حالش خوب بود! (ع KL برای

ی نبود که ن{ا(د این اتفاق \ افتادفرشته    H IJکه د(گه چ

�اور نم  zًوحاال فرشته۰+کردم دن+ا دور �م م+چرخ+د ف%&ان فراز اص

من از Wسش برنم+ام! (ا این اتفاقات شومخدا

س تحمل این اتفاقات ناªوار این اتفاقات شوم  برماز    W   نم+ام

&ف و  fم تحملم من ظ%  
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  تو^ستم این اتفاقات را توی ذهنم حالL  کنممن اصال ن]

�اور بوداصال برام غ IJ!

�شه مگه \ شد (عHl چه اتفاks افتادە خدا(ا �ه دادم برس خدا(ا مگه م 

طوری _شن &ز سه تا جوون همشون تو  (ه روز  اینتا آدم سه تا ع�  ۳

ین اخر  و �د�خت+ه ا  

  تک تکشون رو \ ب�من ا 
¡

cو جوانمر 
¡

cنم اصال مگه م�شه ینجا دارم ب+چار
روی �م هوار \   مگه تو �اور من جا ندارە خدا(ا چه  مص�بkl بود که داری

 Hlک

]18:40 17.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۸ست #

(ک لحظه تمام این اتفاقات از ذهنم گذشت

  klد(گه خاطرم نبود وق K·+ه خودم اومدم ه� 

+·K (ادم نبود ه+·K  ه

 های  من که  (ادم نرفته بود  
¡

cه  لحظه جز ب+چار)

H  � خوردم و   Iiوهم آو&ز  روی زم k!ا سکو�که 

&اد توی �م ف%&اد زدم خدا(ا نه نمیتونم �ا ف%  

 klوق) H Iiارە عxتمام این اتفاقات دو klه هوش اومدم وق�ه لشکر شوم توی  
�م رژە \ رفتند 

چشمامو �از کردم روی تخت ب+مارستان بودم 
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س کردم سوزن �ن  گ رو توی دستم ح

� لب هام س+ا½ چشمام �ه خاطر این  بود خش 

شناختم �ه  ین لحظه وقkl چشمامو �از کردم صدای گ%&ه مادر فراز و اا
سخkl تو^ستم �مو تکون �دم 

د چنان گ%&ه \ کرد که ح�ه زحمت  بر   H IJه گشتم چنان زجه م�ال سنگ 
دلش  اب  \ شد

  klه سخ� قورت دادم آب دهنم رو 

Eار زهرمار توی دهنم بود ان

گ%&ه و �غض مادر نEاهم رو سم@ش دادە بودم �ا  

�ا گ%&ه گفت klچشم _ستم وق:

م �Wم اتمام زند _   kJتو این ب+مارستان دخ H kiالن عروسم گ+م اونجا هس

ا  جز فقط �د�خkl +ا دارە س+اە م�شه می�یHl دارە چه روزی  �م م+اد  مدن 
ی ند(د(م  H IJچ

1ار من خوب ^شد ش{مون   صبح و  ص{حمون شب شد اما روز 

ی�یHl دو تا جوون دسته 1لم توی تخت ب+مارستان هس@ندم

ی fمادو تا شون تو  

س م  س نف د نف H IJد گ%&ه \ کرد  هق هق  م H IJ

1ال(ه \ کرد از خدا شDا(ت  \ کرداز خدا   

H اما    IJی نبود که دردش رو ^ش�+د که حرفش  جز  س+ا½ روز1ارش چ

Eار قدمام شوم بودان 

تو اون خونوادە  
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!�درمر خانوادە 

م و االن این شوهر !  چه بودم مرد اتفاقات شوم زندگ+م ازدواجم�!مادرم  
 سه نفر ع�&ز دلم تو این ب+مارستان دارن  جون \ ک

¡
cزند H Hi

fاش من جای همشون م+مردم و همشون سالم �اشند  

یچ ک¯ رو ن�ینمو ه  

:(ه دفعه �ا �غض گ%&ه گفتم  

مادر منو ب{خش من �د قدم بودم _ 

فت(ه دفعه مادر نفهم+دم چه جوری دستم رو گرفت ،  روم  گر 

:گ%&ه گفت بوسه زد  �ا هزار بوسه و �ا �غض   

&ز دلم این حرفارو نزن هرKL مقدر �اشه همون م�شهع� _ 

یتونم fاری �کنمنم 

:فتمکسته بود گ%&ه م+کردم گ%&ه \ کردم و �ا گ%&ه و گ�غضم ش

فته (ا چرا اینجوری م�شه چرا اتفاks م+فته که ن{ا(د ب+خدا_  

ین چه درد(ه که �اغ ما آمدەا 

:گ%&ه کرد دستم را روی  تخت  گذاشت و گفت مادر فقط   

م ف%&ا  عروس قشنEمدعا  _  kJم دعا کن برای دخ�W ه  کن برای تو دلت �̧ا
ش+دە که دلت تو فراز منو �خش+دی خدا هم تو رو می{خشه تورو �ه ما �خ
م دعا کن برای �Wم دعا کن من د(گه ا kJه این خ+© �ا¾ برای دخ�م+دی 

 ندارم
¡

cزند

]18:43 17.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#
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W_۹ست #

(ه  در اتاق �ا تقه ای   �از شد 

Eاە دوتامون �ه سمت در کش+دە شدن 

ی در اتاق د(دم قامت �ا�ام رو تو  

ون داد نفسش را ب IJ

س \  س نف %&دە بود زدم و گ%&ه و �غض امونم رو بداخل اتاق شد نف

ی ل{ه صند® خودش رو کشوند ^شستمادر رو  

کردم سنگیHl خودش را انداخته بود احساس   

س �دی بهم دست داد احساس   کردم تمام وجودش سنگینه ح

�ا�ام  لح�ش آروم بود 

+© آروم جلو آمد خ

:ی �م اnستادە بود و دستم رو گرفت و گفتآروم �اال 

م خ+© زند _   kJخ+© سخته دخ 
¡

c

س م س نف دم �ا گ%&ه و �غض گفتم نف H IJ:

�ا�ا چه اتفاقا!k دارە میوفته \ بیHl اینا همم_  Hlمنه ی�ی IJش تقص

سب{ا نفسش را ب H را ح Iiمادر روی زم H Iiاە سنگEون داد ن IJ  کردم

Eار تمام نEاهش �ه من بود؟ان 

 دو^ستم چرا احساس کردم مادر احساس غ%xت م+کنهن] 

&l  کرداحساس غ%  

که (ه دفعه �لند شد احساس اضافه بودن   

خkl سمت  چادرش رو روی �ش کش+د و آروم در حا® که خودش را �ه س

20



د  گفت  Jمی:

ون پ�ش فراز پ�ش فرشته دوتا رو تو (ه �خش _من م_   IJم ب IJی کردن kJس

  Hsدون حر�ون  IJه راهش بود رفت ب� نEاە خسته و گ%&ان 

و در رو _ست

:Eاهش را از در �ه سمت من داد و گفت�ا�ا ن 

ی بهت �Eمف% _  H IJم \ خوام (ه چ kJا دخ&

Eاهم �ه �ا�ا بودآب دهنم رو قورت دادم ن 

Dم هنوز توی چشمام بود اش 

:گفت �ا�ا   

H حالش خوب ن�ستف% _  kiان اس&

 پیوند _شه 
²
چون �ا(د حتما

(د Î این دو سه روز   (ه قلب خوب براش پ+دا کن+م�ا 

 برگردە 
¡

cه زند�(ه قلب که  ف%&ان  

:(ه دفعه �ا گ%&ه و �غض گفتم

ی  فرشته fاش که قلب منو �ه اون �دن روح من برای فراز مغزم برا_  

م نجات    IJم�H و من  Hiپ+دا ک

د و گفت  :(ه دفعه �ا�ا دستمو محDم ف��

م پول ز&ا_  HÏدم حا KJم من همه جا س kJدم فقط ین حرفا رو  نزن دخ�ادی 
دم آÐª دادم f©  ب+مارستان و  KJدم  ف%&ان برگردە همه جا س KJس

�ه ق+مت گزاف ا   klاشه اضطراری  ح�ªه (ه قلب 

&ان  رو �ه مادرش برگردونم ف% 
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س م س نف دم (ک مادر د(گه �Wش جلوی چشماش در ب+مارسنف H IJ تان بود و
 

¡
cچه اش دو تا جو^ش خدا(ا این چه زند�تو دادی  ما در فراز دوتا 

(ا چه �نوشkl من دارم خدا

ون  داد �ا�ا نفسش را ب IJ:

دم �ست داشتم االن شا(ان  حفرشته خواهر فراز حالش  خوب ن_  H IJرف م

آب دهنم رو قورت دادم

:کرد�ا آروم زمزمه   

چار مرگ مغزی مرگ مغزی شدە د_  

س شدە انEار داشتم جون م+دادم وقkl انفسم رو تو س ین حرفا رو �نه ح»
ش�+دم

]18:49 17.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۰ست #

گیHl عجیl  داشتماحساس سن

Eار جسم منم تو این دن+ا برام سنگیHl \ کردان 

Eار  مردە بودمان 

fاش م+مردم  و این حرفا رو ن] ش�+دم  

(ه دفعه در اتاق �ا تقه ای وی �از شد 

(ان رو توی ل{اس پزش� د(دمقامت شا 

ون داد و آروم زمزمه کردداخل شد نفسش را ب  IJ:
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چطوری دخkJ خوب ؟_ 

:م کست �ا گ%&ه آروم گفتآب دهنم رو قورت دادم �ازم �غضم ش

چطوری م+خوای �اشم؟_ 

:کرد�ا�ا اروم  زمزمه  

&ان خ°xه ؟حال مادر ف% _  

وحوال پرر[ کرد و +دونم چه اتفاks دارە  م+افته که شا(ان  جلو آمد و انم
:گفت

H االن بهش �م وصل کردن هم_   Ii

+دەبهش � زدم ه فعال خواب   

  klندارەاونم حال و روز درس 

:Eاهم �ه شا(ان بود که گفتم ن 

H بودەفرشته _  IJعمل شما موفق+ت آم klچطورە مگه نگف

ون �کش+د آروم زمزمه کرد شا  IJان نفسش را ب):

فاقات این ب+مارستان ین اتفاقات خ+© تاثIJ گذاشته تو fما بودن فراز ، اتا_ 
فشار سنگیHl برای فرشته بودە 

چار مرگ مغزی شدە االن د

گ�&دم هق هق کردم ل{مو  

ون داد  زمزمه کرد �ا�ا نفسش را ب IJ

H د _   Iiاش�ون شما راحت  IJم ب IJجان من م kJک

Eاهم �ه �ا�ا بود که �دون حرHs رفت ن 

:ل·H زد و گفت(ان �االی �م اnستادە بود ل{خند fمرنگ و !  جون و تشا
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+دو!H چقدر سخته فرشته خ+© جوونه خ+© �چه است نم_  

 براش د
²
(دن این صحنه ها مثل جان کندنهواقعا

H ب+مارستانو  ب+مارستان های د(خ Iiگه رو   از دست +© از ب+مارام  توهم
دادم  انا تا �ه این حد  و متاثر ^شدم 

 فرشته است اما فرشته من 
²
د(گه است   واقعا H IJه چ)

ی که سکوت کرد فرشته ا

:چند لحظه سکوت اما  گفت 

پرکش+دە ف%&ا پرکش+دە جسمش زندە است اما روحش _  

:(ه دفعه �ا گ%&ه گفتم

فرازم که  ین حرف نزن این حرف نزن شا(ان و زندە م+مونه �ه خاطر ا_  
شدە زندە م+مونه �ه خاطر مادرش

س و آروم گفتشا  س نف :(ان دستمو گرفت �ا  نف

H االنم روحش پر کش+دە رفته فنه ف% _   Iiاف+ه  &ا زندە  ن�ست،  همf قط
دستEاە را از ش  �کشن  د(گه تمومه

:گوشه ل{مو گ�&دم و �ا هق هق خفه گفتم  

گو خدا(ا نگو این حرفا رو نم+خوام _شنومن_  

ە ا   IJه خدا مادرش م+م�ە  IJفهمه م+م�ªه مادرش 

ون داد و گفتشا IJان نفسش را ب):

+ا!k دارە +ا!k همش از دست رفته فقط فراز که (Dم عالئم حعالئم ح_  
ن و دستEاە هنوز �ه این دن+ � IJس ا وصلهفرشته هم �ا چند شلنگ ̧ا

:گ%&ه و �غض گفتم�ا   

امDان دارە (عHl تو این چند ساعت کوتاە اتفاق افتاد مگه م�شه مگه_  
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]09:42 21.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۱ست #

:گ%&ه گفتم�ا �غض و  

(ا fمDمون کن این چه روزای سخkl خدا(ا خدا_  

راز از این ور فرشته یتو^ستم �اور کنم از این ور ف%&ان  از این بر فاصال نم
 H Hiخدا(ا روزهای سخت دارن منو نابود م+ک

 IJبود(مچه جوری \ تو^ستم تحمل کنم چند خانوادە همینجوری درگ 

م و ا   IJاهاشون م+م�ن من هم  IJم�ªه  

ین حرف زدم نEاهم �ه شا(ان بود ا

ون داد و گفتنفسش را ب IJ:

دم (ه (ه (دمش احساس کر حال مادر فرشته من اصال خوب نبود االن د_  
مردە متحرکه دوتا �چه هاش دارن   جلو چشماش پ%Óر م�شن 

  lتر کردم شور شور بود ل 

:گرفته بود و حkl خودشو ^شون داد گفت �ا تمام وجودم رو  

+اد+دونم چ+Dار کنم واقعا هیچ fاری از دست من بر نممن نم_ 

ینکه دعا کنمجز ا 

:(ان  دستمو گرفته بود محDم فشار داد و گفتشا 

+دونم چجوری بهت �Eم  مادر ف%&ان اینجا بود نم_  

:ی دس@ش کش+دم و گفتم�ا �غض دستم رو از تو  
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 شا(ان _  
¡

��KL م+خوای 

ی دو دل بود دس@ش �از ب H IJچ H kiار برای گفEون داد ان IJ

ی که هرگز فکر ن] کردم  H IJچ

ترس و وحشت و  که از زxان شا(ان _شنوم تمام وجودم رو انEار نا ام+دی و 
خطر از دست  دادن بود 

م رو داشتی س�نه چنان \ ک°x+د که انEار قصد فرار از س�نقل{م تو 

 ساخته ^شدممن برا 
¡

cی این زند

ی این همه درد و عذاببرا 

ە �ا مرگ دست و �نم فراز ع�&زم پراز !  گناە من اینجوری دار هم� نازن 
پنجه نرم م+کنه 

ە !  گناە وف%&ان ،  که افرشته قشن kJونم اون دخx%گ و مه IJون هم اس
دست �نوشت شوم  شدە بود

  klار تمام وجودم رو برق گرفت وقEحرف شا(ان ش�+دم ان 

Eار تموم وجودم رو ن�سkl گرفته بودان

Eار تمام وجودم را �ه آ�ش کش+دە شد ان 

ون داد و گفتنفسش را ب  IJ:

�ه حرفام فکر کنف% _  kJا  خواهش \ کنم ب�ش&

،  تو میتو!H اینDارو انجام �دیتو  م H!یتو

�دیتو م  
¡

cه همه زند� H!یتو

\ تو^ستم  گ�&دم و حرکت کردم چه جوری \ تو^ستم من چه جوریل{مو   
این fار رو �کنم ؟

چجوری میتو^ستم واقعا برام خ+© سخت بودمن 
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رو گرفته بود  گ%&ه و خشم شا(د این لحظه عص{ان�ت تمام وجودم�ا هق و   
:و گفتم

م (ان ه+·K نگو تورو خدا برو ، من خودم دار تو رو خدا شا_   IJم اینجا م+م
ب�شkJ از این عذا�م ندە

]09:49 21.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۲ست #

(ان �ا  حرف  لحظه آخر �از دستم رو  گرفت شا

Eار این �ار دستم یخ زدە و �د بود ان 

کردم فشارم دارە میوفتهاحساس  

ە احساس    IJکردم دارە چشمام س+ا½ م

د   دستم رو ف��

 Hsدون حر�س من بود و لحظه آخر   نEاهش �ه  چشمای خ�

&ــــع و �ا �عت اتاق را ترک کرد� 

H شا   kiا  رف�(ان چشمامو _ستم

:کردم و ز&ر لب زمزمه کردمهق   

چه جوری من میتونم این fارو �کنم _  

\ کنم Wسش برنم+ام من دارم  لحظه ای �ه مرگ ع�&زان فکر من از 

م و زندە م�شمEار �ا فکر  مرگ اونا  و تک تکشون من هر لحظه م+مIJ ان 

ه وجود م+ارەکر  مرگ   عمیق ت%&ن و سخت ت%&ن لحظات دارە برای من �ف
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کنم   ف%&ان چه جوری \ تو^ستم �اور !  �نم ،  فراز فرشته نازن 

(ک لحظه چشمامو _ستم 

(اد حرف شا(ان افتادم که گفت

Dم (ه مردە رو دارەفرشته االن ح(  

+گه مردە چه جوری چندین ا^سا!H رو میتونه نجات �دە ؟م 

کردم�غض    

ی  نEاە کردم دن+ا دور �م چرخ+دلحظه ا 

دە شداحساس    کردم قل{م �ه شدت �ا این حرفش ف��

یتو^ستم �اور کنم اصال نم 

نها H IJین حرفها  رو  دارە م

:+دی گفتم�ا �غض و ناام 

(ان تو داری از KL حرف \ ز!H شا_  

ینکه خوب اون لحظه من این جمله رو فهم+دم �ا ا 

�اور نبود که �ا زxان !  زxا!H و پر از �اما برام غ IJ غض و ب%&دە ب%&دە و گ%&ه
:گفتم

ن اصال (ان شا(ان نگو نگو که از KL م+خوای حرف بز!H شا(ان مشا_  
نمیتونم �اور کنم شا(د

ون داد و �از آروم زمزمه کردشا IJان   نفسش را ب):

H حاال اون دخkJ م_  Iiاشه (�  هم�  Lیتونه نا

H روزا �ا(د پیوند قلب  _سه  !   &انف%   Iiف%&ان هم

د(م اما اصzً ن] تونم براش (ه قلl  که مناسهمه جا س KJ ب  ف%&ان اشه پ+دا
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کن+م اما تمام عالئم ح+ا!k فرشته دارە 

ە IJم از دست مf مf

%&ان م+خورە nشا!k که انجام دادم فهم+دم گروە خو!H فرشته �ه فآزما 
فرشته میتونه ناL  چندین ا^سان �اشه

ی !  گنا½ که چشم انتظار پیوند هس@ندا^سان ها 

̄� ؟ف%  !&ا  متوجه حرف م�

(ه دفعه �غض کردم

 ین لحظه تمام این دقایق کوتاە توی 1لوم خشک شدە بود و ا 

:کردم و گفتم�غض  

سالشه آرزو دارە  ۱۹گو شا(د تو چرا اینقدر !  رح] اون دخkJ هم نه ن_  
 برگردە

¡
cه زند�اونم دلش م+خواد 

ون داد و گفتشا  IJاال تا عمیق س�نه ب�:(ان �از نفسش 

 ع�&زم فرشته د(گه زندە ن�ست اینا رو �م_  
¡

فهمم فرشته تو +دونم KL م+�
� آدمای د(گه زندە م+مونه تو قلب تو چندین آدم د(گه که 

¡
cه ام+د زند

\ کنند

]09:54 21.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۳ست #

ون دادم و لب تر کردمنفسم رو ب IJ

(ان گفت Eار اون لحظه تمام وجودم پر از  وحشت شدە بود که شاان 

یتو!H مادرش را قانع کن+م م
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ە پول ز&ادیاالن من داشتم �ا مادر ف%  HÏد حا H IJت قلب  &ان حرف م��ا
س زدم و �ا ع W دە تا این حرف زد  (ه دفعه دس@شو�ص{ان�ت دادم فرشته 

گفتم

+·K نگو (عHl فرشته قل»ش رو �فروش+م ؟ه_  

:نومن گفت(ان قدم عقب رفته بود گوشه ل»ش را گ�&د و �از هم �ا مشا

.... 1م که حداقلمن فقط �ه خاطر مادر فرشته \_  

:�ت گفتمنذاشتم حرفشو ادامه �دە �ا عص{ان

ارە ام+د دارە (ان  این حرف را جلوی مادرش نگو مادرە  هز تورو خدا شا_  

ون داد این �ار قد\ جلو آمد و �ا لحHl که سنفسش را ب IJ کرد و آرومم \ �
:کنه گفت

�ه\_   H!مک+ه  که میتوf مادر فرشته   دونم خ+© سخته اما این حداقل
�کن+م اون زن مه%xون+ه  م+دونم قبول م+کنه حداقل �ا ای 

¡
cن پول میتونه زند

آرام تر �عد از �چه هاش داشته �اشه 

 کنه از ªه فراز خدا!� نکردە اتفاks  براش ب+فته این زن از کجا 
¡

cا میتونه زند
 چقدر سخته ف%&ا ای

¡
cزند H!فهمم کجا ب+ارە  (ه زن تنها م+دو�نا رو حداقل 

ون دادم و گفتمنف¯ IJب :

�Eم  ب+ا  ی شا(ان �ه خدا این برای من خ+© سخته   که من  بهشوا_  
ت را �فروشم  kJدخ ! 

¡
cفروش که زند�ت رو  kJدن دخ� راحkl (ا اعضای 

داشته �ا[� 

(ان نفسش �از �ه س�نه دادشا

 گشتمین �ار نEاهم کرد تا عمق نEاهش ن] دو^ستم دن{ال KL \ا 

: ا^سان�ت که  گفتمدن{ال دلرح] 

شه رو قبول نم+کنه ا_     kJاون دخ H! H IJینا چ+ه که  حرف م
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ش �م kJدخ HÏارو نم+کنه حاDە  و این IJ

�اشه ناL  هزار شا  Lمیتونه نا kJا^سان  (ان گفت اش@{اە نکن دخ

:گوشه ل{م رو گ�&دم و هق کردم که شا(ان گفت  

اس آرامش �ه یتونه �ا وجدان راحت �خوا�ه ش{ا �ا احسحداقل اون زن م_  
خواب که حداقل f© آدم میتونن براش دعا کنند 

H براش از خدا طلب آمرزش   Hiک

:(ه دفعه  عص{ا!H شدم �ا گ%&ه گفتم 

ی که گنا½ ندارە و (ه دخkJ جوون همش ه_  kJنگو دخ K·+۱۹  سالشه
وقkl برای گناە کردن نداشته اون خ+© �ا¾ و معصومه 

:(ان هنوز بر روی  حرفش �ا  فشاری \ کرد و گفتشا

̄� اون دخkJ تمبب_   H  ف%&ا تو از لحاظ پزش� متوجه نم� Ii د^ش�ام اعضای 
 ب{خش+د االن خودش

¡
cه چندین آدم د(گه زند�مردە متحرک  االن میتونه 

حظا!k که بتونه امروز شا(د �اورت  ^شه من انEار منتظر این لحظات این ل
 ب{خشه و �عد از اینجا برە  متوجه ح

¡
cه چندین نفر زند�̄� ؟ رفام م�

]09:56 21.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۴ست #

:پوزخندی زدمو میون گ%&ه هام گفتم

رو 1مشو از چرت و پرت نگو چرت و پرت نگو شا(ان حوصلتو ندارم برو ب_  
ون  IJاتاق ب

ە که اجنفسش را ب IJگ�ون داد �از دوxارە خواست دستمو  IJ ازە ندادم و
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:گفت

�اش فراز هم اªه �فهمه قرارە�ه خاطر فراز م_   H Öiم مطمE+  ب+فته ksچه اتفا
�اش اونم رضا(ت م+دە فراز دل رح] دارە م+دو!H چ H Öiندین آدم فقط مطم

 بهشون برگردە 
¡

cاالن منتظر هس@ند که زند

رای مادرش fاری +دو!H االن اون   چقدر دارە عذاب م+کشه   که میتونه بم
کنه (ا حkl برای خواهرش

�عد از تا   klه راح�سه  IJه آرامش م�نها!� اینا رو �فهم ینطوری  مادرش هم 
 IJه فراز ن{اشه مطمئنم از اینجا مªس فردا ا W ف%&ا توفر 

¡
cزند  K! ی و IJی م

خودت 

�عد از  فراز کوت کردم واقعا ن] دو^ستم قرارە چه اتفاks برام ب+فتس Hlه (ع
ز م+فتهچه اتفاks برای من  \ افته  KL  اتفاks برای مادر فرا

 فرشته االن  
²
(عHl د(گه زندە ن�ست ؟واقعا

   lتر کردم شور بود آب دهنم رو قورت دادمل 

:(ان کردم و گفتم چشام پر از اشک بود و پر از  گ%&ه �ا این حال  نEاە شا

 _� فرشته د(گه برنم+گردە اون چشمای قشنگشو  
²
از نم+کنه(عHl واقعا

چشماش رو _ست �ش  رو ارم تکون داد

)(عHl نه  

�ار از � تمام ا  H Iiار و حرفهای شا(ان برای هزرامDپر از سودا(م ین اف 
گذشت 

در اتاق �از شد  کردم واقعا نم+دو^ستم چ+Dار کنم (� از چشمامو _ستمهق  
قامت �ا�ا  در اتاق د(دە شد

ور شدە بودم ینکه فهم+دم شا(ان �ا �در و مادرم حرف زدە بود دلخاز ا
نم+دو^ستم چ+Dار کنم؟
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�ا�ا در اتاق را _ست و جلو آمد  

س از آن ب ون دادم و �ا گ%&ه گفتمنف IJ:

H را بهت گفت �ا�ا شا_   IJ؟!(ان همه چ

ون داد و گفت�ا�ا نفسش را ب IJ:

H رو  بهم گفت و® نم+دونم چه جوری این قض+آرە همه _   IJه رو حل چ
کنم واقعا خ+© برام سخته 

ین ور مادر ف%&ان از این ورم مادر فرشته از ا

مین فراز از این ور  ف%&ان واقع همه KL برام سخته داز ا kJخ

 خودمو ینکه تو این مدت دچار این همه اتفاقات تلخ صدی  و از ا 
²
اقعا

�̂زش \ کنم 

(د هم  مقÄ منمشا 

:گ%&ه کردم  و �ا گ%&ه گفتم   

چرا �ا�ا چرا ؟_ 

ون داد و گفت  اªه  �ا ازدواجت  مخالفت کردنفسش را ب IJە بودم

�و اجازە ن]     �W االن این  Hlک�f Hاری را  Iiبرگشته بود  و  دادم چن  
¡

cه زند
اموم \ افتاد نه د(گه االن اینارو \ شناختم نه د(گه این اتفاقات بر 

:گوشه ل{مو گ�&دم و �ا گ%&ه گفتم

نا نم�شد(م االن من  دونم f KLار کنم اªه هم �ا فرشته و فراز آش�ا�ا  ن]_ 
اینجا نبودم نه حkl ف%&ان  این اتفاق براش افتادە بود؟

ون داد و گفت �ا�ا نفسش را ب   IJ

ن �ا(د هر چه &ان  ب+ماری قلl  اش (ه مدت طوالن+ه  پ�ش اومدە االف% _ 
�&عkJ پیوند _شه وگرنه زندە  ن] مونه
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]10:01 21.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۵ست #

س کردم درد م+کنههق هق    کردم �م �ه شدت  (ه لحظه ح

+دو^ستم چ+Dار کنم؟واقعا نم 

 ی در ظاهر شد که (ه دفعه در اتاق �ا تقه ای �از شد مادر  در استانه  

چشماش �خ بوددوتا   

H گچ سف+د بود رن  Iiگ پوس@ش ع

 klه درد آورد و حال� که اون لحظه داشت دل مرا 

�Wش بود اونم هم داغدارە  

�Wی که �از داشت �ا مرگ دست و پنجه نرم \ کرد

گوشه ل{م را گ�&دم   

Eاە مادر ف%&ان کردم و ن

&ان �دون هیچ حرHs در اتاق رو _ست و جلو آمدمادر ف%    

ون داد�ا�ا نفسش را ب  IJ

:Eاهش را �ه مادر ف%&ان داد و آروم گفتن 

  _ kJ؟!ی ع�&زم به

ون دادم نف¯ IJب 

ن هیچ وقت ین زن هم�شه از من خوشش نمیومد اینارو �عد فهم+دم ایا 
دوستم  نداشت 
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&ان _شم اون نذاشت زن ف%   

ون نبودم که �ه چه فکر \ کنم شا(د حق داشت شا(د من االبته االن هم هر 
درد �Wش �خورم 

ی داشت برا kJش آرزوهای  به�W ی

یچ  وقت  �ه د دردش  نم+خورممن ه     

ون دادم که مادر ف%&ان  جلوم  کنار �ا�ا اnستنفسم ب  IJاد و گفت:

دم االنم �ه چند تا دکkJ نم_   KJار کنم همه جا سD+زنگ زدم اما هیچ  +دونم چ
فا(دە ای ندارە 

گوشه ل{م را گ�&دم

(اد حرف شا(ان افتادم 

گوشه ل{م انEار از شدت فشار دندونام زخ] شدە بود   

Øش  و احساس کردم از شور  

   lغض و گ%&ه آروم زمزمه کردم ل�: تر  کردم و �ا 

ە�ا�ا _  IJه پیوند  ^شه م+مªف%&ان  ا Hlع)

ون داد�ا�ا نفسش رو ب  IJ

+·K نگفته 

:که مادر ف%&ان  �ا �غض و گ%&ه گفت  

&ا خواهش \ کنم تو �ا مادر فرشته حرف بزنف% _ 

ون دادم و �ه �غض گ%&ه افتادم نفسمو �ا هق ب  IJ

:که �ا �ا لحHl پر از التماس گفت  

(گه زندە ن�ست  خواهش \ کنمفرشته د_  
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:فته �ا گ%&ه گفت(ه دفعه مادر ف%&ان �ه گ%&ه و افتاد (ه دفعه دستمو گر  

�خوای �ه اونا م+دمهر _   KL

 \ کنم فقط تو رو خدا �Wمو نجات �دەهر   
¡

��fاری 

�اهاشون حرف بز!H خواهش \  H!تو \ تو H!کنم تو میتو 

ون دادم و +دو^ستم چ+Dار کنم که نفسم بIJ آب دهنم رو قورت دادم نم
:گفتم

Wسش برنم+ام �ا�ا اما من  از _ 

ش �Eم ب+ا جونم یتونم اینDارو �کنم چه جوری میتونم برم �ه مادر اصال نم
دخkJ تو �ه �W ما ب{خش؟

د که دل سنگ من Dم گرفته بود چنان التماس و گ%&ه \ کر مادر دستم را مح
م�شد احساس کردم تمام دن+ا دارە دور �م م+چرخه 

H همه ا kiه فکر ع�&زا^شان هس�ینها 

!امن من&ان  دست �ه دمادر فراز دست �ه دامن خدا شدە و مادر ف%  

(عHl من میتونم (� رو نجات �دم دن؟ 

م ؟  IJگ�(ا اینکه جون (� رو 

H و نجات دادن دست من ؟م  kiگه جون گرف

از تو دس@ش   +اد که �ا گ%&ه س�  کردم دستمو واقعا از دست من بر نم 
�ا f] عصl  گفتم [f Hlا لح��کشم و :

f Hاری رو �کولم  _   Iiنم من کن مامان من نمیتونم من نمیتونم همچ
م IJگ�چجوری میتونم جون (� د(گه رو 

]11:00 21.08.21[, ی �د من اە شبها
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ی �دمن اە شبها#

W_۱۶ست #

�ام افتادە بود �ه دست و 

دەپول \ زد، پول fال!H که میتونه  �Wش را نجات �حرف از 

 فرصت ز&ادی ن�ست  ۳و  ۲&ادی ندارە (� دو  روز فرصت ز  
²
روز واقعا

ە  ین و   فرشته از دست رفته از این ور ف%&ان  از دستاز ا IJم

ون  �گردونهاز ا IJین  مادر ح!

ە م و گ%&ه ه+·K نگفتم فقط  هق هق کرد!  +دو^ستم چ+Dار کنمواقعا نم 
آور

ز من جدا کرد و Eاهش کروم تا  لحظا!k که  مادر دستامو    گرفته بود   ان 

:که �ا�ا گفت  

ان{اش ن_   H IJکه خدا تو دل مادر فراز م Ùمک  م+کنهگران ن{اش ا^شاf رە

:فت&ان  دست �ا�ا رو گرفته بود و �ا التماس گ%&ه گمادر ف%  

ر چه پول (ه fاری �کن اون زن میتونه �Wمو نجات �دە هتو رو خدا _  
م+خواد بهش �دە فقط �ه خاطر �Wم اونو  نجات �دە

+دو^ستم چ+Dار کنم فقط سکوت \ کردم نم 

&ختم و آروم اش   IJک  م

ی نگفت �ا�ا  H IJچ

 \ کرد و دلداری �دە آرومش کنه فقط س�

 k!مه فکر از دستلحظاDدادن    کوتاە همینجوری گذشت و من در مح
ع�&زان داشتم  م�سوختم و داد1ا½  م�شدم 
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 تو^ستم  fاری �کنم چه جوری؟ من واقعا ن]

س  این fار بر نم+ام من از   W

fار دشواری بود من نتو^ستم fاری �کنم  

+© برای من سخت بود خ 

 کردم از روی   تخت �این ب+ام س�

&ــــع منو fمک کرد �ا�ا  �  

ە شدم از روی تخت و +له جدا کردم و �ه آرا\ �ه fمک �ا�ا پ+اد�م را از م 
سمت در   در حا® که هنوز �غضم گرفته بود اشک توی چشمام بودم که

:حرکت کردم و آروم  �ا �غHÚ  پر از ناام+دی زمزمه کردم 

ªه خدا �خواد هیچ اتفاks نم+فته فقط دعا کن+دا _ 

:Wشت �م گفتمادر  

 \ کنم فقط جون �Wم تو دتو رو خدا ف% _  
¡

��ستای توعه  &ا هر fاری 
تورو  خدا نجا�ش �دە 

کوت کردم �م �ه دست سمت در خروL  رفتم س

خسته و بودم و دلزدە   

دازە Eار انتظار برای مرگ ع�&زانم منو  دارە از �ا \ انان 

شمات دارن پر پر +© سخته خ+©   وقkl  داری   می�یHl ع�&زانت   جلو چخ 
م�شن 

 �̄ ی بود رفتمسمت �خ kJکه فراز توش و _س 

 بهم دست م+داداحساس خو!   

م�شد   +ب غ%&l  احسا[ که هر لحظه داشت وجودم ب�شkJ احساس عج 
مش اروم م�شدم اونم از د(دن فراز هرچند  حالش خوب نبود اما �از م+د(د
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انEار این لحظات موقت+ه   

زانم دست  +دو^ستم چ+Dار کنم چه جوری \ تو^ستم از ع�&واقعا نم  
�کشم 

Wشت ش�شه سادە بودم 

Dم روی چشمام بوداش 

ین لحظه سخت ت%&ن لحظات عمرم بودا 

Eار فراز ل{خندی روی ل{ا^ش بودان 

د(د^ش �ه   چشمای قشنگش _سته بود احساس کردم تمام وجود  برایاون  
گ%&ه افتادە بود

�خوام  کردم    klدون اینکه خودم ح�(ک لحظه 

س کرددستمو رو  م س� کردم ی ش�شه Wشت اتاق گرفتم و �ا تمام وجودم ح
و محDم �اشم  که صدای گ%&ه ام  �لند ^شه

]18:12 21.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۷ست #

�ه خودم اومدم �ا صدای شا(ان بود klک لحظه وق)

:+© آروم و !  صدا توی گوشم پچ زد و گفت خ 

زە اونم که زندە +دونم خ+© برات  سخته م+دونم اما تمام ام+دم �ه فرام_  
�مونه اما فرشته..

ون داد ن      IJاهش کردم نفسش را بE

:  عقب رفت و گفت قد\  
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ون توی ح+اط ^شسته مادر فرشته ب_  IJونه،  ب IJ

+دو^ستم KL بهش �Eم نم 

:گفتم آروم قدم عقب رفتم و  

(ان من از Wسش برنم+ام خواهش \ کنمشا_ 

ون داد  آروم در حا® که گو[� پزش� رو تنفسش �از ب  IJ وی جی»ش قرار
\ داد گفت

ای تو هم +دونم اون مادرە  براش خ+© سخته اما م+دونم خ+© بر م_  
بول ن] کردم سخkl \ تونم بهت قول م+دم شا(د من جای تو بودم هرگز ق

یتونه مادر فراز  ªه قبول نکHl بهت حق م+دم،  اما فقط تنها ک¯ که مو ا   
رو قانع کنه  و من (ه عدد رو نجات �دە اون توی

ی بهت نگفت ؟  H IJاهات حرف نزد چ��درت 

   klه سخ�س �ه س�نه  �دم و گفتم  : تو^ستم  نف

 _ Hsاز پول \ زننحر 

:یون  حرفم پ%&د و گفتم

ان  م�سوزە هم &ا  تو رو خدا (ه fاری �کن من هم دلم برای  ف%&آرە ف% _  
برای فرشته اون د(گه ن{ا(د ب�شkJ از این عذاب �کشه 

�اشه (ه ناL  ، اسمش همون فرشته است فاون �ا  Lرشته ب+خود (د (ه نا
اسم فرشته ن�ست اون فرشته نجات �خش  اینو م+فه]؟

  H!ا هق هق گفتمعص{ا�ون دارم  IJشدم نفسم ب :

ین حرفا م+خوای منو خرم کHl ؟�ا ا_  

:(ان  این �ار ل{خند تل·H زد و گفتشا

Eم شا(د ین حرفارو نزن  ف%&ا  من دارم �ه خاطر فرشته خودش م+ا_  
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�اورتون ^شه اما فرشته فقط منتظر این لحظاته 

مارستان +·K نگفتم عص{ا!H از جلومون  رد  شدم سمت در خروL  ب+ه
حرکت کردم 

ی قدمهاش Wشت  �م  حرکت \ کرد و ش�+دمصدا

س �ه س  :�نه دادم Wشت �م  گفت نف

چند نفر شوHL ن�ست نجات جون _ 

   lا (ه دست آزاد  تکون  دادم  گفتممحل ن دادم و عص� :

نطkÛ  ن�ست ین حرفها رو اصال برای  من هیچ ماصzً از توقع ندارم ا_  

ت رو �کنfاری دلت خواساون  مادرش خودت برو �اهاش حرف بزن هر    

�ه من ه �دمیچ م%xوط ن�ست منم �عد من نمیتونم جواب فرازو 

و من نما   یتونم �دم ªه فرازندە _شه  که  م+دونم زندە است  جوا_��

:�ت برگشتم نEاش کردم و گفتم �ا عص{ان 

H دوتاشون  ۲اون زندە است _  kiاشون چند روز د(گه چشمتاشون زندە هس
H  من مطمئنم Hiاز \ ک�رو 

L  رفتم تمام ین حرفا رو زدم و �ا عص{ان�ت 1ام برداشتم سمت در خرو ا 
وجودم پر از خشم بود 

ارە و \ برە مگه خدا 1له کردم  که چرا  ع�&زان ما جلوی چشام برم+داز خدا    
 ف

¡
cه این بزر�قط این دوتا آدم 1لچینه مگه اینا فقط 1لن ؟ تو این دن+ای 

هس@ند که �ا(د اینجوری از جلو چشام پ%xکشن

]18:17 21.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#
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W_۱۸ست #

 کرد�م �ه شدت درد \

مت در خروL  کردم فشارم دارە م+فته اما هر جور بود خودمون ساحساس   
ب+مارستان توی ح+اط رساندم

کردم دارم دق \ کنماحساس   

Eاهم �ه �م بود که هنوز  ن+مه بود ن 

ت بودگرفته بودم چقدر این روزا برام سخاو را �ا همان دست    

کردم سوز �دی  بهم  دست م+دە آزارم م+دەاحساس   

 �م ه مجبور شدم �م را �ا دست آزادم  IJگ

+اط �ا �عت در پ�ش گرفتم راە  سمت ح  

H آدم ها!� که در رفت و آمد بودند    م+چرخن   Iiاهم ببE د+

دن{ال مادر   

ون ز&ر سا(ه درخت اون ب   IJ

(دم  قامت خم+دە چادر روی �ش  افتادە بود مادر فراز د

وتا فرزند ع�&زش +دی اش  بود و دل نگرا!H های ب�شمار برای د^شان از ناام
بود

1امهای خسته و لرزان خودم رو سمت اون رسوندم �ا   

 klا وق�صدا!� که پر از   صدای �اهام  رو ش�+د �دون اینکه �ش رو بردارە 
�غض و گ%&ه بود گفت :

+دو!H چقدر این روزا برام چقد سخت م+گذرە نم+دو!H نم_ 

س ب  ون دادم  �ا فاصله کنارش ^شستمنف IJ
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ی �Eم احساس    H IJکردم نمیتونم چ

:که این �ار صدای گ%&ه  گفتفقط آروم هق زدم  

حمانه دارە جلوی چشمانم_   IJار کنم دست تقدیر بD+م   1لوی  +دونم چ
�چه هامو فشار م+دە

ی  از زند نم  IJدچار شدم از اول خ klند(دن تو +دونم این چه �نوش 
¡

c
ن  IJدوتا شون دارن  پر م+کشن م H!جوو

H روی ن+مکت کنار دستمون همون لحظه   kiکه خانم آقا!� ^شس

که �ا فاصله ای fمkJ از ما بود 

:گ%&ه و �ا لحHl پر از 1ال(ه و التماس گفت زن  �ا  

ە �Wمع� _  IJم دارە م+م�W کن��ا(د حتما پیوند  &زآقا تو رو خدا (ه fاری 
 ند(د همش 

¡
cاز این زند K·+ه �W سالشه ۱۸طحال _شه اون

(ه fاری �کن تو رو خدا  

ون دادع�  IJز آقا نفسش را ب&

Eاە دوتامون سمت اونا  نابودن 

�تا�انه  �ا  گ%&ه  همینجوری هق هق م+کرد زن ب  

گرفته بود مرد دس@ش  رو   

: خ+© خسته و گفتمرد �ا نف¯

دم چ+Dار کنم �چم دارە اهمه جا س_   KJدم سم+ه همه جا س KJ ە IJز دستم م
زندە نموندم  پیوند طحال �ا(د _شه االنم �اال �ش بودم گفت �ا�ا اªه

حاللم کن 

:گ%&ه و التماس گفتزن �ا  

&ز آقا (ه fاری کن طحال منو بهش �دینتو رو خدا ع� _  
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��W Hم زندە �مونه طحال  منو بهش  Iiگ

&ز آقا(ه  دفه  عص{ا!H شد ع�  

:ی ج+ب شلوار �ارچه ای  برد  و �ا خشم گفتدست  تو  

  _�گIJ زن تقدیر همون م�شه مگه دست من و توزxون �ه دهن 

ی شا(ان که \ تونه گوشه ل{م رو گ�&دم  (اد حرفای شا(ان افتادم (اد حرفها  
ودمفرشته جون چندین آدم را نجات �دە همینجوری سکوت کردە ب

]18:18 21.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۹ست #

:گ%&ه گفتمادر آروم �ا �غض  

جا امانته  کkJ شا(ان بهم گفت فرشته زندە ن�ست بهم گفت روحش ایند _  
روحش م+خواد پر �کشه

س و ب  ون دادن �ا گ%&ه گفتمنف IJ:

H رو بهت گفتشا_   IJان همه چ)

کرد و �ا گ%&ه چادرش روی صور�ش کش+د مادر هق هق    

:گفت و   

ون  زندە ن�ست ی  من زندە ن�ست خ+©   نمیتونه زندە �مونه   افرشته _  
ز اینجا برە  چ+Dار کنم فرشته دخkJ ع�&زم فقط منتظر اجازە ی منه که ا

م+دونم اون دخkJ د(گه ام+دی �ه �ازگش@ش ندارم

:Eاهم کرد و گفت�ش رو برداشت ن

نم واقعا  ترسم \ ترسم نتونم از امانت �ا�اشون درست مراق{ت ک\_  
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سم اش@{ا½ �کنم kJسم می kJار کنم میD+نم+دونم چ

د ن]  H IJحرف داشت م KL دو^ستم از 

:گ%&ه و گفت اما �ا  

 ترسم که دچار عذاب وجدان _شم \_ 

ی گ%&ه ی  زن هنوز کنار دست من بود صدا

:گرفته بود �ا گ%&ه گفتدست مردو   

دە ماش�نو &ز آقای fاری �کن خونه رو �فروش خونه رو �تو رو خدا ع� _  
�دە مغازە رو �فروش فقط ج ون �Wم رو نجات �دە

که �ه سخkl   گرفته اونو نوازش کرد و آروم زمزمه کرد مرد دست زن را   
:ش�+دم گفت 

سونه اما c هست کجا هست   ؟ اªه تا چند ر _  IJوز د(گه پولش خدا م
�Wم طحال بهش نرسه سم+ه سم+ه چ+Dار کنم؟

(ه دفعه مرد �ش را انداخت و �ه هق افتاد 

(دن گ%&ه ی  مرد خ+© برام سخت بود د 

:%&ه گفت(ه دفعه �لند شد سمت آنها رفت و �ا لحHl پر از گمادر  

�W  شما زندە م+مونه _ 

(ه دفعه � جام م+خکوب شدم 

  klبوق Hsخواهم حر�زنم �دون این که  ما در این حرف زد و �دون اینکه من 
من �خوام دخالت کنم اما در برگشت نEاە هم نکرد و گفت 

&ا �ه دکkJ شا(ان �گو    من  رضا(ت م+دم ف% _  

ش بند آمدە بود (ه دفعه �لند شدن اnستادن مرد گ%&ه زن گ%&ه ازن و مرد 

Eاە \ کردم من هاج و واج �ه مادر فراز ن
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: که جلو \ رفتم �ا �غض گفتمدر حا® 

(عKL Hl مادر (عHl شما رضا(ت م+دین؟_  

س ن] کردممادر خ  +© جدی بود     ه+·K توش ح

:Eاهش �ه اون زن بود و گفتن 

م �ه  زند _   kJم دخ HÏشما نجات پ+دا م+کنه خانم من حا �W برگردونه 
¡

c
 بر\ گردە 

¡
cه زند�اینجوری دخkJ من 

Eاە هاج و واجش  را از مادر �ه سم+ه خانم گرفت�ه مرد ن

زن �ه هق هق  افتادە بود  

ه و �غض توأم �ا کش و گ%&ه اش �ا خندە هاش (� شدە بود �ا خندە و گ%&اش
:هم  گفت

...+کنم (عHl شما �اور نم_  

+© جدی و چادرش رو محDم گرفته بود خمادر فراز آب ده�شو قورت داد 
:محDم گفت 

حش االن که از اینجا برە رو دخkJ من اونجا فقط منتظر اجازە من  / 
�سهاینجوری �ا اجازە من و نجات �W شما �ه چند نفر د(گه  IJا آرامش م

]18:39 21.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۲۰ست #

(ه دفعه زن �ه گ%&ه افتاد �ا هق مادر فراز و �غل کرد 

کر کرد و ازش �ش

است که آروم �اشه کرد و �ا التماس از اون خو مرد زن را از مادر فرا جدا   

46



گ%&ه ام گرفته بود و ه+·K نگفتممن هم تمام مدت  

  klعد از رضا(ت مادرفراز کنارم روی ن+مکت ^شسته بساع�ود  

:ی�{ار اشک توی چشماش بود آروم زمزمه کردا

ن چ+Dار  کنم فراز  این موض°ع نفهمه،  نفهمه که مفقط خواهش \_  
کردم وگرنه هیچ وقت منو نمی{خشه

: دو^ستم چ+Dار کنم �ا گ%&ه گفتمواقعا ن] 

+دوارم فراز �ه این دن+ا برگردە من فقط ام_  

&ان  از خوشحا® داشت  �ال در \ آورد و مادر ف%  

پیوند داشت آمادە \ شد همه مقدمات  

ط  من همون پو® بو تا فردا همه  H آمادە \ شد اما �� IJا چ�د که قرار بود �ا
ق{ل از پیوند تو حساب من ب%&زە

اونو  �ه مادر �دم  

چند نفر د(گه هم پول  رو پرداخت کردە بودند  

یندە خودش برای کردم اما اینقدر �اهاش حرف زدم برای آمادر اول قانع    
تنها!� خودش

ا!k برای فرشته انجام �دە حداقل بتونهحداقل بتونه خ  IJ  قشنگ  Jسنگ ق
و مورد قبو® برای فرشته �خرە 

ود قبول کنه چند پول ها مورد قبول بودن مادر �ه زور التماس من تو^سته ب
گرفته \   نفری که حالت اضطراری داش@ند �ا پیوند و آزماnشات صورت

 برگردند 
¡

cه این زند�توا^س@ند 

ساله و ف%&ان  ۱۸ [ و خوردە بودن (ک جوان دوتاشون مرد حدود [
H فعzً این چهار نفر �ا پیوند عمل از اعضای فرشته �ه زند  kiبر\ گش 
¡

c
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:کردمادر آروم زمزمه  

الن در آرامشه دونم  fم آوردم ،  اما احساس \ کنم روح  فرشته ان]_  

:Eاە مادر کردم و آروم زمزمه کرد �م رو برداشتم ن 

ە که از اینجا بر در سته فرشته فقط منتظر اجازە شما بود  _  

وع کرد  �ه گ%&ه کردن  گفت مادر  :(ه دفعه �  انداخت ��

�د^ش رو ت_  H Hiکه ت+که \ ک+

ین فقط دارە عذا�م م+دە ا 

:(ه دفعه دست مادر رو گرفتم دس@ش را بوس+دم و گفتم 

 \ کنندمادر �ه ا_  
¡

cین فکر کن که چندین نفر االن زند

یتو!H فرشته رو تو وجود اونا  ب�یHl االن تو م 

:گ%&ه کرد ،  خودش توی �غل من انداخت و گفتمادر   

دادم فقط �ه  گران+م �ا�ت فرازە اªه این fارو انجاممن فقط ن...  فراز_  
 برگردە مادر ن] دا^ست �

¡
cه این زند�در �درم قرارە پول خاطر اینکه فراز 

�ه حساب من ب%&زە ترجیح دادم فعzً سکوت کنم شا( klهنگف H kiدفعال  گف
جایز نبود

H این حرفها نبود مادر �ش برداشت نEاهم کاالن وقت    kiرد و طرف گف
:شونم گرفته بود گفت 

ه  برای فرار دعا کن (ک �چتو رو خدا ف% _  ه هم از دست رفته &ا  تو دلت �̧ا
 برگردە fاش \ شد تمام وجودم ر 

¡
cه این زند�و نذرە فراز \ حداقل �Wم 

 برگردە
¡

cه این زند�کردم فقط 

]10:08 22.08.21[, ی �د من اە شبها
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ی �دمن اە شبها#

W_۲۱ست #

چند  روز از فوت فرشته م+گذشتامروز 

H اعضای قا�ل ا�عد از انجام    kiبرداش H!ارهای پزشک قانوf ستفادە فرشته

سا(ه های قد(] (ان من �درم مادرن و جم� از دوستان ع�&ز و همامروز شا
ام و عزت فرشته را �ه خا¾ س kJا اح�د(ممادر فراز که همشون  KJ

گ%&ه کردم که د(گه نا!� برام نموندە بود انقدر   

ی از دوستان فرشته و دوستو مراسم خا  IJاری در جمع کثÃتان فراز ¸س
سÃاری پیوس@ند همDاران ب+مارستان �ه خ̧ا

ی خونه  قد(] خودشون  برگزار شد مراسم تو  

 (� دو ساعت �ه ب+مارستان \ رفتممن خونه بودم شب ها  

�ای فراز م�ش�نم  و  �اهاش درد دل م+کردم 

H بود که هر چه حرف \ زدم �از هما  kiم آوردم   ینقدر حرف برای گفf

گفتم  ازنگران+م   

گفتم از نبودش �االی � فرشته ن�ست   

گ%&ه های مادر فراز  

ی ب+مارستان کنار تخت  فراز ^شسته بودمتو 

�مونم�ه زور اجازە دادن امشب رو ب  kJش�

ینقدر گ%&ه کردم که د(گه نا!� برام نموندە بود ا 

که  kJه لحظه احساس کردم �م دارە می)

دم   د(گه زxونا  H IJدە بود ینقدر  دو سه  روز داشتم فقط جیغ  م&  Jم
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ی گ%&ه هام _شنوە دوست داشتم  صدا 

پوش+دە بودمل{اس 

روم توی fالە و دستکش های (ک{ار مÄف (ک لحظه دس@شو گرفتم و آ  
:دستم خ+© آروم فشار دادم و �ا گ%&ه گفتم

ت گرفته دلم چشمات°xازکن چشمات°xازکن دلم خ+© براتورو خدا فراز  _  
خ+© برات تنگ شدە 

+دو!H چه حال+م نم+دونم مامان تنهاستنم

¯ رو ندارم فراز چشماتو �از کن منو تنها نذار هیچ کفراز توروخدا ... فراز  
هیچ ک¯ را اندازە تو ندارم که  دوستم داشته �اشه 

چشمای قشنگت فرازم ع�&زمق%xون 

دم  و  1ال(ه م+کردم  !  هم  H IJاهاش حرف م�صدا گ%&ه  ینجوری داشتم 
م+کردم 

دوست داشتم فقط صدامو _شنوە  

:(ه دفعه صدام �اال رفت و �ا هق هق و گ%&ه گفتم

چشماتو �از کن توروخداتو رو خدا _  

شدە بود که  Dم فشار دادم انEار عصl  بودم نم+دونم چه مر1مدس@شو مح
دوست داشتم اون لحظه فقط چشماتو �از کنه و  نEاهم کنه 

&ر  این همه دم و دستEاە چه جوری دارە منو \ ب�نه؟ز 

(عHl اون صدای گ%&ه هامو م�شنوە  

:+فهمه؟ (عHl اون حرفامو م�شنوە که �ا عص{ان�ت گفتمم 

تنهام �از کن  ªه صدامو م�شنوی نامرد چشماتو �از کن �از کن که خ+©ا _  
ها نذار مادر  جز c مادرت �ه تو احت+اج دارە فراز تورو خدا اینجوری منو تن
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رو دارە فراز توروخدا تنهامون نذار

دمهم H IJینجوری داشتم زجه م

+دو^ستم چم شدە نم 

1لوم  خفه نم�شد صدام تو    

+دو^ستم چقدر گ%&ه کردە بودم نم 

و اتاقم (ه دفعه +دو^ستم چه اتفاks افتادە بود که دوتا پرستار اومدن تنم
:گفت

ە ؟ داری چ+Dار \ کHl خانم  _    Jچه خ

دم گ%&ه \ کردم و �محل ندادم هم  H IJا تمام وجودمینجوری داشتم داد م

]10:18 22.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۲۲ست #

�عد حالم �د بود 

® م�شم یچ حا® نبود (� هم  متوجه ^شدم که دارم چه حااصال ه 

+·K تو  حال  حال+م  نبود  ه

H اون لحظه منو    kiگرف

ینجوری دست فراز توی دستم بود فقط هم 

گ%&ه \ کردمو �ا تمام وجودم  

زنه   خواستم که چشماشو �از کنه  \ خواستم �ا من حرف بو \ 
شنوە \ خواستم برگردە  �ه این دن+ا اما اون اصال صدامو نم�
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 klم منو گرفته بود وقDه خودم اومدم د(دم شا(ان مح� 

ون کنهو م IJه زور از اتاق ب�+خواست منو 

+© عص{ا!H بودم گ%&ه م+کردمخ 

 زدم اما فراز صدامو  ن] ش�+د داد \ 

(ان منو محDم گرفته بود شا

�ت   س� کرد  منو از فرار جدا کنهو �ا عص{ان

گرفته بودن   یچ فا(دە ای نداشت و  دوتا  پرستارا هم محDم منو اما ه 

H و س�  Hiونم  ک IJکردن  و از اتاق ب \ 

(ه دفه   شا(ان س+©  محD] تو   توی گوشم زد     

�ا گ%&ه گفتم پ+چ+دم اما �از گ%&ه امونم رو ب%&دە بود و از درد خودم :

ین چشماشو �از نم+کنه شا(انا_  

(ان چشماشو �از نم+کنه شا 

:(ان عص{ا!H جلوم اnستادە بود و �ا عص{ان�ت گفتشا

ە _   kJ؟دخ Hlار \ کD+حواست هست داری چ H!االن صداتو ی  ب+فکر م+دو
م�شنوە همه KL رو هم \ ب�نه

:�ت گفتم�ا عص{ان 

ی�ینه منو نمی�ینه صدای گ%&ه هامو نم�شنوە نم_  

:ی گونه هام بود و گفتمادامه دادم دستم رو 

م+دونه گوش نم+دە   صدامو نم�شنوە نم+دونه مادرش تنهاست ننه  _   
ت اینجوری �ا فرشته ولمون کرد رفت ، نم+دونه من چه حال+م اªه م+دو^س
رد جوا�مو من ن] کرد اªه میتونه صدامو م�ش�ن+د چشماش رو �از م+ک

م+داد
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H افتادمهم  Iiجوری   فقط گ%&ه کردم، و روی زم  H Ii

:ی زانوهام زانو زدم و �ا گ%&ه و التماس گفتم رو  

 کنم د(گه (ان تو رو خدا (ه fاری کن چشماشو �از کنه دارم دق \شا_ 
ب�شkJ از این ن] تونم تحمل کنم

(ان  (ه دفعه منو �لند کردشا 

که نم+دو^ستم این �ار �ا چه حا® �لند شدم   

گرفت  س� کرد  �لند _شم منو دن{ال خودش کش+ددستامو  

(ه آد\ که تمام وجود هس@ش را از دست دادە �اشهشدم  

ی برای از دست دادن نداشتم   دن{الش رفتم د  H IJگه چ)

ومدە بود �ا گ%&ه ینقد    !  جون بودم   و  گ%&ه م+کردم که نفسم بند اا  
:گفتم

H شا(ان اªه چشماتو �از نکنه من چ+Dار کنمبب_   Ii

(ان  منو دن{ال خودش توی اتاks برد شا

س زدم  س نف نف

fمDم کرد  روی تخت دراز �کشم   

س م س نف س گ%&ه گفتمنف س نف دم �ا نف H IJ:

(ان (ه fاری براش �کن تو رو خدا شا_  

ون داد آروم �ا لحن متاثری  گفتشا IJان نفسش را ب):

 کرد(م فقط �ا(د دعا کن+م که  �ما تمام تالش خودمون رو  _  
¡

cه این زند
:برگردە   �ا لحf Hl] جدی گفت

ین چه حا® که (د (ه خوردە صبورتر �ا[� اون تو رو اینجوری ب�ینه؟  ا�ا_  
Hl ف%&اتو داری \ خوا½ چه جوری برگردە تو داری ناام+دش \ ک
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]10:23 22.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۲۳ست #

:(ه دفعه �از �ه هق هق  افتادم  �ا لحHl عصl  گفتم 

چه جوری چجوری میتونم آروم �اشممن _ 

نم آروم چه جوری؟  فرشته که رفت مادرش حالش �دە من چجوری میتو  
�اشم تو رو خدا اینا رو �ه من نگو ، من خودم داغونم 

(ه دفعه در اتاق �از شد 

س م  س نف د پرستاری که در اتاق رو �دون اینکه در بز نف H IJ از کرد�نه  

تعجب و �ا لحE Hlاە دوتامون بهش رفت (ه دفعه پرستار �ا لحHl _س+ار من 
:پر از ام+د گفت

از �ه هوش آمد ی دکkJ آقای دکkJ  ب+مار  چشماشون رو �از کردن  فر آقا_  

ین حرف زد نفهم+دم چجوری (ه دفعه از حال رفتمتا ا 

Eار  داشتم fم \ آوردم ان 

کردم نفسم دارە بند م+اداحساس  

فت و و اصال نتو^ستم درست �مو بردارم    IJکه �م گیج م

ر حا® که سمت  (ه دفه �ه خودم  اومدم  نEاهم �ه شا(ان بود که متعجب د
در رفت 

:گفتود   

ی من دکkJ احدی را خJ  کن+د زود �اش+دخدا_  
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س \ زد و گفت  س نف :پرستار نف

�له د _   H kiاالی � ب+مار هس�H االن بهش خJ  داد(م  Iiهم kJک

H پ%&دمنفهم  Iiا چه حا® از روی تخت �ای�+دم 

:(ان برگشت نEاهم کرد و گفتشا 

م پ�ش فراز هم_   IJمون  االن االن من م�H جا  Ii

پرستار همقدم شد�ا �عت �ا  

اصال اجازە نداد   برم  

چه حا®  دارم؟ 

و خندە  چه جوری \ تو^ستم اون لحظه آروم �اشم (ک لحظه غم اشک 
روی ل{ام �ا چشمام �ا هم توآم شدە بود

چه لحظه های عج+ب غ%&ب بود 

م ی پر از احساس ها!� که اصال نمیتو^ستم وصفش کنلحظه ها 

(عHl صدای گ%&ه هامو ش�+د؟

؟!ش را ش�+د (عHl خدا گ%&ه های منو د(د (عHl خدا صدای دعاهای مادر  

!(ا اصال �اور ن] کردم خدا

(ک لحظه احساس کردم دن+ا دور �م دارە م+چرخه

+کنم که فراز چشماشو �از کردە؟اصال  �اور نم 

من پر از نا�اوری و ترس  که من �ا(د �اور کنم اون دارە  �ه دن+ا برم+گردەاالن   
و وحشت بودم 

وی �خش  خراب و داغون خودم رو سمت همون اتاق که ت�ا  هم حا® 
مراق{ت های و&ژە بود رساندم 
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چه حا® Wشت در اتاق بودم اما �ا 

کنم اجازە ندادنخواستم درو �از   

هش بود پر از تمنا پر از خوادر _سته بود آروم �ه در زدم اما تمام وجودم  
:بود که پرستار �ا عص{ان�ت در را �از کرد و گفت 

 آروم �اش_ 
²
H لطفا kiاالی �شون هس�+د ت+م پزش� 

ز خ�¯ اشک چشمان �از _سته کردم  پر از اشک بود سنگیHl \ کردن  ا 
:که �ا گ%&ه گفتم 

:لش گفت &د ب�ینمش پرستار �ا عص{ان�ت در و _ست ق{توروخدا �ذار _ 

H تو رو خدا آروم  �اش_  Hiک�+د �ذار&د پزشDا fارشونو   

Wشت ش�شه و نEاە اشک{ارم �ه شا(ان بوداز 

+·K ن] د(دماما ه 

 که کش+دە بودند مانع د(دم شدە بود   
¡

H رن�  Jپردە س

س \  س نف �ه خودم اومدم د(دم �ا�ا کنار دسنف klستادە بود و  زدم وقnتم  ا
روم �ا لحf Hl] خوشحا® درش م°ج \ زد و من احساس کردم  آ

:که گفت     

کر ن] دو!H چقدر دعا م \ کردمخدا را ش_ 

گ%&ه برگشتم نEاهش کردم�ا   

]10:28 22.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۲۴ست #
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گر گرفته بودتمام وجودم   

:ی ش�شه Wشت اتاق جدا کرد م  و گفتدست و از  رو  

م اینجا خ+© خسته شدیب_   kJا ب%&م دخ+

&انای پ�ش  اومدە ذاغون شدی �ه خاطر ج%   

 

:Eاهش کردم که گفت فقط ن

&ان هم (� دو روز د(گه از اینجا مرخص \ شهف% _ 

داشتم ب�ینمش ین چند روزە �ه ف%&ان � نزدە بودم اصال دوست نتمام ا  
xه احساس نم+دو^ستم چرا ؟ ن] دو^ستم ا ز اینکه م�ش�+دم حالش خ° 

خو!  بهم دست نم+داد 

شدم ینکه مادرش ل{خند داشت �از هم ته دلم خوشحال  ن] از ا

ون بود ؟+دو^ستم چرا ن] دو^ستم چون فقط قلب فرشته تو س�نه انم 

کوت کردە بودممن س

ینکه پول ز&ادی �ا�ا دادە بود �ا ا 

+دو^ستم چرا حاHÏ نبودم اونو ب�ینماما �از هم نم

کرد�ا�ا منو �ا خودش همراە   

ی !  جون !  حالم گرفته بوددست دور شونه ها 

 کش+دآروم منو دن{ال خودش \ 

:ی گوشم زمزمه کردتو  

م ا^شاÙ اونم �ه هوش م_   kJاش دخ�H روزا اآروم  Iiونم حالش خوب +اد هم
م�شه و همه KL تموم م�شه 
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کردە بودم که  تمام وجودم را گرفته بود�غض  

خشم؟ 

 +دو^ستم اصzً برای چه من داشتم دن{ال �ا�ا \ رفتمنم  

(د!H ف%&ان اون داشت اونجاها \ رفتاونم د

!� که  پ�ش  گرفته بود  متوجه شدماز راە ها 

:تم+دو^ستم چ+Dار کنم که (ه دفعه �ا �غض گ%&ه گفواقعا نم 

+خوام ف%&ان رو ب�ینم نم_  

:دو  گفتینکه نEام کنه فشاری �ه شانه های نح+فم  دا�ا�ا �دون ا

برای فرازم   دونم برای تو خ+© سخته  خصوصن االن اªه این اتفاق\_  
هم  افتاد شا(د اون  اªه  بود    موافقت ن] کرد 

:(ه دفعه (اد فراز افتادم  �ا گ%&ه و عص{ان�ت گفتم 

ªه  حرف  شا(ان نبود شا(د    هیچ وقت نم�شد ا _  

ینا رو گفتم منو ن{خش �ا�ا ا  

(ه دفعه  هق کردم

ون اومد و خ+  IJپرستاری از داخل اتاق (� از ب+ماران ب H!وx%احاله  مه� ©
:گفت

&ز دلم ب+مار خواب+دنآرومkJ ع� _  

 کردم آروم �اشم دست زدم و جلوی دهنم گرفتم س� 

(گرم  دست �ا�ا رو گرفتم محDم فشار دادمدست د 

 که دستم جلو که �ا حق آروم در حا®هنوز دست �ا�ا دور شونه هام بود   
:فتمگوشه ل{م رو �ه گ�&دم و هق کردم و �ا هق هق گدهنم بود  
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م�شد ی{خشه  نمی{خشه  فرشته ن{ا(د اینجوری�ا�ا  اون منو نم_  

ون داد  �ارو\  �ا هم مقدم شدە بود�ا �ا نفسش را ب  IJم و گفت):

م ا_   kJددخ klن�س Äتو ن�ست اصال تو مق IJر ضمن اصال ین اتفاق  تقص
ی �ه تو ارت{اÎ ندارە مادر فراز این fارو کردە H IJهیچ چ 

 H¹ب{خشه و اینجوری داون را 
¡

cه چندین نفر زند�ش �ا چند  بود که  kJخ
 م+کنه 

¡
cنفر دارە زند

:مزمه \ کردمکه �از هق  کردم �از دوxارە دستم جلوی دهنم بود آروم ز 

ه خاطر خواهرش گرانم �ا�ا نگرانم  از فراز   اون عاشق خواهرش بود �ن_  
�ه همه fاری  تن �ه خفت داد مجبور شد �ا من ازدواج کنه 

گوشه ل{م رو گ�&دم حرفم ن+مه  تموم شد  

]10:31 22.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمناە شبها#

W_۲۵ست #

ون داد�ا�ا نفسش را �ه آرا\ IJب 

د نEاە هم بهش بودید  (دم دستم �از محDم ف��

: کردمآروم زمزمه \

H چقدر عاشق خواهرش بخ_   Iiا خ+© سخته نم+دون�ود+© سخته �ا

ون داد نEاهش کردم که آروم زمزمه کردنفسش را ب  IJ:

کنار م+اد  گران ه+·K ن{اش همه KL درست م�شه اون هم �ا این قض+هن_  

ه ب�شkJ در عذا�ه که راH¹ بودە االن اون خ+© از هممهم فقط  مادرش بود   
امشب �ا(د پ�شش  م+موندی
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:گ%&ه گفتم آب دهنم رو قورت دادم و �ا   

 (ه ها پ�ش موندن  خ+الم از �ا�ت اون  خ+الم راحتههمسا_ 

س زدم   س نف رو �از کرد  Wشت در اتاق بودم �ا�ا  �ه آرو\ در اتاقنف

(ت کرد   که داخل _شم و هدا

ون داد و آروم زمز ممانعت      IJا نفسش را ب�:مه کردکردم اما �ا

برو تو_  

(گه  نتو^سم  مخالفت کنم �ا�ا Wشت � من داخل شدد

و من هم داخل شدم  

 تو^ستم ب�ینمش هنوز ن]

ی _سته شدن در برگشتم نEاە ف%&ان  کردم �ا صدا 

 H·گوشه ل{اش بود آروم زمزمه کردل{خند تل :

+دو!H چند روز منتظرتم ب+ای ب�ینمت م_  

 کردم اشک چشمام رو �ا¾ کنمآب دهنم رو قورت دادم س�

س زدم دلم   س نف پ�ش فراز بودنف

ی  اون لحظه ن] تو^ست آروم کنه  حkl د(دن حاه  H IJل خوب ف%&ان یچ  چ

ین که شا(ان اجازە نداد اونجا �مونم عص{ا!H بودم از ا

گرفتم رو �ه جلو هدایتم  کرد �ا�ا جلو اومد دس@شو  

:کردو آروم زمزمه  

...&ان  این (� دو روز خ+© م+خواست تو رو ب�ینه اماف% _ 

ون داد آروم زمزمه کردنفسش را ب  IJ:
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گ فرشته متاسفم�ه خاطر مر _  

:�شkJ � انداختم کردم و گفتمو ب 

کوچولوی بودە برا_   kJتقدیر از دخ HÛی چه متاس

&ان للl   ترکرد  آروم جا�جا شدف% 

Wشت �ش �الش درست کرد�ا�ا 

:کنارتخت اnستادە بودم �اب اروم زمزمه کرد�ا  فاصله   

ارم_   H IJچند لحظه تنهاتون   م

(ه لحظه برگشتم �ه �ا�ا نEاە کردم  

�ا�ا  سمت در رفت 

:ینکه ب �خوام گفتم�دون ارادە �دون ا 

  _ 
²
�ا�ا لطفا

گشت نEاهم کرد چشم روی هم گذاشت �ا  �ا بر 

ی نگفت  درو _ست   H IJچ

س های خسته ف%&ان رو ش�+دم صدا ی نف

Eاهش کردم�م رو برداشتم ن

+© رنگ و رو رفته بود خ 

H و خسته نبودن چشماش ل{خند عجیاحساس   Iiچشماش د(گه غمگ  l
توش بود که روی ل{اش آمد 

:ین �ار �ا ل{خندی گفتو ا

+دو!H چقدر دلم برات تنگ شدە نم_  

ون دادم و گفتمنفسم رو ب IJ:
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 رو مدیون فرشته ای ا_ 
¡

cه زند�ین برگشت 

  lا گ%&ه گفل�, تماە شبهای �د من  تر کرد ل{خندش  رو ل{اش بود که این �ار 
]22.08.21 19:18[

ی �دمن اە شبها#

W_۲۶ست #

:Eاهش �ه من بود که �ا گ%&ه  گفتم تمام ن 

 _ klبراش گ%&ه م+کردیتو ح kl؟! نم�شناخت�ش، و® داش

ون داد و  �ا  لحHl خشک و جدی گفت نفسش رو ب  IJ:

�سوزە نه فقط دلم واسش م_ 

:گ%&ه تمام وجودمو گرفته بود و گفتم �ازم    

H د(گه م+گن  _   IJف%&ان چشات (ه چ Hlچرا  پنهون م+ک

  klه سخ�ن رو ده�ش گذاشت و گف � IJس س عم+kÛ کش+د ̧ا :ت     نف

H بودنالزم ن_ Iiست برای غمگ�

 Hlکسیو _شنا[   و براش    گ%&ه ک

:Eاە اشک{ارم بهش بود که ادامه  داد ن 

+گن همد®بهش م_ 

:گ%&ه گفتم �ا   

گیتو مدیون اونا!� زند _ 

اری همونا  H IJکه ازشون ب �!

س زد  وو صداشو �ه وض°ح ق{ل     س نف ن نبو نف � IJس H ̧ا kiد اما گفت گذاش:

 _�س كن تو �غلتخواستم  گفته . ته نEمدكkJ گف. نگفتم. Eم بáا منو بJ  ح»
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برام خوب ن�ست ه+جان .   تم%âن !  حرHs كنم

ی نEاهش  کردم �مو انداختم  که ادامه داد لحظه ا   

بهت . وم _شهگفته نEاە كنم و ساãت �مونم تا نفسای  تندم دوxارە آر _ 
. تو® خوب بود اªه ح»سم \ كردی  تو �غل. هK·á نگفتم. نگفتم

©áه خ.  خسته ام خªه ا ە  اینجا ش{اش وحش@ن̧ا  Jم نمي�ە خوا  Jم ب�وا
. æشهنم. نمæشه كه. خواب \ بåنم موهاتو رâخkl رو صورتت مáخندی

 kJگه دكáراست م .�ە از نصفه گفتنه زâاد  kJبه H kiنگف  K·áاد هâخند، ز
H . برقص   Iiهم...

:یون حرفش پ%&دم و عصl  و �ا گ%&ه گفتم م 

&ان چرا  متوجه ن�سkl من شوهر دارم ف% _ 

ن رو �ادستای لرزون برداشت و گفت   � IJس :(ه دفه ̧ا

 شوهر  تو �ه اون م_   
¡

...؟ ک¯ که بهت  �ه زور ...  +�

:�ت گفتم �ازم   نذاشتم حرف بزنه  و �ا عص{ان 

ه خاطرش &ان اونقدری که دوست دارم حاظرن �اما من دوسش دارم ف% _ 
جونمو �دم اینا رو م+فه]؟

  H!گذعص{ا   lا  نحو عص�ن    � IJس اشت  شد Wشت بندش د(دم   ̧ا

ننف¯  � IJس را از روی   عمیق  کش+د و �عد از چند ثان+ه مکث کوتاە ̧ا
:دها^ش برداشت و گفت 

+دییچ وقت نمی{خشمت  ف%&ان  هیچ وقت تو اونو بهم ترجیح مه_ 

�اش ا   H Öiاما مطم�ون اجازە نم+دم  IJر از اینجا ب+ام بª اجازە Hlک 
¡

cا اون زند
م   IJنم+دم �اغتو م+گ

:(ه دفعه عص{ا!H شدم و گفتم 

 _ klه اون بحªا klاون زندە نمونه ح klم ح IJگ�ە من �ا تو  اªه طالق  IJم+
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 نم+کنم من زن تو نم�شم این حرفا (ادت �اشه 
¡

cزند

  Lرفتمسمت  در خرو 

چشماشو _ست نEاهش  �ه من  بود عقب \ رفتم  

:که �ا عص{ان�ت ادامه دادم

من اونو دوست دارم تا ا�د_  

(ه دفعه در �از شد مادر ف%&ان داخل شد  

داون هم H IJس م س نف ینجور داشت نف

 نداشتم  �ه شدت  عص{ا!H بودم ا حساس  خو!   

، اونم عصl  بود که نEاهم تو چشمای مادرم ف%&ان افتاد نEاە  جالl  نبود 

]19:23 22.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۲۷ست #

H من و   ف%&ان چرخش بود ن Iiاهش  بE

 H·زد و آروم زمزمه کرد ل{خند تل :

KL شدە چرا اینقدر ناراحkl ؟_ 

ی هم از �ه هوش آمدن فراز ن H IJس زدم چ س نف ی نگفتم نف H IJگفتم چ

 که �ا �عت از کنار مادر ف%&ان  رد  \ شدم در حا® 

ک توی چشمام بود �ه سمت در خروL  دو&دماش 

ی بودە اسمت راهرو  kJکه فراز توش _س �̄ ست دلم پر !� که �ه سمت �خ
کش+د برای د(د^ش حkl نتو^ستم اینجا �مونم 
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 ا
¡

ینجا مرگ من اینجا بودن (عHl دیون�

&ان دیوونه کردە �ا حرفای مزخرفش منو ف% 

نهمنو دارە �ا حرفاش �ا صح{ت ها  H IJکه  از فراز  م �!

م م  IJگ�+خواد منو �قبولونه اون �دە طالق 

ارە انم  H IJاون االن از فراز ب  klدونم لعن+

�نه �ا اینکه �ازم  H IJنم Hsا حرفاش  دلمو گر االن مثال سکوت کردە و حر
سوزوندە اونم �ه خاطر �درم �ه خاطر فرشته است 

که قل»ش  تو س�نه ی  خودشه 

ی که قل{ت فرشته  رو س�نه ی اون بردن روز 

Wش+مو!H بهم دست دادفرشته  مرد احساس  

fاش ن] ذاشتم  مادری  این fار رو �کنه احساس ندامت   

+ف فرشته ن�ست ؟ آخه ح 

ش قلب ظ%&فش تو س�نه ی اون  نامفرشته ن  �ا دلش  �̧ا H IJرد؟

ر از کینه �ه تçش ین مرد سختگIJ تو قلب این آدم پر از تعصب و پتو قلب ا 

!افتادە ؟ 

م Wشت در اتاق فراز  ین فکرها �ا تمام این احواالت ناخوشایند خود�ا تمام ا 
پ+دا کردم 

پر کش+د برای د(د^شدلم   

  k!شت در اتاق  منتظر شدم لحظاW 

(� \ رفت  (� \ امود 

ون  IJه دفعه شا(ان از اتاق اومد ب)
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 رس+د اما همراە ل{خندی خسته �ه نظر \ 

ون داد و آروم زمزمه کردنفسش را ب   IJ:

رو د(دم (ه کر خدا را شکر ف%&ا  نم+دو!H چقدر خوشحالم تو خدا را ش_  
دفعه � جام پ%&دم

کردم و �ا �غHÚ    جلو گذاشتم �ازوش رو �ا ل{اس گرفتم و آروم زمزمهقد\ 
:که توی وجودم رØشه کردە بود

(عHl اون چشماشو �از کردە اون حالش خ°xه؟_ 

:ی زد این �ار دستمو گرفت و فشار داد و گفت ل{خند 

f Hلمه ای که گفت اسم تو بودآرە ف% _  Iiا  ع�&زم اول&

+دو!H چند �ار اسم تورو صدا زد نم 

ون دادم آروم گ%&ه در حا® که دستم جلوی دهنم بنفسم ب IJ ود و س� کردم
صدا �اال بندە هق کردم 

:گفتمفقط   

(ا شکرت خدا(ا شکرت نم+دو!H چقدر خوشحالمخدا_  

:(ان ل{خندی زد و گفتشا

ه نا_   م+دو!H که این ینا همش تاثIJ دعای توعه ،  ف%&اد تو دلت خ+© �̧ا
دامن خدا  مدت چقدر نگران بودم ترس+دم واقعا نم+دونم چقدر دست �ه

شدم که فقط فراز برگردە

:ردمگ�&دم، اشک  گوشه چشمم بود   �ا¾ کردم آروم  زمزمه کلب  

قkl فراز رو ینا همش تاثIJ  دعای تفرشته است   م+دو!H فرشته و نه ا_  
اشت خ+©اینجوری م+د(د چقدر دلش \ گرفت خ+© برادرش رو دوست د
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]19:35 22.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۲۸ست #

ون  داد زمزمه  کرد شا IJان نفسش رو ب):

ی از مرگ فرشته �فهمهفقط حواستون �اشه فراز ن{ا/  H IJد چ) 

  مرگ گرنه دچار شوکه شد(د بهش م+اد وقkl که دچارە _شه (عHl و  

یتونه ش� رو بÃذیرفتهاون نم  

ینو بهت �Eم  ف%&ا  حواستون خ+© �اشه ا  

س از س ون دادم نف IJه ه+جان و ترس  ب��نه 

:فتم +م قفل  کردە بود دست خودم نبود  که �ا منو من  گزxان 

گرانم+دونم چ+Dار کنم خودم هم از این موض°ع خ+© نواقعا نم_ 

:گفتآب ده�ش رو قورت داد و   

�ازم بهت م_   H Iiگ�ی بهش  H IJم ف%&ا   ن{ا(د چE+

افراز  ن{ا   Jی از موض°ع مطلع _شه وگرنه عواقب ج H IJن نا�ذیری خواهد (د چ
داشت 

گرفته بود �ه شدتنفسم   

:فتم +دو^ستم چ+Dار کنم همینجوری داشتم گ%&ه \ کردم و گنم 

سمخ_  kJس العمل فراز می +© نگرانم واقع  از  عک

دو!H اون ªه �فهمه که قلب فرشته تو س�نه ف%&انه  خودت م+خصوصن ا 
میونه خو!  �ا ف%&ان ندارە

 راجع �ه موض°ع اهدا_  
²
بهش   ی عضو اینکه داستان چ+ه ه+·K خصوصا

 K·+ه �اغشو گرفت  هªی فهم+د ا H IJه چªزد ا Hsه حرªا H Iiنگ  H Iiبهش نگ 
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فقط بهش �گ+د که  نم+ذارن ب+اد  اینجا 

H اªه �فهمه سکته \ کنه �خدا د(گه ن] تون+م فراز بهم Iiرگردون+م

کردم �ه آرو\ آب دهنم رو قورت دادم و هق   

ی نمیتونه منو آروم کنهه  H IJیچ  چ

:(دن فراز که �ه ارو\ سمت در 1ام برداشتم و گفتمجز د 

یتونم ب�ینمش؟نم_  

س ب  ون داد و گفتنف IJ:

یتو!H بری �اهاش حرف بز!H االن �ه خوا�ه  م_  

_شنوە      کنم گ%&ه نکن ه+·K بهش نگو  اون صدات رو فقط خواهش \ 
ممکنه ب+دار _شه خوا_ش خ+© س{که

ون دادم و گفتم IJ1ام برداشتم  نف¯ ب:

نم+دونم چ+Dار کنم فقط دلم م+خواد ب�ینمش هیچ حرHs نمنم_   H IJ

&ن fار \ کHl س� کن حرف نز!H   فقس_   kJط حضورتون کوت کن  که  به
براش   آرام �خشه

&ن داروە  براش فصدا  kJس های تو را هم که _شنوە به قط آروم  �اشو ی نف
گ%&ه نکن 

ون دادم و گفتمنفسم رو ب IJ:

 ه+·K نگفتم فردا صبح زود بهش م+Eم �ه مادر فراز و®_  

ون داد و گفتشا IJان نفسش را ب):

H راجب فرشته ن{ا(د فراز متوجهآمادە اش  _   IJارە  کن  که هیچ چxشه دو_
 K·+د \ کنم ه+ ت̧ا

کوت کردم ه+·K نگفتمس
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 کردم اشDامو �ا¾ کنم س�

fمک پرستار ل{اس های مخصوص پوش+دم و�ه  

1ام برداشتمداخل اتاق شدم و   

H ن] تو^ست منو آروم کنه جدلم خ  IJز د(دن فراز+© گرفته بود هیچ چ

ی  ف%&ان خ+© اعصا�مو خورد کردە بودحرفا 

س �ه س  �نه دادم و در اتاق رو _ستم ونف

وی fما بود اما 1ام جلو برداشتم  د(دمش خواب بود مثل همون موق� که ت  
این �ار فرق داشت ل{خندی گوشه ل{م بود و جلو رفتم

]19:41 22.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۲۹ست #

)&ان ف% (

گرفته بودتمام وجودم را خشم    

ینکه دکkJ خ+© بهم سفارش کردە بود که آروم �اشم �ا ا 

+جان اصال برام خوب نبود �ا د(د^ش حالم دگرگون شده

(د^ش  تمام غصه هام (ادم اومد �ا د 

Eار احساس کردم سوزش شد(د توی قل{م �ه وجود آمدان

نه و حرفهای ب+خود حرفاش آت  H IJشم م�

رە اصال نمیتو^ستم ینکه االن فهم+دم اون ازدواج کردە و شوهر دا�ا وجود ا 
حرفاشو �اور کنم 
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 klە وق IJهنوز (ادم م+اد  تمام وجودم آت�ش م+گ 

&ز کردام بوداون زن زن منه اون دخkJ ع� 

�ا تمام !  رح]  �ال!�  را �ه �ش آاما حاال اون   �W وردە  که هیچ وقت
ن] تو^ستم �ه ب{خشمش

یچ وقت  نمی{خشم اون ه 

ن اتفاقا ب+فته یچ وقت بهم خJ  ندادە بود  وگرنه نم+ذاشتم ایمادر و ه 

+خواستم من اون دخkJ رو �ا تمام وجودم م

 ورز&دم بهش  عشق \ 

و بهش عالقه داشتم 

 klاوق 
¡

ز تنها گذاشت�ش  از اینجا رفتم تمام وجودم را دل نگرا!H و آشفت�
گرفته بود 

می�ینمش و چه حال ین سالها را �ا ح�ت که چه اتفاks براش افتادە نتمام ا 
و روزی دارە م+گذرە 

(ه شبها!�  که عذاب وجدان داشتم 

 پ%&دمچه ش{ا!� که تا صبح �ا fابوسه اون معلم عوH¹ از خواب \ 

 که م+خواست ع�&ز کردە منو ،،،معل] 

اطر و معلم ین  حرفا د(گه گذشته بود االن ج%&ان فرق داشت من �ه خا 
دستم �ه خو!H (� آلودە شد

(� رو گرفتم و جان  

ین سال ها و fابوس عجیl  شدە بود تمام ا 

fابو[  هیچ وقت  دست از �م بر نداشته بود 

H د(گه بوداما االن   IJابوس  (ه چf
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!فراز ؟ 

�نه منهاالن  قلب خواهرش تو س 

گرفته بوداما تمام وجودم را خشم    

ار بودم از   H IJن خونوادە ب&

H ترجیح دادەاون  ف%   IJه همه چ�&ان  االن اونو 

   H!ه من او� که !  رحمانه بهش تجاوز کردە 

نه دم از خو و® H IJحرف م H kiه من  االن  ع�&ز  دلم از دوست داش�است�ش 
نه H IJدست رد م

ینکه مادر م+خواد  این (� دو روز خ+© آروم �اشم�ا ا

یتو^ستم آرام �اشم فقط آرزو \ کردماما نم 

H را ارو   IJاشم  و االن انتقام همه چ�ز اون نامرد \ گرفتمی این تخت نبودە  

راع+ل  سالم عل+ک ینکه االن  روی تخت ب+مارستان بود  و داشت �ا از �ا  ا 
\ کرد  �ار آرزوی مرگ او نداشتم

تم ینکه هیچ وقت تا این حد این قدر من ذاته �دی نداش�ا ا 

ق داشت+دم    قلب اونا  تو س+حه ی منه   قض+ه فر اما حاال فهم

+ه قلب من بودقض 

ی  که  از اونا بود مد   kJیون دخ

   kJادخ� کنم ی که تمام این سال ها �ه خاطر نفسهای اونه که 
¡

cد زند)

ه خاطر اون ین درد وحش@نا¾ توی س�نم �ه خاطر عذاب وجدان بود که �ا 
معلم داشتم
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]19:46 22.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۳۰ست #

 klنه من نفسم تو س�نه حوق H IJه اون  و مرد م�س م�شه  حرف از عشق  «

م ان IJما   مf م   و تو IJارە  از حال مxار دوE

ون �ا گ%&ه و �غض ها!� که قل{م را �ه آ�ش کش+درفت ب IJ

هنوز مادرم داخل ^شدە بود 

از اوناست   دو^ستم االن مادرم فقط �ه خاطر  قلl  که تو س�نمه  و \ 

ه آروم  بودن +·K نم+گه   �ه خاطر حال من  اینجوری آروومه تظاهر  �ه 
...\ کنه وگرنه 

آب دهنم رو قورت دادم 

ینکه م+دو^ستم مادر �ه شدت مخالف ف%&انه �ا ا

+© دلخور و عص{ا!H بودم اما از اون خ

که چرا ه+·K  بهم نگفته بود 

H ف%  kiا رف�&ا مادر در و _ست

�ه س�نه دادم نف¯   

:پوزخندی زد و گفت 

م و قرار نداری چته تازە عمل کردی نم+خوای  که  حالت �د _شه  چرا آرو _  
�W من ع�&ز دلم

س �ه س  ن تازە  �ه س�نه دادم نف � IJس �نه دادم   از ̧ا

ن را �ه آرا\ از روی دهنم برداشتم دست   � IJس Eاە ̧ا
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:چشامو �از و _سته کردم و آروم زمزمه کردم 

یچ وقت نمی{خشمت  تو �ه من ه+·K  گفkl مامان ه_ 

م ف%&ا �ا اون عوH¹ گفkl  چه اتفاks افتادە وگرنه هیچ وقت اجازە ن] دادن 
ازدواج کنه

:ی صند® ^شست پوزخندی زد و گفت مادر رو  

حkl اªه هیچ  (ت ن] دادم که تو �ا اون ازدواج کHl من از اول هم رضا_ 
�ا  اون �W و ج%&ا!H ن+افتادە �اشه  ksاتفا

س �ه س   :�نه دادم و �ا لحHl _س+ار تعجب گفتم نف

!H انEار خود ف%&ا   خواسته _  H IJه جوری حرف م)

ی د(گه م+گن   H IJ؟!(ه چ

:پوزخندی زد و گفت مامان  

ست و +·K نم+دونم فقط م+دونم ازدواجشون اینجوری بود رامن ه_ 
دروغش �ا اونا �ا خودشون �ه من م%xوط ن�ست

نه (ا  چون  از  +دو^ستم مادرم از � لج{ازی دارە  این حرفا ر واقعا نم  H IJو م
نه H IJدش م+اد این حرفا رو م�ف%&ا 

س �ه س  :�نه داد و گفت نف

H ینکه خدا تورو �ه من داد خوشحالم فقط همفقط االن از ا_  Ii

ینکه ه+·K هم �ه ف%&ان نم+Eم دل+لشو م+دو!H از ا 

:Eاهم  کرد �ا پوزخند ادامه دادم ن 

وکوت کردم فقط �ه خاطر اینکه قلب اون  دخkJ تو س�نه ته س

:که �عد (ه پوزخندی زد و گفت  

�ا�ات  چه پول ز&ادی داد که �االخرە رضا(ت دانم_   H!دن+دو
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ی که حkl ف   H IJدو برابر آن چ H!دن نم+دو�کرش رو �کHl که قل»شو �ه تو 

ن  رو  روی دهنم گذاشتم س  � IJس کوت کردم ه+·K نگفتم ̧ا

پر از خشم بودو تمام وجودم 

:�ت گفته مادر �ا عص{ان

ام  و® اصال (گه ن�ینم این جوری �اهاش �حث   کHl  م+دو!H چقدر بر د_  
انEار  برات ه+·K مهم ن�ست برای سالمkl خودت مهم ن�ست

:گفتم اروم و   

م  ªه این  اتفاق برای من �W ن] افتاد االن \ تو^ستما _   IJگ�انتقاممو ازش 

  Hlا لح�: عصl  گفتمادر 

+·K نگو �Wم ه+جان برات خوب ن�سته_  

(ه ذرە فکر من �اش 

:گ%&ه گرفت و گفتدستمو  �ا   

ه ف%&ا  رو همه کر من �اش �ه خدا اتفاks برات ب+فته تو رو نمی{خشم نف_  
�ا  و اون دخkJ اینها را از چشم اون می�ینم م+فه] fاری نکن که روی �ا

�اnسم

]09:14 23.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۳۱ست #

کkJ گفته بود  ه+جان و عص{ان�ت برام  خوب نبود د 

H رو نقض م+کردم اما من هم Iiشه از قوان�
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�ت نEاهم را �ه مادر  دادم و گفتم �ا عص{ان 

بزار&د c  گفته  تو  س�نه ی من  قلب  اون دخkJ رو  برای  من_  

�ه تو گفته بودجا  c  ی قلب من بزاری؟

:پوزخندی زد و گفت مادر  

ینه  �ه جای دس@ت درد نکنه  �ار&Dال ا_  

:شتم و گفتم�نه دادم �ا عص{ان�ت دستم روی قل{م گذانفسمو  رو �ه س 

م+خوام داشته  خوام   چرا اینو نفهم+دی از اون  خونوادە  ه+·K نن]_  
�اشم 

:(ه دفعه ما در م+ان حرفم پ%&د و گفت 

س از کجا اوندە   ما f©  پول داصzً  حال_  س مهم ن� ار&م +ت ن�

 H!مفت مجا�  H kiاز ما گرف klکه پول هنگف H!ه خاطرە قلب  که ندادن م+دو
:تو اشک چشاش بود و �ا عص{ان�ت گفت 

ه؟ªه پیوند ن \ خوردی ف%&ان  م+مردی این حرفارو حالیتا _ 

داد ªه پیوند ن] خورد م+مردم و این خ+© عذا�م \درسته ا  

ادە ام  �ه اون  �W  و که حاال �ا اینکه پول دادم اما �از هم مدیون این خانو   
مادر 

!فراز 

ین خ+© اعصا�م خورد کردە بود ا 

س  کنم  که �ا عص{ان�تاصال ن] :گفتم   تو^ستم آرامش خودم را ح

+گf IJاف+ه از این ب+مارستان مرخص _شم طالق  ف%&ا رو مفقط  _  

پوزخندی زد و گفتمادر 
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KL H بهت م+Eم من ب�شkJ از این ن] تونم �ا تو �حثبب_   Ii   کنم

م گفت ه+جان و عص{ان�ت برات �م%  kJحالت خوش ن�ست دک HÚ& دە

̄� ینو بهت �Eم و تو گوشت فرو کن مگه این که از جناز اما ا ە من رد _

شه +اری تو خونه من پ�ش من و عروس من _�ه اون  دخkJ رو  ب

آب دهنم رو قورت دادم

م تری بهت فروخته نم_    H IJدونم چه  ه+

ون داد و گفت مامان نفسش را ب IJ:

 ن�ست +اد ادوسش  ندارم    �دتر از اون  (ه دخkJ از اون �دم م_ 

شوهر دارە !  ته (ه زنه (ه دست خوردە اونم �ا چه حالو روزی اینارو حالی
شوهرشم دوست دارە 

:پوزخندی زدم و گفتم

اوز مادر  چه شوهری ؟  شوهری که اینجوری بهش تج! که شوهر ؟_  
کردە و اونو !  آبرو  کردە

:پوزخندی زد و گفتمادر  

شونو حراج کردن االن f© پولحاال د_   kJدارن    تو هم  (گه پول دارە  دخ
�ه این �  H¹و خودش را  H!نوشته د(گه د(گه نم+خواد شورە ف%&ا  رو بز

اینقدر سنگش رو �ه س�نه نزن

ث نکنم کوت کردم  ترجیح دادم د(گه ب�شkJ از این �ا مادرم  �حس

 H!شوم گ%&ه م+کنه ددرسته  عص{ا \ 

�شkJ از اینها  ترس و  این همه ه+جان برای خوب نبودب

س �ه س  �نه دادم نف

:کردم خ+© خستم چشمامو _ستم و گفتماحساس  
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 خوام �خوا�م (ه خوردە راحتم �ذار\_  

نصفه شب بود  ۲یر وقت بود نEا½ �ه ساعت روی دیوار کردم ساعت د 
W شت کردم که آروم چشمامو _ستم مادرم  هنوز توی اتاقش ^شسته بود

بهش �ه آرو\ چشمامو _ستم

]09:20 23.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۳۲ست #

)&اف% (

 klوقEه مادر دادم  ان��ه هوش  آمدن فراز   Jار پر درآوردە بود صبح زود خ

 دوxارە براش بودان 
¡

cار زندE

چنان  خودش را �ه ب+مارستان برام �اور کرد!H نبود 

ک توی چشمات بود اش 

�ا  مش� پوش+دە بود � تا 

� تنم بودالبته منم ل{اس تنم  مش

س �ه س  �نه دادمنف

(دمش توی ح+اط ^شسته بودماز دور د 

انتظار اومد^ش داشتم 

(دمش �ا �عت قدم بر\ داشت د 

وندم چادرش رو روی صورت کش+د �ا د(دنم  �&ــــع خودم رو بهش رس

چند قد\ اون بودمدر  
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که �ش برداشت نEاهم کرد   

Eاهم �ه چشاش بود ن 

گوشه ل»ش ل{خند �ه لب داشت و   

چند قد\ در 

ی ح+اط ب+مارستان اnستادە بود(م  تو  

آب ده�ش رو قورت داد  

چادرش روی �ش مرتب کرد 

س بود نفسم تو   ی س�نه ح»

(د^ش منم  �&ــــع 1ام برداشتم �ا د

(دن من یهو نفسم انEار توی س�نه تنگ شدە بود�ا د

  Hsنداشتم حر H kiبرای گف 

گ%&ه های من (� بود فقط ل{خند �ا  

گ%&ه ادغام شدە بودلب خندون �ا   

ین  لحظات خ+© سخت بود وصف ا

آب دهنم رو قورت دادم 

ک خشک بود دهنم  و خش 

اما آروم قدم   برداشتم 

چشم تو چشم مادر  شدم 

(دمل{خند رو  ل»ش رو د 

که (ه دفعه مادرم در (ک قد\ من اnستادە بود   

78



وع   کرد در حا® که �لند �لند گ%&ه  \ کرد ��

:یون گ%&ه ها  گفت م

(ا شکرت خدا(ا شکرت که �Wم رو بهم برگردوندی خدا_ 

(ا شکرتخدا

س �ه س  �نه دادم نف

:ردم �ا گ%&ه گفتمگرفتم و در حا® که اورا غرق بوسه \ کمادر و �ا آغوش   

Eاە جوان�ش کرد خدا ن_  

ن�ش کرد +دو!H چقدر این مدت بهم سخت گذشت خدا نEا½ جوامادر نم
 برگشت

¡
cکه زند

ی ازم  جدا شد مادر لحظه ا 

nستاد هنوز دس@ش دست منو گرفته بودا

چادرش رو  �ا (ک دست fامzً گرفته بود 

آب دهنم رو قورت دادم 

چشام پر از اشک بود  

 کردمهق \

:یون گ%&ه هاش  گفت مادر م 

سم برم د(د^ش �ا این حال و روزمم_  kJسم می kJی

گوشه ل{م رو گ�&دم  

:گفتم �م رو  انداختم و   

+·K از  فرشته بهش نگو تورو  خدا  مادر حواست �اشه ه_ 

ست �دە +·K نگو هیچ  حالت  ه+جان و حالت عص{ان�ت  ن{ا(د بهش ده
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گوشه ی لب گ�&د مادر و  

�مو انداختم 

:+ان هق هق گفتمادر م 

(ا �ا این درد  غ%&ب چه کنم؟ fمDم کنخدا_  

تمان گرفتم و �ا هم سمت ب+مارستان،  داخل ساخدست مادرم رو   
ب+مارستان رفت+م 

 نبودحال و خو[�  

 پرسنل ب+مارستان من و مادر تو م�شناسند 
²
(گه تق%&{ا

ته فراز ^شسته nشب رو اینجا توی ب+مارستان ب+دار بودم کنار تختمام د 
بودم و �اهاش  درد دل کردم 

 شد(دی \ کردماحساس خست
¡

�

ه+·K برام مهم   کرد و  و احساس  ب+خوا!  داشتم اما �م �ه شدت درد \ 
نبود

]09:22 23.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۳۳ست #

ی بود اnستادم   �ه آرو\ د kJکه فراز _س  ksشت در اتاW از کردم�ر و 

گوشه چشمش را �ا¾ کرد مادرم  

س عمیق کش+د که آروم خ+© آروم  ز و س� :مزمه کردم  کرد آروم �اشه نف

�اشهتو رو خدا مادر حواست �ه همه _  KL
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مادر زودتر از من داخل منم داخل شدم 

اور نداست   قدم بر\ داشت �ا ترد(د  انEار هنوز �مادر �ه آرو\ 

گثت نEاهم  کرد بر  

(ک نEاهش �ه فراز بود   

چشماش _سته بود کرد و  �از برگشت نEاە من کرد   

گوشه ل{م را گ�&دم هنوز اشک توی چشمام بود  

ش \ کنمس�   کردم  �&ــــع  �̧ا

1ام برداشتم و رفتم جلو �االی � فراز اnستادمجلوتر   

�نه دادم و ل{خندی زدمنفسمو �ه س 

کنار تخت  فراز اnستاد مادر هم  اومد   

 نEاهش کرد �ا عشق �ا ح�ت �ا دود®

:که لب گ�&دم آروم زمزمه کردم

ه خاطر آرام ینکه  خوا�ه نگران ن{اش مادر  بهوش اومدە االن  �مثل  ا_  
�خش و دارو خواب+دە

  H!ارو�ن که ل{اس پوش+دە  گوشه پ�شو!H فراز رو بوس+د  �ا ایمادر خم شدە 
بود �ا اینکه ل{اس 1ان ب+مارستان و ماسک   پوش+دە بود 

 گرفت  اما دست فراز را �ه آرا\

+ددست افراد را بوس 

:گفت آروم    

  _Ðمادر فدات _شه ال 

س �ه س �نه دادم  نف
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گش بودم ه من هم  دلتن

ه خم شدم و ینکه خجالت �کشم �دون اینکه ترد(د توی fارم �اش�دون ا 
گونه فراز رو بوس+دم

(د تا حاال خودم پ�شقدم ^شدە بودممدت ها بود شا 

+جنEمی داشت�ش �ا تمام دن+ا و این خاطرات �د ماما االن برا 

س ب ون دادم نف IJ

ی مادر صند® را  آورد  و کنار تخت  قرار   دادبرا 

:ی زدم و رو \ کردم سمت مادر و گفتم ل{خند 

H  ما درشما خسته م_   Iiش�

:گوشه چشما^ش را �ا¾ کرد و گفت  

ون رفت خست_   IJدادی ب  Jگ+م  از صبح که بهم خ

:ی زد و خ+© آروم گفت ل{خند

fاش همون دnشب بهم  گفته بودی _  

: که ل{خندی روی ل{م بود و گفتمدر حا® 

̄� گفتم حتما خوا!  دیر وقت بو ن]_   د که  خواستم دnشب اذ(ت _
ا حرف برای فهم+دم بهوش اومدە fل دnشب اینجا �اال �ش بودم هزار ت

H داشتم اما وقت fم آوردم  kiگف

 چشماشو �از (ه دفعه نEاهم چرخ+د سمت فرازی که �ه آرا\ که �ه آرا\
کرد

ت Eاهم چرخ+د سمت فراز مادر هم  رد نEاهم رو گرفتا من ن 

(ه دفعه از روی صند® �لند شد 

دە شدە چار ه+جان شدە بود احساس کردم    مادر �ه شدت ه+جان ز د 
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:(ه دفعه �غض کرد و  میون  خندە هاش  �ا گ%&ه گفتمادر 

  _Ðاز کردیال� فدات _شم چشماتو 

چار ه+جان شدە بودممنم د

اشتم این fارو ین �ار گرفتمش نذمادر خم شد  خواست فراز رو ببوسه   ا 
ون دادم آروم زمزمه کردم  IJکنه نفسم رو ب�:

ل کHl مادر آروم �اش خودتون رو  _  kJکن

ی زد     خسته و  ه+جان زدە فراز ل{خند 

گ  از توی دماغش  رد کردە بودند شلن   

گوشه لب رو گ�&دم  

�ه سخkl خ+©  چشماش رو �ه خو!  �از کرد ل{خندی زد و آروم زمزمه کرد  
�ه سخkl تو^ستم fلمات را از ده�ش ادا کنه و گفت :

سالم مادر_ 

]09:41 23.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۳۴ست #

مادر هزار �ار ق%xان صدقه اش رفت 

Dاش گ%&ه م+کردم �ا  اش 

(ا  میون  اشDاش م+خند(د  

فتم    IJون صدقه فراز مx%جوری ق H Iiیون خندهاش    هم

:ی تاب ن+اورد وقkl  فراز گفت لحظه ا 
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کجاست؟فرشته فرشته  _ 

ت بودتمام مدت مادر حرف \   زد و فراز  س̧ا

(ه fلمه رو گفت �اغ فرشته رو گرفته بودو فقط  

{خندی زد و +ارم که دست مادر رو گرفتم مادرم آروم لنتو^ستم دووم ب 
 ب+اد 

²
فعzً درس دارە   میون گ%&ه گفت خونه بود دوستاش بود قرار شدە �عدا

�ا(د د klخونه مگه نگف�ا^شEاە قبول امتحان دارە �ا(د خ+© خوب درس 
_شه 

Øش مشهد؟ گه  نگفkl اªه دا^شEاە قبول _شه قول دادە بودی �ه شب بم  J
االنم اینجا fال نم+ذارن ب+اد 

ین حرفها را مادر �ا گ%&ه و ل{خند گفتتمام ا 

س �ه ب  ون دادمنف IJ

Eاهم �ه مادرم بودن 

Eاهم کرد گوشه ی  ل{م  رو گ�&دم اون هم ن 

چشم _ستم و ل{خندی زدم  

د احساس کردم مادرم خودش براش خاز حرفها H IJسخت بود !� که مادر م ©+
س �ه س�نه دادم و زمزمه کردم  :نف

̄� فراز  مراقب خودت �اش تو �ا_  H روزا زود �Óا _ Iiو برگرد(م خونه  (د هم
س \ زد و گفت س نف :مادر نف

   _Ðدون تو چقدر خال+هال� ق%xونت برم م+دو!H خونه 

س ب  ون دادم و گفتم نف IJ:

ون شما دوتا تنها �اش+دمن برم ب_ IJ

وL  رفتم تو^ستم ب�شkJ از این �مونم �&ــــع  سمت در خر واقعا ن] 

84



ی زنگ م°xا(لم �لند شدصدا

فتمنف¯ IJون م IJنه دادم سمت در حا® که سمت ب 

(ل رو ا جواب دادمم°xا 

:مزمه  م+کردم Wشت خط  بود که �ا لحن خ+© خسته ای  �ه آرو\ ز �ا�ام  

�ا�ا ،،،_ 

 klا نفسشو ح�ون د�ا IJه خو!  ش�+دم که ب�:اد و گفت  از داخل گو[� 

؟_  کجا!�

س  عمیق \ کش+دم و گفتم خ  :+© خسته بودم نف

ی �خورمهم_  H IJم بوفه چ IJجا  ب+مارستانم دارم م H Ii

+© خسته ام �م درد م+کنهخ 

ون داد و گفت�ا�ا نفسش را ب  IJ:

�ا  اندازیدخkJ خودت از _  

احت کناالن دارم م  kJسم ب+ا برو خونه اس IJ

فتم گف IJب+مارستان و بوفه م  Lتمی در حا® که سمت در خرو:

م یتونم  fار  دارم اینجا خ+© fار fار دارم ا نه �ا�ا نم_   IJخوام برم خونه م�ªر 
خونه فراز خونه شما نمیتونم برم

:چند لحظه سکوت �ا�ا گفت �عد از  

ون ب+مار ا_  IJستان منتظرت ینقد لج{ازی نکن االن رانندە رو م+فرستم ب
احت کن ه�ش� خونه ن�ست فردا  kJهم ف%&ان  م+مونه  ب+ا برو خونه اس

مرخص م�شه �ا(د همه KL رو براش آمادە کن+م 

ا[� �ب  �ه (ک جشن و مهمو!H رو داد م \ خوام که تو هم �ترت
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:+که �&ــــع تر 1ام بر م+داشتم  گفتمدر حال 

ا(ط  منو چطور انتظار دار&د من �ه مهمو!H شما برم شما چرا �� شما _  
درک ن] کن+د مگه نمی�ی�+د عزادار و س+اە پوشم

ین حرفا رو زدم و قطع کردما 

]10:38 23.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۳۵ست #

fل+د  از مادر گرفتم و را½ خونه شدم 

¯ ^شسته بودم و �ه ک+ک و اب میوە    را که گرفتو  ته بودم �ه زحمت ی ت̧ا
ز&اد خوردم

فت  کردم ب�شkJ ش�+ه 1لوە سنگ   بود که از 1لوم  �احساس \  IJم H Iiای

H ب+اد هر  Iiه اج{ار بود  ترس+دم فشارم �ای�چند  

کنم نتونم خودم رو جمع و جور   

ینکه گشنه بودم اما �ه اج{ار داشتم  م+خوردم �ا ا 

(ک خونه فراز پ+ادە شدم نزد

Eاهم �ه ته  کوچه بودن

هایدر و د  HJارت های مش� و بf ال�مش� بود یوار خونه که پر از 

ی عرض �سل+ت بودهمه برا 

تادە بودEاهم �ه اون 1ل بزرگ برای �سل+ت که دکkJ  شا(ان  فرسن 

ها هم فرصتادە بودن  وجود د  kJدو تا د(گه از دک �)
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که اون دو سه تا تو  ح+اط خونه است   

 بهم دست دست ن] داد احساس خو!  

(� از همسا(ه ها رد شدن سالم کردن و احوال پرس+دن 

تفا کردم�ه سال\  و جواب خ+© کوتاە ̧ا

خودم را �ه خونه رسوندم  

fل+د خونه زدم و وارد شدم 

آب دهنم رو قورت دادم 

+اط خونه چقدر شل°غ بودح 

ینقدر خسته بودم که ه+·K برام مهم نبوداما ا 

ف �ه اتاق خودم رو نرفتهنوز   م که صدای چند قدم  سمت �له های م��
در خونه رو ش�+دم

+خواستم برم درو �از کنم اما گفتم شا(د ک¯ �اشهنم 

(د اتفاق افتادە �اشه شا 

�له ها �اال رفته بودم و ک+فم روی �له ها گذاشتمدو تا 

 درو �از کردقدم  برداشتم و �ا !     
¡

èم  حا® و !  حوصل

+ا رو Wشت در د(دم سون 

�چادر مش� ای�{ار �ش بود 

:گ�&د آروم زمزمه کردل»ش را    

+دم که فراز بهوش اومدە ش�_  

س  خو!  ه نداشتم  یچ وقت از این دخkJ خوشم نمیومد هیچ وقت Wشت ح
 گفتم

¡
èنفسمو دادم و !  حوصل:

87



کر که �االخرە �ه هوش اومدآرە خدا را ش_  

:ینجوری اnستادە بود که گفتآب ده�شو قورت داد هم 

H فرشته   این حال فراز �هخدا را ش^   kiعد رف� H!هوش آمدن  کر نم+دو
هش برگردوند چقدر برای مادر خ°xه (عHl انEار خدا فرشته رو دوxارە ب

:(ه دفه �غض کرد و صدا!� پر از �غض  گفت   

!� فرشته ی نازن�نم وا_ 

:ینجوری در طرف در رو گرفته بودم گفتم من هم هم

 روی خوشش را �ه ما ^شانحاال خدارا ش_ 
¡

cاالخرە زند�داد هرچند   کر 
نبود  فرشته عذاب آورە فرشته فرشته بود 

:+ا  �از �غض  کرد و �ا گ%&ه گفت سون 

 _ kJخته این روزا &ن دوست من بود خ+© برام سآرە فرشته تنها دوست و به

:ک کش+دە داخل خونه رو نEاە کرد و گفت� 

+© شلوغه و قرارشد امروز ب+ام خونه رو جمع کنم خون خ_  

H برگشتم نEاهش کردم و گفتمن kiه ح+اط انداخ�:Eا½ 

احت کنمامروز ؟ اما  امروز من خ_   kJچند روز اصال  +© خسته \ خوام اس
نخواب+دم 

دادم که ب+ام ح+اط  fاری ندارم ف%&ا خانم من �ه مادر فراز  قولمن �ا شما  _  
د(گه پ+داشون  رو جمع کنم قرار شد که دو تا از همسا(ه ها هم ن+م ساعت

_شه 

:پوHs  کش+دم و گفتم

�شه بزار&د برای �عد حاال نم_  

:گفتههتوز اÏار داشت   
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مع و جور _شه (د این خونه برای  آمدن فراز این طودی �اشه  �ا(د  جن{ا_  
ا  رو هم از روی ن{ا(د �فهمه که فرشته مردە قرار شدە بود �چه ها ب+ان  ب HJ

 H Hiک�دیوار 

fالفه لl   گ�&دم  

:ختم و گفتم(اد این اتفاقات افتادم دستم را از روی  در انداتازە  

احت +ا تو فقط خواهش \ کنم �دون �وصدا \ خوام (ه خوردب_   kJە اس
کن+م

]10:24 24.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۳۶ست #

�ه ا    zًمجبور بودم  ین زودی ل{اس های مش� ام رو در ب+ارم اما فع

(د   ل{اس مشک+امو در ب+ارم �ا 

چون �ا(د �ه د(دن فراز \ رفتم 

  klار مانتو �مه ای  پوش+دە بود ح� مادر هم 

ە ب�ا ا IJاز هم ت�ە بود  و مش� (� نبود و®  IJه نحوی عذار دار ینکه ت�ود  و 
بود 

گرفته بود دلم  

ین روزهای �ه سخkl در گذر  بودا 

عالقه اش ی ف%&ان ، برای حرف هاnش برای ابراز ناراحت بودم  برا  

ودی حال فراز برای مرگ فرشته برای همه KL دلم گرفته ببرا 

دمینکه خودم �خوام داشتم �ه این افDار دامن \ دا�دون ا 

89



�شkJ حالم رو �د تر م+کرد  سون+ا وارد ح+اط شدو ب 

یچ حرHs  سمت ط{قه �اال،  اتاق خودم رفتممن هم �دون ه 

ە پ+دل{اسامو در آوردم   IJلوز شلوار قهوە ای ت�ا کردم و پوش+دم (ه دست 
مجبور بودم 

H رو انتخاب \ کردم�ا Iiد هم)

H نرفته (ل الزم را برداشتم و �ا �عت حموم رفتم هنوز �له هوسا  Iiا رو �ای
بودم نEاە  �ه سون+ا   افتادە 

+ات را جمع کرد داشت  ح 

�ه هم \ خورد  kJچقدر حالم از این دخ

 من و فراز و واقعا ن] 
¡

cاین خونه   دو^ستم چرا این دست از � زند
نوز اینجا هست؟برنم+دارە حاال که فرشته ن�ست  واقعا نم+دونم چرا این ه

کردن ح+اط بودمشغول جمع   

:گفتم من هم ق{ل داخل شدن �ه حموم    

 کنم فعال  اب رو و �از نکن تا من  حموم  کنمخواهش \_  

ی نگفت من وارد حموم شدم   H IJچ

(] همان ساختار قد(] همان حمام قد

س     کش+دم �ا ح�!k  عمیق نف

(اد  استخر و سونا و جکوزی و&ال افتادم  

+·K برام مهم نبود اما ه

(گه دن+ام برام ارزش داشت حاال د 

واه+م رفت+ای برام ارزش داشت �ه این زودی از اینجا خفراز  دن   
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ی مادر  (ه خونه  بهkJ \ خ%&ممنو فراز برا 

KL درست م�شه و همه  

گ+م روxه راە م�شه زند 

KL  تغIJ م+کنه همه  

�ه شدت درد م+کردتو حموم بودم و �م خ  ©+

ا  خال+ه (ک ل  H IJحظه (اد  چقدر اون  لحظه احساس کردم جای خ+© چ
هنه ی اون  تو حموم قد(] و ک... شمال  افتادم که منو فراز �اهم شمال 

fل{ه 

ی من چه روزها!� بود و گذشته خدا 

ی ل{م ^شست ل{خند تلخ رو  

ین دوران د(گه واسم تکرهر نخواهد شد ا 

کرار م�شهDل تازە ی  خوب   ،  �ازم روزهای خوب تا،ه هم _شه �ه ش 

حموم اومدم  پوش+دم و �ا حوله جمع کردم و از داخل همون همون ل{اسمو 
ون سون+ا �ا د(دن من ل{خند تل·H زد و گفت  IJب:

+ت �اشه  ف%&ا خانمعاف_ 

ون دادمنفسم رو ب IJ

ودنf] احساس س{� \ کردم چقدر �دنم کوفته و خسته باالن   

(د (ه  دوش آب گرم \ گرفتم�ا 

 بهم دست دادە بود احساس خو!   

  klا حال�: زار سمت �له ها رفتم و گفتم انا خسته 

ممنون _ 
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ی نگفتم �ا �عت �ه اتاق رفتمد  H IJگه چ)

&دم ز&ر پتو روی دوشک در و _ستم و خ�  

چقدر خسته بودم توا \ خواستم چشمامو ب�ندم 

(اد  فراز م+فتم  

H اتاق خاطرە ه Iiا هم (اد آغوش کش+دناش ،  بوسه هاش ، توی هم�ا!� که 
&ن \ گذشت IJداش@+م که خاطرات تلخ و ش

  k!س زدن ها و چه شور و لحظا W  ،  ناب و خاص  خواس@نها     lحال عجی
که این روزها بر من گذشت

]10:29 24.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۳۷ست #

H کردم ، چقدر �اره Iiه اون  توه�ا بهش سخت (ادم میومد چقدر �ارها 
گذشته چقدر �ارها صبوری کرد

! (اد و خاطرە این روزها اذیتم \ کردو من  

!م که فرشته ن�ست نم+دونم چجوری �ا فراز کنار ب+ای+حاال   

+دونم چجوری مرگ  فرشته رو بهش �گ+م نم

ەمطمئنم ق{ل از هر   IJاز �اغ فرشته رو م+گ�ی  H IJچ!

H این حقایقخ  kiبرای من سخت بود گف ©+

  H!که خواهرش  رو دوست داشت او 

ین خفت داد �ه خاطر خواهرش   تن �ه ا
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ی کنه�ه خاطر خواهرش مجبور بود دزد

م ^شدە بود؟و االن اس  IJ!

 �نوشت عجیl  بود 
²
(عHl واقعا

·H بود ینکه این اتفاق بود �ا اینکه همش اتفاقا حادثه تل�ا ا 

 H¹بودم چون فراز و دوست داشتم اما من را 

تک+ه کرد  +فهمم اون (ک مرد بود (ک مردی که واقعا م�شه بهشاالن م

 شد(دی \ کردمنفسم رو ب
¡

ون دادم احساس خست� IJ

چشمامو _ستم و د(گه ه+·K خاطر من نبود 

  که �ه شدت بهش احت+اج داشتم و منو رxود خوا!  

)&ان ف% ( 

H شدم امروز د(گه داشتم از ب+مارستان مرخص \سوار ماش Ii  شدم

(دن ف%&ان گذشته بود دو روز بود از د

ی ازش نداشتم من ه  Jیچ خ

(گه اصال �ه د(دن من نیومد د

(د حرف ها!� که زدم آزارش دادە بودشا 

د (د از ابراز عالقه ها!� که بهش \ کردم ناراحت \ ششا 

 دادم من اونو خ+© دوست داشتم البته حق رو بهش ن]

گیHl شد(د داشتم چشمامو _ستم احساس سن

:که مادر آروم زمزمه کرد

رخص شدی کر که �االخرە حالت خوب شدە و از ب+مارستان مخدا رو ش_  
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 H!وx%ه خاطر سالمت+ت دادم اصغر آقا دوتا ق� � ب%&دە  

ون دادمنفسم ب  IJ

چشمامو _سته بودمهنوز  

: تک+ه دادم و گفتم �م را �ه صند® 

ین روزها هم �االخرە م+گذرەا_ 

سمادر نفسش �ا رضا  ون داد را �ه خو!  ح IJکردم   (ت تما\ که ب

ساس کردم کردم خ+© شاد و خوب و �حال که �ا لحHl که احو احساس  
د ادامه داد و گفت H IJشادی توش م°ج م:

�اال \ کنمهم_   H Iiروزا برات آست H Ii

ە زند   IJگ�گ+ت  � و سامون 

:پوزخندی زدم اما مادر متوجه ^شد و گفت

ممن _   IJدو ماە د(گه از اینجا م �)

:+دم که خ+© جدی  گفت�ا�ا صداشو ش� 

H رو بهت نم_   kiاجازە رف zًار دفعf اهات�ار&م+دم اینجا خ+© 

]10:33 24.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۳۸ست #

Dار عجیl  توی �م بوداف

Dاری که این (� دو روز دست از �م بر ن] داشتاف

  H kiی ش�+ه خواست H IJی ش�+ه انتقام چ H IJچ
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ی ش�+ه �ه دست آوردن  H IJچ

(د اون دخkJ رو �دست ب+ارممن �ا

ین منو درک نم+کنها!  مال من  

....(گه همه م+گن   شوهر دارە اما د 

ون داد �ا�ا نفسش را ب  IJ

:+ان افDارم  پ%&د حرفش و گفتم

&ان تو �ا(د ازدواج کHl حق �ا مادرت ف% _  

ون دادم نفسم ب IJ

:¸ت بودم که مادر آروم زمزمه کردهنوز سا 

رو هم &اد هست دخkJ خواهرم دخkJ برادرم اªه اینادخkJ خوب  ز _  
ن] خوای  ز&اد دخkJ هست که میتونم بهت معرHs کنم

ی Wشkl صند® برداشتم �م را از رو  

fم%xندم f] احساس کردم نفسم روح و سنگیHl کردە

س گرفتم و تن   نف
¡

�

:fم%xند را �از کردم و گفتم   

من فعال قصد ازدواج ندارم _ 

...ªه \ خوام ازدواج کنم خودت م+دو!H ا 

 Hsبزنم گفتنذاشت حر :

اب نکن فردا  کنم ف%&ان  توروخدا شادی امروزم رو خر از تو خواهش \_  
(کش�{ه مهمو!H دار&م

ون داد و گفت �ا�ا نفسش را ب  IJ:
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&امتاسفانه گفت نمیتونه ب+اددرسته اما ف% _ 

:پوزخندی  گفتمادر �ا لحن  

 تونه ب+اد اون که عزادارە خوب معلومه  ن]_  

پوHs کش+دم تو افDارم خ�&دم   

و دور شدم  

�ه این مهمو!H ب+اد �ا  
²
(د اون دخkJ حتما

 klه افتخار سالم�دم  من گرفته شدە بود من �ا(د اونو \ د(

(د در کنار من همه جا د(دە _شه�ا

ی دوxارە �ا(د اعالم _شه این دخkJ زن منهنامزد 

H نمیتونه منو منÄف کنهه  IJیچ چ

:ی صند® گذاشتم و گفتم �م رو رو  

�م  و   کنم فعال خ+© خستم بزاری چند دق+قه ای �خواخواهش \_ 
چشمامو ب�ندم 

+دونم چرا اینقدر احساس سنگیHl \ کردم نم

ین سنگیHl \ دو^ستم  م�شاش کجاست ا

Dارم مشوش بود اف  

 Dارش  بود که توی �م ولوله  �ه �ا کردە بودنو فقط اف 

H اون دخkJ برا  kiای من  محال محا® ی من (ه آرزو نبود اما االن شدە بر داش
که من �ا(د �ه دست ب+ارم

ی هر وقت خواستم هم  H IJممکن بود همه چ IJی برای من غ H IJشه توی چ�
اخت+ارم بودە 
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+ه فرق \ کرداما االن قض

یچ وقت  فکر نم+کردم (ه روزی از دس@ش  �دم ه 

ی نگفته بود مادرم ه H IJه من چ�یچ وقت راجع �ه اتفاقات 

ە و گرفتار ^شدە بودمªه از اول �ه گفته بود االن من اینجوری اینقدر درماندا 

چشمامو _سته بودم و سکوت کردە بودم  

د مادرم آروم �ا  H IJدرم داشت حرف م�

،  راجع �ه ق%xا!H  که کراجع �ه مراسم ���  H!و &فات، مهمو H kiش

  H!ه انجامش نبو و محمو� H¹را zًدن ف%&ا  که من اص�دم که 

بودم  ین ام+د که  ف%&ا ب+اد مجبور �ه تحملاما فقط �ه  �ه ا 

چند خ+© خسته و گرفتار این ب+ماری بودم هر 

�ا(د همهاصال دوس نداشتم دورم شل°غ �اشه �ه   kJدر آرامش  گفته دک H IJچ
احت کنم اما این مهمو!H هرچند مم kJاشه و من اس�کن بود و سکوت 

&ا مجبور �ه ت KJه خاطر داش@نف�حمل کردند بودنه+جان منو اذ(ت کنه اما 

]11:27 24.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۳۹ست #

:گو[� رو توی دستم جا�جا کردم و f]   عصl  و گفتم 

دو!H از  د(© چرا نم+خوای ب+ای ف%&ا ما همه منتظر تو هس@+م خودت م+_ 
(ه مهمو!H فقط �ه خاطر حضور تو توی مهمون+ه 

{ان�ت م°ج f] حق �ه جانب شد و �ا لحHl که توی صداش  خشم   و عص  
:\ زد گفت
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 تو منو در _  
²
ا(ê که هستم ک ن] کHl نم+دونم �دون تو چه �� اصzً واقعا

!چه لزو\ دارە چرا اینقدر �ه اومدن من اÏار داری اصzً حضور من اونجا 

  klکوق H!گرفتاری دارم مگه نم+دو ©f افتاد  که من خودم اینجا ksه چه اتفا
�ا(د هزار �ار این ½  برات  تکرار او �ازگو کنم Hlع)

:ین حرف زد و عصl  ادامه داد؛ا 

که نمیتو!H منو درک کHl واقعا برات متاسفم  _  

ینجوری داشتم و  حرص خودم هم 

+چرخ+دم تو اتاق بودم م 

  lقدم بر\ داشتم و گفتم داشتم عص :

+دو!H من این مهمو!H رو فقط �ه خاطر تو گرفتم خودت م_ 

\ Hlدونن که تو هنوزم نانزد م� خوام که همه 

:(ه دفه عص{ا!H شدە �ا عص{ان�ت گفت  

و دیوونه تمومش کن د(گه داری من...   کنم  ف%&ان تمومش کنخواهش \_ 
تم خوب م+کHl   خوب م+دو!H  شوهر دارم دست بردار من ن�سkl خود

H این حرف ها  الزمه     kiگف zًاص H!م+دو

H من و تو هر چه هست حرامه من  متاهل  هستم  ب   Ii

اصال  ا^سان�ت حال+ت م�شه!  +دو!H (عKL Hl اصال م 

موش کردین حرف را �ا  عص{ان�ت زد و  گو[� تو دستم  خاموە خاا 

قطع شد 

دمنفهم  H IJس م س نف +دم اینقدر عص{ا!H بودم که داشتم نف

(ه دفعه در �ا تقه ای  �اشد  

س م س نف دم گو[� تو دستم بود نف H IJ
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که رو تخت پر�ش کردم    

ون دادم�ا عص{ان   IJس ب �ت نف

که مادرم �ا عص{ان�ت  در آستانه در اnستادە بود   

  Hlا لح�: عصl  گفت

H ف% _    kiهمه منتظر ورود  تو هس H Iiان چرا نم+ای �ای&

س عم  +kÛ  کش+دم نف

  lه کرواتم بردم  داشت و  (ه جوری خفم م+کرد عص� klدس 

س    :کش+دم و گفتمنف

�ه اومدن ن�ستهر _   HÏنم حا H IJزنگ م KL

:پوزخندی زد و گفت مادر  

ا_  رو الزم ن]  (ط را درک ن] کنIl در ضمن حضور ف%&ان د(گه  اینجا ��
H که مهمون ها همشون �ه  افتخار تو ا Iiومدن ب�نم ب+ا ب%&م �ای

 H!سعص{اnل من ا�دم که مادرم اومد مقا H IJس م س نف تاد کروات  بودن نف
و عصl  _شه  روی گردنم مرتب کرد و گفت اینقدر �ه خودت فشار \ آورد 

�ه خدا اªه �ال!� �ت ب+اد �ه خدا تو رو می{خشم نه ا KL رو د(گه kJون دخ
�ه موهام برون klاز هم مرتب \ کرد دس�ا را مرتب کرد و دیوونم نکن نرو 
H اینقدر عذا�م ندە Iiال!� �  گفت خواهش \ کنم ب+ا ب+ا ب%&م �ای�و گرنه 

�ا�ات سکوت  خودم م+ارم و نزار را�طمون �ا س+ا خراب _شه �ه خاطر تو 
کردم

]11:31 24.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#
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W_۴۰ست #

)&اف% (

ون دادم اینقدر عص{ا!H بودم نفسم رو ب IJ

+دو^ستم دارم چ+Dار \ کنمنم 

راز بود وارد گو[� رو داخل ج+ب ک+فم  که  کنارتخت فداخل اتاق شدم و   
کردم 

ان�تم شد آروم ینقدر ناراحت و عص{ا!H بودم که حkl فراز هم متوجه عص{ا
ە روی  ل{اش شوندە و  kJا ل{خندی که احساس کردم سنگین�آروم زمزمه  و 

:کرد 

؟_  klهس H!ع�&زم چرا اینقدر عص{ا KL

{ان+م Eاهش کردم احساس کردم خ+© خسته و عص�م رو برداشتم ن 

 تو^ستم حرف بزنمن] 

   lتر کرد هنوز توی ب+مارستان بود(م ل 

(� دو روز د(گه قرار بود مرخص _ش+م

&وتاما ه �ه ا  H IJا(د فراز ب{ا(د برە ف�را!K هنوز ن] تو^ست ینجا ختم نم�شه 

(د روی و&لچر �اشهراە برە  و �ا

ین ها اعصاب و منو داغون   \ کرد ا 

که �ه هوش ینکه م+دو^ستم همینجوری حالش خوب نم�شه و® از این�ا ا
 برگشته بود تمام دن+ا انEار مال من ب

¡
cودآمدە بود و زند

دە بود  و تلخ &ان دیونهو اوقات منو   و اعصا�مو خورد کر اما االن ف%  

ا(ê هستم حال �ش نبود که من تو چه ��

گ فرشته  رو  از فراز پنهان کردە بود(مهنوز هم مر 
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+گرفت  همش دست �ه �ش \ کردممدام �اغ فرشته رو م  

H رو تحمل کنم د  IJهمه چ 
²
(گه تا اینکه ن] تو^ستم واقعا

  H!اال نرە گفتمهمش  عص{ا�: م�شدم و ما س� کرد(م صدام 

ی ن�ست خودم �م درد م+کنه ...  +·K ه_   H IJچ

:تینقد  مه%xون و ع�&ز بود اون لحظه برام وقkl گففراز ا 

&زم اینا همش تقصIJ منهب{خش ع� _  

 کردم ل{خند بزنمس� 

fمر بودم که دستمو  آزاد کردم دست   

پ�شون+مو ماساژ دادم 

س عم   �ه  س�نه  دادم اون لحظه   نف kÛ+

یاز  ا   H IJه من  دست  داد که چ� �̄ ن] تو^ستم  ین حرف ها چنان آرام
جا(گ�&�ش کنم 

:کردم س� کردم  ل{خند  بزنم و �ا ل{خند گفتم� �لند    

ی ناراحت بودنه ع� _   H IJم &زم این حرفا رو نزن خودم از (ه چ

گوشه ل»ش را گ�&د

ون داد و گفتل{خند  IJی زد نفسش رو حالت خسته از س�نه ب:

 KL  شدە  و KL   ناراحتت  کر _  
¡

��دە (عHl ن] خوای �ه من 

:پوHs  کش+دم و گفتم  

 _ H!ه مهمو�ی ن�ست  �ا�ا م+خواست برم  H IJچ

ون دادم ادامه  دادم و  گفتم ه نفسم ب  IJ:

 _ klه خاطر سالم�f  منم نمیتو^ستم H kiگرف H!ار  ف%&ان (ه مهموÏ که   ©
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ی ن�ست  H IJد(گه چ H Iiبرم   منم  مانع  شدم فقط هم

     lس کردمل �ه سخkl خ� 

:Eاهم بهش گفتن 

ی ع�&زم چه اشDا®   دارە �اشو برو مهمو!H خب _   IJبرای  روحیتم  چرا نم
خ°xه 

کردن قوf  Îمپوت بودم در حال �از  

 klه سخ� قوf Îمپوت  رو �از کردم 

&ا�ش را داخل fاسه خا® کردم محت° 

 زدم�ا قاشق داشتم همش \   

Eاهم �ه ظرف روxرو بودتمام ن 

&ن بود   IJک لحظه مقداری ازش  چش+دم چقدر ش)

:گشتم نEاهش کردم و گفتم بر 

 تو (�من فقط �ا تو بودن و ا_ 
²
 د(گه اÏار ینجا حالم  خوب م�شه لطفا

:نکن ل{خندی زد و گفت

ن خا® \ چرا انقدر عص{ا!H هسkl خان] حاال مگه من KL گفتم � م_  
{خند بزنمکHl تمام حرفاشو �ا لحن خ+© قشنگه گوش زد که �اعث شد ل

]18:18 24.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۴۱ست #

H برای ورود فراز �ه خونه جد(د از �ا�ا خواسته بهمه  IJودم برامون آمادە چ
کنه مه+ا بودی 
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ی fم و ک�ی ندخونه دوxل H IJل،  هیچ چxمرتب و دو H IJس تم اشت�

 کنه تا حاقرار شد  
¡

cم خوب _شه چ ند روزی مادر فراز  پ�ش ما زندD) ل فراز

ی و پرستاری فراز fمDم کنه و تو بهبود

ی و&لچر بود فراز  هنوز رو 

+مارستان مرخص شد روز از ب ۱۰�عد از 

م اول قرار بود اون رو �ه خونه قد  Jخودشون ب [)

H  و اونجا خونه قد(] و کاما اونجا از  kiاال رف�هنه بود  سخت بود �له ها 

  H¹را zًنبودم اونجا برە خ+© برام سخت بود اص 

 H·خاطرات تل 
²
 نبودە فرشته و خصوصا

²
صد آزار   که اونجا صد در خصوصا

+اد\ داد و® نم+دو^ستم این خاطرات و نبودە فرشته کنار ب

H س� کردم fاری کنم که از آنجا دورش  کنمبرا  Iiی هم

چند ما در  اول  نخالفت کرد هر  

+د مادر و آروم کردمد ما �ا هزار وعدە و وع

اری ب+فتهکنه حال فراز �د _شه ممکنه فراز �فهمه و اتفاق ناªو مم 

ا برامون آمادە +دونم چطور شد �ا چه حال+ه مقا�ل و&ال!� که �خالصه نم 
کردە بود خ%&دا  بودم توقف کردم 

خودمون  ی توی (ک آ�ارتمان همون نزد(�مادر هم قرار بود �ه زود

�مبراش خونه  IJگ

ینجوری خ+© برای خودم راحت تر بود ا 

(ک ما بود هم نزد

هم حواسم بهش بود
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�ا  �از کنم پو® که �ه دست آوردم   برای مادر (ک حساب �ان� 

H کنه Iiکه بتونه از این مخارج خودش رو تام

 کرد  
¡

cاهاش خوب زند�پول خو!  بود م+دو^ستم م�شه 

ک¯ ^شدو محتاج  

ین روزا خ+© سخته گذشتها 

�ا�ا ز&ر �ام بودماش  H Ii

گه داشتم مقا�ل ساختمان ن 

گشت نEاهم کرد�ا توقف مقا�ل ساختمان فراز �ا تعجب بر 

:که لl  تر کردم و آروم   زمزمه کردم   

(د م{ارک �اشهاومدنت �خونه جد_ 

:تکرد   که  تو لحن صداش رو ش�+دم و گفمادر  لحظه �غض    

 ک1�W Hlلمام_  
¡

cو خو[� زند klا خوش{خ�+دوارم 

 نمیتو^ست تکون �خورە س� کردفراز �ه خو!   

  klه سخ��ه چرخه نEاە ما درکزد  ل{خند تل·H زد  [f 

س خو!  ندارمنم  +دونم چرا ح

ون داد مامان نم  IJدونم نفسش را ب+

ون  دادم نفسمو منم من ب  IJ

fم%xند رو �از کردم

H پ+ادە شدماز ماش  Ii

�ارکینگ رو �از کردم دوxارە سوار شدم در  
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H رو داخل �ارکینگ خونه بردمماش  Ii

تمام مدت فراز آروم بود  

+·K ن] گفته

+دونم شا(د از آمدن �ه اینجا خ+© خوشحال نبودنم 

+لش رو خوب م+دو^ستم دل 

ین چند روز خ+© �اغ فرشته رو گرفته بودا

یچ حرHs نزد(مو ما ه 

(گه نمیتونم  مخHÛ کنماالن د 

 ا 
²
ین مدت خ+© برام عذاب آور بودواقعا

که داش@+م \ بردمش خونهمخصوصا االن   

و �ازهم فرشته نبو 

 klار �اغشو گرفت د ح� توی ب+مارستان چندین 

گفت پ�شه (� از اقوام تو شهرستان رفته شمالمادر   

fاری جز این دروغ   +اد تنها را½ که \ تو^ستم بهش بزن+م اینهامروز هم م 
های !K در!K نداش@+م

]18:20 24.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۴۲ست #

 klه سخ� فراز  رو  و&لچر قرار دادم 

fمک مادر روی  و&لچر  قراردادم البته    فراز رو �ا  
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�ا K!وترا& H IJدو سه ماە تحت درمان ف Î H!ە (د (ک مدت طوال IJگ�قرار 

�ا _شه  تا دوxارە بتونه �  

س �ه س  �نه دادم و فراز و داخل خانه بردمنف

(م و د(دە بود(م+© ز&{ا و قشنگ بود من و مادر ق{ال  اومدە بودخونه خ 

:گشت دوxارە متعجب  نEاهم کرد و گفت اما فراز بر  

+© قشنگه خ_ 

گوشه ی  ل{مو گ�&دم

   H kiکنارش  زانو زدم و ل{خندی زدم و گفتم�م رو  انداخ:

 کن+مقرار من و تو ا_  
¡

cینجا زند

ون داد  دسته ی  و&لچر رو گرفته بود زمزمهنفسش را ب  IJ  کرد

 کنم من _ 
¡

cچه جوری میتونم اینجا زند

ون دادم و در حا® که دستم روی دس@ش  که روی و نف¯ IJلچر بود  قرار  ب&
:دادم ل{خندی زدم و گفتم

ه من تو راحت ینجا هد(ه ازدواج منه من و تو رو  �ا�ا برام خ%&دە کا_  
 کن+م 

¡
cمیتون+م زند

ون داد پوزخندی زدنفسش را ب  IJ

f] از من فاصله داد   

: که �ا عص{ان�ت \ چرخ+د گفتدر حا®  

اچرم  �ا�ا دلش �ه &ا نمیتونم �اور کنم شا(د چون االن روی  و&ازدواج؟ ف% _  
 H Iiه تو دادە  نه  �&ــــع هم�امروز برگرد(م  حال من سوخته و این خونه رو 

خونه خودمون من خودم راحت ترم

ین �ار �لند شد م  س� کردم  اروم �اشم ا 
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ون داد م+دو^ستم سنگیHl نEاە مادر �همادر نفسش را ب  IJ  خاطر حرفهای ما
ن�ست فقط �ه خاطر نبودە فرشته است

که نEا½ �ه مادر کردم  

�ه من دمادر     �̄ اد چشم  روی هم _ست و ل{خند اطمینان �خ

گشتم نEاە فراز   که Wشت �ه من داشت  کردم بر  

:&لچر قرار  او گفتمجلو رفتم  مقا�ل و 

ین حرف ها را  نزن   نه ا_  

:ی   فراموش کردن موضع  گفتم برا 

لبومتم ب+اد (ان حرف زدم قرارە چند روز د(گه آفراز من امروز �ا شا_  
و نگران ه+·K ن{اش م+دو!H این موفق+ت (عKL Hl ما اینجا از �ا�ا \ خ%&م ت

؟اصال ف  H! H IJکر کن پول خودمه تو چرا اینقدر شور م

 کنم   تو ابرا  
¡

cون خونه  ی تو که خ+© سخته من که نمیتونم زند

:گفتم �ا التماس   

+Eم من �ه خاطر خودت م_ 

پوزخندی زد و نEاهش �ه من بود 

:گفت    

 _ H¹مهمانطور را 
¡

cا من زند�+کHl ؟ بودی �ا من  هرجا  �اشه ،  

س  ب  ون دادم و گفتم نف IJ:

ه �ه خاطر &زم من هنوزم �ای حرفم هستم اما من �ه خاطر تو کآرە ع� _ 
حت ترمراحkl تو فقط اینجا هم  نزد(ک ب+مارستانه  هم اینجا را

کوت فقط پوزخند س 
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:که صدای مادر   گفت

ین محله شومه &زم آرە �Wم اینجا برایتون خ+© خ°xه بهkJ از اآرە ع� _  

ە تو ا kJبه Hlینا رو درک ن] ک

:گشت نEاە مادر کرد و گفت فراز بر  

�حاال ول  _  
¡

ه فرشته بزنم کن این حرفا  مامان گو[� رو �دە من (ه زن�

چند روز اینقدر منتظر شدم د(گه خسته شدم

د که اون �ش رو گوشه ل{م را گ�&دم نEاە اشک{ارم (ه دفعه سمت مادر خ�&  
:انداخت آروم زمزمه کرد

(گه نم+ادفرشته د_  

]18:26 24.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمناە شبها#

W_۴۳ست #

ون دادم (ه دفعه مادر �غضش ترک+دو گفتنف¯ IJب :

(گه فرشته نم+اد د_ 

بود حرکت  (ه دفعه �ا عص{ان�ت �ه سمت مادر که روی م{ل ^شستهفراز 
:کرد  و گفت 

ش افتادە که (عKL Hl فرشته د(گه نم+اد م+گه اون کجاست؟ اتفاks برا_ 
 

¡
ی شدە که نم+� H IJاین چند روزە  چ 

¡
ه+·K بهم نم+�

ر نزد(� بود (ه دفعه مادر گ%&ه اش گرفت منم  رو م{ل کنار دستم که د 
م{ل ت� بود ^شستم 

:(ه دفعه  �ا گ%&ه گفتم
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(گه نم+اد د_ 

:فت که  (ه دفعه فراز �ا عص{ان�ت ف%&اد روی �ش گذاشت و گ  

ە ا_    Jە چه خ  Jینجا چه خ

ین گ%&ه ها برای چ+ه  برای فرشته اتفاق افتادە ؟ا

 تو^ستم تحمل کنمن]

:(ه دفعه �ا گ%&ه و �غض گفتم 

H ما ن�ست فراز نمیتو^س@+م بهت �گ+مفرشته د_   Iiگه ب)

H من و مادر در چرخش بودن  Iiاە حاج و واجش  بE

(ه �ار �ه من (ه �ار �ه مادر   

(ک �ار �ه من (ه �ار �ه مادر  

گ%&ه \ کردممن    

:گ%&ه گفتمادر �ا   

Eم دخkJ ع�&زم فراز رفت  تنهامون گذاشتدخkJ قشن_  

:گشت  نEاهم  کرد  �ا عص{ان�ت گفتبر   

(عKL Hl (عKL Hl فرشته حالش خوب بود  مگه  عمل نکرد_  

؟داد    H! H IJداری حرف م KL ؟مادر  از H Iiین دروغ م+گ

&لچر �ا عص{ان�ت سمت من اومد �ا و  

�این �م  

:شتم و گفتمینکه �دون اینکه نEاهش کنم �ا گ%&ه �م رو بردا�دون ا 

  _ klتو تصادف کردی فرشته نتو^ست توق klد شد وق�حمل کنه  تو حالت 
(ه دفعه حالش �د شد همش (ک روز طول کش+د 
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دم (ه دفعه نفهم+دم چه جوری \ خواست از تا ا H IJروی و&لچر  ین حرف م
�لند شه 

ی  و&لچر �لند _شه تا  خواست  هز رو   

یغ  من �ا مادر (� شد ج

H من ج Iiیغ زدم و®  از روی   و&لچر رو   افتاد،  روی زم

ی که سم@ش برداشتم (� بود صدا  H IJی ج+غم و خ

س م س نف دم احساس کردم نف H IJ

H افتاد د  Iiچار ت�ش شدە (ه دفعه روی زم

H بر دارم س� IJکردم که سم@ش خ \ 

س \ س نف  زدم احساس کردم  دست و �امو 1م کر م نف

چار شوک و خطرنا¾ شدە بود د 

لش کنم اصال ن]  kJتو^ستم اون لحظه کن 

+داد و افتادمادر �ه داد و ب 

+دم چه جوری سمت در دو&د و درو �از کرد نفهم 

+داد \ کرد و fمک \ خواستو داد و ب

کردم دارە نفسم بند اومد احساس   

(ه دفعه تا �ه خودم اومدم د(دم دارم تکو^ش \ د(دم 

H افتادە و تمام وجودمو  ااحساس    Iiون لحظه پر کردم بیهوش شدە روی زم
از وحشت عج+ب غ%&l  بود

یچ وقت ن] توا^ستم قبول کنم  این لحظات سخت رو ه 

(دم مادر توی خ+ابون بودتا �ه خودم اومدم د 
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کون م+دادم و fمک \ خواست من هم همینجوری �ا عص{ان�ت فراز رو  تو   
ردە بود احساس \ خواستم که �ه هوش ب+ا(د اما اون   تکون شد(دی که خو 

کردم (ه دفعه بیهوش شدە و ازز حال رفته بود

]18:40 24.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۴۴ست #

ینجوری �ا ترس و جیغ و گ%&ه و فراز رو تکون م+دادم هم

Eار بیهوش شدە بودان

یغ زدم �ا تمام وجودم ج 

گه داشتماون لحظه �م رو �اال ن 

(ک لحظه گ%&ه هام  بند نمیومد 

:گفتم و فقط �ا تمام وجودم   

(ا نکن خدا(ا �ا من اینDارو نکن خدا_ 

ی داد و ب+داد مادر را از توی خ+ابون \ ش�+دم صدا

که fمک \ خواست

ینجوری داشتم فراز تکون \ دادم هم 

گ%&ه و شیون کردمو �ا تمام وجودم  

+دو^ستم دارم چ+Dار \ کنم کاصال نم 

(ه دفعه مادر �ا fمک دو نفر داخل خانه شد 

س م  س نف دم و نفهم+دم چه جوری �ا fمک که این دو نفنف H IJ klر وق
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فهم+دند چه اتفاks افتادە افتادە زنگ زدن 

ساونا  زن   گ  اورژا^

  H!خت زن و مرد جوا� بودند دو نفر �د

که �االی �م اnستادە بودن 

مادر  اصال حالش خوب نبود 

س م س نف دم �ه دە دق+قه نکش+دنف H IJ

س اومد همینجوری من گ%&ه و زاری \ کرد   م که �&ــــع اورژا^

+چارە مرد جوان و ̂زش برام  اب قند درست کردە بودند ب

 نداشتم حال خو[� 

ی م{ل ^شسته بودم و گ%&ه م+کردم رو  

س �ه ب+مارستان ن زد(ک خونمون که �&ــــع و �ا �عت فراز رو �ا آمبوال^
بردن

اصال  حالم خوش نبود 

کردم که �مون خونه از ما درخواست    

f© گ%&ه کرد  اما من اینقدر اعصا�م خورد بود 

:که مجبور شدم �ا عص{ان�ت گفتم 

�ه من خونه  _  
²
عد از اینکهک¯ خونه ن�ست مرد و زن جوان هم که �لطفا

فراز رو بردن  

  Hêخداحاف H kiکردن و رف 

H شدممنم �   Iiــــع سوار ماش&

+مارستا!H که فراز رو بردن  رفتم و �ه سمت ب 
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&ژە معاینه بردنفرار را �ه �از دوxارە �ه �خش اتاق و  

+مارستان بودم همونجا تو ب 

گ زدم شا(ان زن 

 klداستان رو براش تع%&ف کردم وق 

f© �م داد و ب+داد هوار کش+د

:که �ا گ%&ه و ح�ت ز&ادی گفتم  

چه م+دا^ستم این جوری م�شه _  

+چ+د و (ه دفعه �ا عص{ان�ت صداش توی �م  صداش  از توی گو[� پ
:گفت

ە _   kJه ع� دخ�ە  اونم راجع   Jس  ی احمق این چه طرز گفتنه خ &زت%&ن ک

کردم هق   

گو[� را �ا عص{ان�ت  از روی گوشم برداشتم

ک+فم انداختمو داخل   

�ا ا �:ا گ%&ه گفتم ینکه روشن بود �ا اینکه هنوز شا(ان Wشت خط بود و 

1مشو اصzً حوصله ندارم برو  _ 

ون دادمنفسم رو ب IJ

(لم  �لند شدچند ثان+ه چند دق+قه ای کوتاە دوxارە زنگ م°xا�عد از  

�اشه  +دو^ستم ک¯ جز شا(ان نمیتو^ستآب دهنم رو قورت دادم م 

گ%&ه همینجوری !  امون \ کردم 

پرستارها    (�  \ رفت و  (� \ آمد  

 گرفتم و هیچ ک¯ جوا�مو ن] دادن �اغ افراز \
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 گذشت که من هنوز تو ب+مارستان بودمن
²
+م ساعkl تق%&{ا

و^ش د(دم (ه دفعه از دور قامت شا(ان رو �ا اون ل{اس های اسپورت  IJو ب

دستم گذاشتم  که جلو اومد وقkl د(دمش دوxارە �م رو روی دیوار کنار   

چشمام رو _ستم و !  اعتنا بهش �لند ^شدمو 

]18:44 24.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۴۵ست #

گیHl نEاهش را �االی �م  احساس کردمسن

ی قدم هاش رو �ه خو!  \ ش�+دمصدا 

ون دادم نفسم ب  IJ

چشمامو _سته بودم و هنوز 

ون داد  را �ه خداشتم م IJا عص{ان�ت ب�فتم که نف¯ که  IJ س کردم و!  ح

ینکه جهت �م را بردارم�دون ا

(ا نEاە کنم  

:+دم که این �ار �ا عص{ان�ت گفتصداشو ش�

گه نگفتم که ه+·K بهش نگ+د احمق م_  

:ینکه چشمامو �از کنم �ا عص{ان�ت گفتم �دون ا

چه جوری \ تو^ستم ازش مخHÛ کن+مروزە ما  ۱۰_ 

 هیچ fاری از دستمون ب�اغ فرشته رو   
²
ر ن] آمدگرفت   د(گه واقعا
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که د(گه ن] تو^ستم ازش مخHÛ کنممن   

:(ه دفعه عص{ا!H شد و صداش �اال رفت �ا عص{ان�ت گفت 

ە _   kJکه دچار شوکدخ H Iiشه  ی احمق حداقل (ه جوری بهش \ گفت^

...  ªه اتفاks  براش ب+فته ف%&ا ا 

آب دهنم رو قورت دادم   

گیHl \ کرد �م �ه شدت سن 

که �م رو برداشتم نEاهش کردم

س و گفتم و �ا   :چشمای خ�

چجوری میتو^ستم بهش �گ+م_ 

H که بهش گفتم (ه دفعه از هوش رفتهم  Ii

ون دادنفسش را ب  IJ

Eاە م �ه در اتاق بود تمام ن 

کر خطر  رفع شدە فشارش خ+© �االست خداروش_   

گش و فقدا^ش خ+© برای فراز  سنگینهفرشته مر  

کkJ دکkJ معالجش  را ب�ینمهنوز موفق ^شدم د  

اینجا �از دوxارە  ینطور که پ+داست حالش خ°xه فقط (� دو روزی �ا(د اما ا 
ی _شه kJس_

تا حالش خوب _شه 

:گفتمآب دهنم رو قورت دادم و   

+ذارن  برم ب�ینمش نم_  

:پوزخندی زد و گفت
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ارن بری اصال من اجازە نم+دم تو ب�یHl معلومه نم_   H IJ

:(ه دفعه  از � جام پ%&دن �ا خشم گفتم 

ی تو _   kJه توچه تو اینجا دک�چ+Dارە ای 

 م بری  ب�ینمش اجازە ن]_   

:پوزخندی زد و �ا عص{ان�ت گفت

�اش اصال ن] ذار آرە د _   H Öiه من اجازە ندم مطمªشم ا kJن ک¯ برە  ک
اجازە نم+دن تو بری ب�ین�ش 

:(ه پوزخندی زدم �ا عص{ان�ت گ%&ه گفتم

 خوام ب�ینمش حواست هست من نگرا^شممن ̂زشم \_  

ون داد و �ا خشم گفتنفسش را ب  IJ:

وم �اشه  کنم اªه برات فراز مهمه (� دو روزە بزار آر خواهش \_  

پ+دا کن�ذار تو حال   خودش �اشه تا  خودش را 

اش نم+افته نگران گ فرشته کنار ب+اد �عد برو د(د^ش اتفاks بر بزار �ا مر  
ن{اش

ە براش خ+© بهkJ تو ب kJمارستان  به+

:ی آخرش را �ا پوزخند گفت از جمله 

H طوری  م+خوای حرص منو در ب+اریهم_   Ii

:�ت  ب�شkJ گفتم�ا عص{ان  

یون فراز محروم کHl منو از  د_ 

:پوزخندی زد و گفت 

کردم خودت �از این fار  �اعث شدیمن تو رو محروم ن_  
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H دچار شوک ^شم Iiا(د بهش حا® کن�ه گه  که نگفتم (ه جوری 

کشاند  (ه دفعه رفkl  صاف گذاشkl  کف دس@ش �W رو تا fام مرگ 

]10:07 25.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۴۶ست #

)فراز ( 

چشمامو �از کردم  

fاش چشمامو �از نکردە بودماما  

fاش �ه جای فرشته من مردە بودم  

فتم از ا  IJخسته و شوم  پر م+کش+دم م 
¡

cین زند

 شدن همه از ��  من راحت \ 

  klمادرم ح 

ینقدر   حالم  از خودم  �ه هم \ خوردحالم  ا  

+ه فرق دارەاما االن قض 

  H!جوا kJسه]  داشت  جز د ۱۹ فرشته دخ KL 
¡

cرد و ساله از این زند
سخkl و االن هم �ه fام مرگ رفت

  klار براوقEکه فرشته مردە د(گه ان H kiی منم دن+ا مرد مادر و ف%&ا  گف

Eار منم تموم شدمان 

+ه اینجا ختم ^شدو رفتم اما قض 

من هنوز زندە هستم  

117



 نک{ت و خسته کو االن درد و رنج زند 
¡

cمن فقط این زند 
¡

cنندە

نبود  

 خودم کردماز ا
¡

cزند IJینکه  ف%&ان  را اس

ەIJ نداری ها و اسIJ هوس شوم حالم از خودم بهم م+خور اس 

فرشته حالش �د شد  

که من دست �ه این fار زدم�ه خاطر نجات جان فرشته بود   

H ما ن�ستاالن اما فرشته ب  Ii

ین خ+© عذا�م  م+دە و ا  

ون دادم آروم چشمامو �از کردم نف¯ IJب 

+مارستان بودمتو ب

(ادم اومد تو خونه ف%&ا بودملحظات آخر  

ی که گفته شد  �ا�اش براش خ%&دە خونه ا 

+داد های ف%&{ا �االی �م (ادم آمدداد  ب  

ون دادم بنف¯  IJب 

 کنم �ست  اما من االن �ا(د �ه خاطر مادرم ز درسته فرشته ن  
¡

cند

: عمیق کش+دم وآروم لب زدم نف¯

&ا ف%&ا �ه ف% _ 

ک¯ توی اتاق نبود اما  

کردم �م دارە �ه شدت از درد منفجر م�شهاحساس  

س داشتم احساس تن   نف
¡

�
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 احساس خست
¡

�

Eا½ �ه اطراف کردم ن

&د  دم  دستEاە بودم ز  

ی بودم تو  kJی اتاق و&ژە ای _س

ین مدت که همش تو ب+مارستان بودم ا

+مارستان بودماالن هم �از هم تو ب

!H \ کردم ینکه قدر ضع+ف و در موندە بودن احساس ضعف و ناتوااز ا 

�درد نخور بودن   احساس

(اد دلنگرا!H های  ف%&ا افتادم  

(اد دادە ب+داد هاش

ین که !  هوش بودم همون �االی �م بود�ا ا 

م لحظه ا IJگ�ی که دلم م+خواست االن دستاش توی دستم 

�دە بهم ام  
¡

cه زند�+د 

 کنم(د �خاطر هم�م و �ه خاطر مادرم �ا(د دوxارە ز آرە من �ا
¡

cند

 k!جور توی تنها!�  خودم � کردم لحظا H Iiهم 

در اتاق �از شد  

پرستارو توی در اتاق د(دم قامت 

س �ه س :�نه دادم �ا د(دن من ل{خند زد و گفت نف

ون خ+© منتظخدا را ش_  IJه هوش اومدین هم�تون ب�ر تون بود کر که 

ک خوش بود دهنم خش  
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:nستاد �م همه KL رو چک کرد و گفتاومد �اال �م ا

ینجا پ+داتون کر که حالتون خ°xه ام+دوارم که د(گه هیچ وقت اخدا را ش_  
^شه س� کردم ل{خند بزنم خ+© خسته و ب+حال بودم 

س ب  ون دادم و  اروم لب زدماما نف IJ:

�شه �گ+د هم�م ب+اد توم_  

]10:13 25.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۴۷ست #

ون دادنفسش را ب IJ

:ی زد و گفتل{خند 

H  و® مجبورم بهشون �Eم  و �ا ا_   Iiه حرف   ینکه مالقات ممن°ع هست�
تون حر  kJا دک�ف بزنمگوش شما گوش �دم  البته  اولش ق{لش �ا(د 

س �ه س  �نه دادم نف

  klه سخ�حن التماس  �مو تکون دادم و نEاهم سمت پرستار بود و �ا ل
:گفتم

 کنم بهش �گ+د ب+اد من �ه د(د^ش احت+اج دارم خواهش \_  

:ی زد و گفتل{خند

خوشحال  +© ب+قرار شماست  �فهمه که  �ه هوش اومدیناون  هم  خ_  
م�شن

چند دق+قه د(گه بهشون م+Eم ب+اد تا  

ی نگفتم س H IJکوت کردم و چ
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H (ادداشت کرد و دوxارە پروندەهمه  IJرو چک کرد تا چ H IJرا روی تخت  چ
آو&زان کرد و رفت 

یق همینجور ه+جان و !  حال بودم دقا

یتو^ستم  دستمو تکون �دمنم  

ی مچ دستم �م وصل بودرو  

س ب  ون دادنف IJ

�ه خاطر آوردن �از هم تموم لحظه عذا�م دا�ا  همه   H IJدە چ

س کردم�دون ا ینکه �خوام اشک توی چشمام  رو ح

ون دادم و چشمامو _ستم آروم زمزمه کردمنف¯  IJب :

(ا چرا،،،  چرا خواهر من چرا مگه  عمل ^شد خدا_  

ش گفته حالش  خ°xه آخه چرا �ا(د این اتفاق \ افتد   kJادک

مین حرفا رو داشتم �ا خودم توی دلم 1ال(ه \ کردتمام ا 

کوە \ کردم و از خدا ش 

چه سود چه فا(دە د(گه خواهر من نبود اما 

گ%&ه و زاری د(گه ب�شkJ از این ن] تو^ست fاری کنهو  

(عHl واقعا fاری ن] شد کرد 

رزش \ کردم(د برای شادی روحش �ا(د این لحظه از خدا طلب آمفقط �ا 

 گناە من براش خواهر !   

یچ گنا½ نکردە بود اون ه 

ینجوری چشمام _سته بود و  اشک توی چشمام بودهم

(kÛ طوال!H گذشته بود دقا 
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ی  احساس کردم بوی عطر آشنا!� �ه مشامم خورد لحظه ا  

ی عطری که  �ه  زود  تحصاب و دست آوردە بودندبو 

کردە بودم و االن  ذوق    

H رو از خودش گرفتم روحش رو �د^ش رو جسمشو همه   IJچ

�ه  خودم تعلق داد م 

م چجوری  ک¯ که این روزها �س© دردهای من بود ک¯ که نم+دو^ست  
بهش  تو _ستمو دل بهم داد و گفت 

�ای جون �ا من و تا �ای جون  �امه تا 

نم روی ل{ام     H IJه ارادە م�گ%&ه هاش (ادم م+اد ل{خندی 

س ب  ون دادم نف IJ

چشمام _سته استهنوز 

س �کشمدوست دارم عم  یق نف

ی عطرش وارد ر&ه هام _شه و بو  

 دوxارە رو رو �دەو ن°  
¡

cد زند&

  klاز نکردم وق��ه خودم اومدم  اما چشمامو  

:که نر\ � انگشتا^ش اشDامو �ا¾ کرد و آروم زمزمه کرد

خدا دوxارە تورو �ه ما دادە_  

]10:14 25.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۴۸ست #
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+دو!H که چشمامو �از نم+کنم م

چشمامو نوازش کنه دوست داشتم 

گرم+ه انگشتاش �ه �دی زندگ+م  گرما �دە دوست داشتم  

:که لl  تر کردم و آروم زمزمه کردم      

گرفتخدا  جون من و خواهرم  _ 

H توی صداش کردم�غض سن  Iiگ

گشتان چشمامو نوازش م+کردهنوز �ا �ان 

دودو اش  H IJامو مD

س امنم �دون ا  نگشتان بودم ینکه خودم �خوام چشمام انگشتاش بهونه لم

آب دهنم رو قورت دادم 

:ی �غض دارش تو گوشم زنگ دار بود وقkl گفتصدا

و �ه خاطر اون �سkl فراز تو تمام توانتو برای نجا�ش کردی  تتو مقÄ  ن_  
دست �ه  هر fاری زدی 

:کنم �ا عص{ان�ت گفتم نتو^ستم تحمل  

م کردمfاری کردم تو رو اسIJ خودآرە درسته  �ه خاطر اون همه  _ 

fار مو ازم گرفتاما �از خدا تقاص   

(ت کردم من تورو اذ 

ینجوری منو اذ(ت کرد خدا ا

!می�یHl خدا �ا من چ+Dار کرد؟!ی�یHl م

س  کردم نفسش را ب  ون داد این را �ه خو!  ح IJ

ی پ�شا!H ام گذاشت خم شد بوسه رو 
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که گرمای عجیl  داشت 

ی  پر تب و تا_ش که چشمامو �از کردمبوسه ا

�ش رو برداشت 

:گفتم آب دهنم رو قورت دادم و �ا �غض   

گرفت ف%&ا تو هنوز منو ن{خش+دیخدا تقاص تورا از من  _ 

:(ه دفعه �ا گ%&ه و �غض آروم زمزمه کرد 

!H فراز من تورو �خش+دم خ+© وقته_   H IJخش+دم همون  چرا این حرفا رو م�
...ش{ا �خش+دم که �اهات

ی  نگفت  H IJت شد  چ (ه دفعه س̧ا

  Hlه خو!  متوجه شدم مع�  حرفاشو خوب 

:که ل{خند تل·H زدم و گفتم 

�شه که فرشته این اتفاق براش افتادەاصال �اورم نم_ 

ون دادە کنار صند® تخت ^شست و �ا �غض 1لو نفسش را ب  IJ ی  گفت IJگ

  _ klد شدوق� تو حالت �د شد اونم (ه دفعه حالش 

KL اتفاks پ�ش افتاد همه  

و بود+دم چطور شد مادر هم که این چند روز مدام نگران تنفهم 

(ه چشمش خونه (ه چشمش اشک 

اج دارە کنم زودتر خوب شو  مادرت خ+© بهت احت+فراز خواهش \ 

ون داد و آروم زمزمه کردنفسش را ب IJ:

 کنم فراز تورو خدا مراقب خودت �اشخواهش \_  

+© بهت  احت+اج دار&م منو  مادرت خ 
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:+اد  ل{خند تل·H زدم و گفتم نفسم  نم 

 \ کنم وگرنه �عد فرشته ممن �ا ام_ 
¡

cن د(گه هیچ ام+دی +د تو را دارم زند
 ندارم

¡
cه این زند�

تنهام نزار  تو رو  خدا �ا من �مون 

ین حرف ها را \ زدم دوس@ش  داشتم ا   

م که خودش پ�ش قخ IJگ�دم شد+© دلم گرفته بود (ه دفعه دس@شو 

:گرفت و �ا گ%&ه و �غض گفت�ا �عت دستمو   

!H از این حرفا چ+ه ؟ا_   H IJین حرفا چ+ه م

:ادم و گفت (ه دفعه (اد  درخواست طالق و (اد ازدواج �ا ف%&ان  افت

!H  جد_  H IJارم این حرفا چ+ه م H IJگفتم تنهات م c ه  یوونه من�ونم �ا توعه   
ە IJگ�ی اجازە نم+دم تورو ازم  H IJهیچ ک¯ چ

]10:23 25.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۴۹ست #

(اد اون �Wە افتادم

ە ا  IJگ�ین �Wە که م+خواد ف%&ا  رو ازم 

:f] عصl  و حالkl ه+جان زدە و عصl  گفتم لحنم  

(اد اون �W افتادم همون �Wە که از خارج آمدە بود_  

�Wە که توی مهمو!H اعصا�مو خورد کردە بودهمون  

یچ وقت نتو^ستم حرHs بزنم و ه 
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Eار زxونمو لحظه ها قفل شدە بودم اصال ان

یوونه م�شدم و االن داشتم د

گ فرشته منو از حساس و زود رنج  کردە بودمر 

 کردم دارم تک ع�&زانم رو از دست م+دماحساس \ 

  Hlا لح�: عصl  و ه+جان زدە گفتم 

...�Wە همون همون �W که برادرتاون _ 

   lا و ب%&دە ب%&دە گفتمل�: تر کردم و 

ە ما را از هم جدا کنه  ف% اون م_   IJگ�&ا  فقط بهم �گو این +خواد تورو از من 
ە  IJگ�(ه خوا�ه  ه+چ� نمیتونه تورو ازم 

Dم گرفته بوددستمو مح  

(ک آورد دستمو محDم گرفته بود�ش را نزد 

:و �غض گفت پ+ا!W Kشت � هم بوسه  روی دستم \ گذاشت و �ا گ%&هو  

ین حرفا چ+ه \ زنIl ا_  

!c H  قرارە تو تورو فراز ا H IJە ین چرت و پرتا چ+ه داری م IJگ�از من 

c  قرارە ما را از هم جدا کنه  

c جرات دارە  زن و شوهر از هم جدا کنه اصال    

!H ا  H IJین حرفا چ+ه داری م

یتو^ستم �اور کنم اینا حرفای ف%&است اصال نم

نه کردم دارە �ه خاطر آرامش من این حرف ها را \ ز احساس   

  Hlا لح�: که احساس کردم هم عصl  هم پر �غض گفتم

س  احساس \ کنم ن]_    دونم احساس \ کنم اون برادرت ن�
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+خواد ما رو  از هم  جدا کنه م

ی من م  IJگ�+دونم تو م+خواسkl از من طالق 

ین حرفا رو زدم درسته  ا

  lا عص{اعص�:ن�ت گفتم خواستم دستم ته  توی دس@ش بود رو  �کشم و 

ن&ان   راس@ش را �گو �ه من �گو اªه قرارە تورو اآرە ف% _   IJگ�؟!زم 

کنم که منم   که د(گه االن چشمامو ب�ندم و هیچ وقت �از نکنم و آرزو   
م IJم�Wشت � فرشته 

(ه دفعه �غض  کردە بود 

چنان �غض کردە بود که دلم �ه دلم  پر درد شد 

س \   س نف : زد و �ا گ%&ه و �غض گفتنف

!H دیوونه این حرفا چ+ه داری منو دیو ا_   H IJا ین حرفا چ+ه م� Hlونه \ ک
 kJی بودی من حرفات من شب و روز ندارم این مدت اینجا ب+مارستان _س

تمام مدت اینجا خدا خدا م+کردم حالت خوب _شه

! کHl هان؟گردی خونمون تو نم+دو!H من KL کش+دم چرا منو اذ(ت \بر  

ینجوری عص{ا!H بود و گ%&ه \ کرد هم 

:گ%&ه و �غض ادامه داد و گفتو �ا  

�چه دار   ی خوب فکر کن فراز �ه خودمون �ه ش{ای  قشنگ ،�ه روزها_  
شدنمون �ه زندگ+مون 

KL فکر کن�ه همه  

�ه آلبوم آهن �ای قشنگ تو  H IJه چ�ا(د زودتر حالت Eات �ه همه KL فکر کن 
̄� اینارو م+فه] فراز م +فه]خوب _شه �ا(د �اعث افتخار من م�
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]10:40 25.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۵۰ست #

H شدە بودنفسم سن Iiگ

:Eاهم بهش گفتمن 

س دست خودم ن_    �

H  بهار گ%&ه \ کرد و �ا عص{ان�ت گفتع Ii:

ا �درم حرف چ+] م+جنEم  من �خاطر تو �من �ه خاطر تو دارم �ا همه _  
 خودمون  هیچ ک¯ نمیتونه تو 

¡
cە زدم که ب%&م � خونه زند IJگ�رو ازم 

رە �W عمومه اما  حDم  برادرم رو داو اون برادر منه اون 

چه جوری میتونم �ا برادر خودش  ازدواج کنه آدم  

 ین چرت و پرتا رو (عKL Hl که داری از خودت در ماصzً ا 
¡

+اری م+�

 H!منو  هم عص{ا Hlک \ 

ا تو fار دارم (د زودتر حالت خوب _شه و برگرد(م خونمون من خ+© �تو �ا
ثل فرشته فقط از م+فه] \ خوام �ه �چه خوشEل مثل خودت مه%xون م

ز&{ا بهم �دی 

آرە فراز 

ین حرفارو تمامش �اª%&ه \ زد ا 

گرفت  دوxارە دستمو بوس+د دستمو  

:وم زمزمه کردکنار ل{م آورد  کنار صورتم  قرار دادە �ا گ%&ه آر �شو  

جز تو  یچ وقت اینقدر مه%xو!H تو وجود ک¯ ند(دممن تا حاال ه_  
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�غلم م+کرد گ%&ه \ کنمهم �) klشه وق�

�شه وقkl (� م+خواست بهم  نزد(ک  گ%&ه م+کردمهم 

fابوس م+د(دم fابوس های وحش@نا¾   

ین مدت �دون تو دارم fابوس می�ینماما االن ا

 کنم فراز من �دون تو نم 
¡

cیتونم زند

+دممن �ا وجود تو �ه آرامش رس

سم   IJا آرامش م�پ�ش تو،  �غل تو �اتو 

:+© آروم �ا �غض و گ%&ه زمزمه کرد خ

گرد خونه ن] دو!H چقدر بهت احت+اج دارمزودتر بر _ 

+دو!H چقد دلم �غلتو م+خواد نم 

؟!ینا رو م+فه] فرازا

+ددستم رو آروم بوس 

�ه دستم داد و آروم تر زمزمه کرد فشار آرو\  :

س اندازە تو نمیتونه منو آروم کنه اªه تو اینجا حه_  الت �دە من +چک
هم�شه حالم �دترە 

ما  IJه جای تو م+م�ªه من تو رو اینجا ب�ینم من 

؟!ینو م+فه] فرازا 

ین حرف ها را زد و آروم شدا 

ی  نگفت د  H IJگه چ)

Eاهم بهش بود ن

مWشت � خ+© دوست داشتم اون لحظه اونو �ه آغوش �گIJ از 
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 کنم (اد fابوس های ش{انه اش که \ گفت  افتادمنوازشش   

ون دادم و آدلم م  IJروم زمزمه +گرفت نم+دو^ستم ج%&ا^ش چ+ه نف¯ ب
:کردم

+© بهت  سخت گذشت منو ب{خش منو ب{خش خ_  

رفتینDارو کردم اما خدا  تقاصشو ازم گمن �ه خاطر خواهرم ا

کرد آروم زمزمه   

: که صداش  پر �غضبود و گفت در حا®

ین حرفارو د(گه نزن فراز �ه  چزای خوب فکر کن ا_ 

 �دچه ای که قرارە دن+ا ب+ا�ه خودم و خودت �ه  همون �ه 

از من و تو از وجود من و تو  

(د مادر جای خا® فرشته و حسن کنهن{ا

 برگردی و �ه مادرت ام+د �دی�ا 
¡

cه زند�(د زودتر �ه 

+دش ناام+د شدەفراز اون همه ام 

+ماری تو م%&HÚ تو روح+ه اش را از دست دادەب 

ه آلبوم پر از  کن زودتر حالت خوب _شه (ه آلبوم جد(د �ا(د _سازی (س� 
آهنگ های شاد

(د اینا برای من و تو خاطرە _شه �ا 

(د تواون آهنگ برامون زندە کHl خاطراتمونو �ا

 که �ا هم داش@+م اینآرە خاطرات قشن 
¡

ا رو ب+اد ب+ار Eم اون ش{ای قشن�
فراز
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]10:27 26.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۵۱ست #

ین اتفاقات  �ه حال در حال  گذشت بود اما از ا

و!  همش درگIJ ین مدت   نه من  حال خو!  داشتم و نه  فراز  خو تمام ا  
فراز بودم

&وترا!K ب+مارستان دکkJ   بود اونم در   H IJف IJگ

fم fم حالش بهkJ شدە بود    

حال   م�شد کkJ بهم  اطمینات  دادە بود که مطمئنا دوxارە فرا � د  

شدە بود  �شه این روزها هم که آلبوم فراز و   م��� و حالش خوب م 

ی که اصzً خودم هم �اور نم+کنم تا حد 

 klار خودم آهنگ شو د(دم اشک شوق \ ر&خوق� H Iiتم و گ%&ه  برای اول
شکر کرد \ کردم مادر فراز آن قدر اون روز گ%&ه کرد  و  خدا را 

که اصال  نمیتو^س@+م �اور کن+م

ی خال�ش خ+© سخت بود خ+© سختاما نبودە فرشته و جا 

(متازە از � مزار  فرشته آمدە بود... 

که گو[� تلفنم زنگ خورد   

 \ کفراز �ه و �ه اتاقش   
¡

رد  م+دو^ستم   پناە  برد اص© احساس خست�
 بهانه هست 

¡
خست�

fمکش کردم که روی تخت دراز کش+د 

+© خسته بودخ
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که (� دو هفته بود که د(گه خونه خودش مادر هم   

که نزد(ک خونه ما براnش خ%&داری کرد(م نقل مDان کرد

ی خود و  پول ها!� که داش@+م�ا فروش خانه  

+م آ�ارتمان کوچ� براش  ته+ه کن+متوا^س@ 

که اصzً راH¹ نبود  م+خواست  تو  خونه قد(]  �مومنه   

کنم و بهونه فراز کردم اما من نتو^ستم قبول   

ینطوری شد که مجبورش    کردم و اون ا

ە    IJگ�که همینجا �االخرە خونه 

(� های خودموننزد

+کردم روزهای خوب  در انتطارمه احساس م 

+© بهkJ بود فراز    روز �ه روز  حالش خ

م م+خوند و منو از 1ار خوب داشت برام رقم  م+خورد  گه گداری آواز برا(روز 
این حال و هوا جدا \ کرد

H عجیl  توش  مهر   Iiغمگ H·نه که چند این  مدت  ترانه هاش (ه تل H IJج م°
فقط خودم م+دو^ستم و خودش هیچ ک¯ ن] فهم+د 

ینکه هنوز روی و&لچر بود  روز1ار � م+کرد(م �ا ا

دم�شه اونو �ه استادیوم ض{ط و تم%&ن و اینا \ بر اما هم 

+íوردم خودم بردم خودم  م 

و �ا کردن و  +قاش و  شا(ان �الخرە (ه  استودیو  دست�ا  دوست و رف  
همشون �ا هم fار \ کردن 

ی آلبوم جد(د    که بنظرم   معرکه خواهد شد اونم  رو  
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نهپو® که دست آوردە بود توا^ست خودش را جمع و جور ک�ا   

ا منو خوشحال \ کردخ  H IJچ ©+

+دو^ستم چرا (ه احساس عجیl  داشتماما �از هم نم 

مثل اتفاق مثل اتفاق تلخ 

ی تخت دراز کش+درو  

  klرو  کش+دم و روش رو تخ 

:گفت  

چرا گوش�تو جواب نم+دی ؟_  

:ی زدم خم شدم  پ�شون�ش رو بوس+دم و گفتم ل{خند

نهجواب م_  H IJار خودش زنگ م�+دم هرc هست و (ه  

س ب  ون داد و ل{خندی زد و گفتنف IJ:

(د مامان �اشه شا/  

س  ب ون دادم برگشتم نEاە ک+فم کردمنف IJ

:که روی م{ل ت� اتاق بود و گفتم   

ªه �اشه خودم �از دوxارە میتونم بهش زنگ بزنم ا _ 

ون داد �از هم ل{خندی زد و گفتنفسش را ب IJ:

،  اخ_   klین همه ی  زحمت +© ممنونم ف%&ا  خ+©  ته این مدت تنهام نذاش
 Hlه تنها!� و صبورانه تحمل \ ک�رو 

]10:33 26.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#
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W_۵۲ست #

:ی زدم و گفتمل{خند

ی c میتونم ین حرفا چ+ه ع�&زم من تو ع�&ز جان مHl  تو ن{ا[� براا_  
f Hاری �کنم در ضمن  وظ+فه من هست �ه زودی � �ا \ Iiهمچ �] 

 گفتم
¡

:چشم� زدم �ا عص{انیkl مثال ساخت�

ان م+کHl همه ا_    Jه زودی ج�ینا رو 

ی نگفت ل{خند  H IJی زد و چ

چشماشو _ست که دوxارە صدای زنگ م°xا(لم �لند شد 

\ داشتم ین �ار �ا �عت 1ام سمت ک+فم  بر داشتم و ک+فم رو  بر ا

   Lفتم گفتمسمت اتاق در خرو IJم :

احت کHl منم شام را آمادە \ کنم _   kJم  تا تو  اسD)

ی نگفت �ه ارو\  از اتاق خارج شدم و در رو _ستم H IJچ

ک+فم رت دستم بود   

(ل \ گشتم داشتم دن{ال م°xا

&ان روی گوش+م افتادە بود شمارە ف%  

ی نداشتمخ  Jوقت بود خ ©+

  برام مهم نبود  
²
(عHl واقعا

+© اهمیkl نداشتاما من برام خ 

(�  دوxارە خونه �درم که رفت+م  

(دمش ارت{اÎ هم �ا هم ندار&مند 

[ خ+© معمو® �د و خشک و ر ا   KJاشه  در حد احوال�س] بودªه 
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ی هم �ا هم رد و �دل نکرد(م جز حرف های معمو® و ا   H IJچ ] KJحوال
سادە حرفهای  اون روزش هنوز  تو  ذهنم بود 

س کش+د خ+© برام عج+ب بوداما از ا W ینکه (ه دفه �ا

 خودم هستم و مادالبته شا 
¡

cرش  حتما  (د چون د(د من د(گه � زند
دخالت کردە که د(گه تموم کنه 

دم متوجه شدم البته د H IJا �درم داشتم حرف م�یروز 

که قرارە (ک هفته د(گر از ایران برە 

د و تاÏارها   Jاری از پ�ش نf صم+م گرفت که ی مادرش برای ازدواج اون
د(گر ایران را ترک کن

H گر از ا  kiه رف�فت احساس ینکه �االخرە �ش �ه سنگ خورد و تصم+م 
خو!  داشتم 

س ن] کردم و راحت تر \ تحداقل د وا^ستم (گه سا(ه سنگی�ش رو ح
 کنار ب+ام 

¡
cخودمو احساساتمون زند

_شم  (اد اون روزها!� \ افتادم که قرار بود از فراز جدا �ه 

+خواستم �ا ف%&ان ازدواج کنم دلم م+گرفتم

  k!که ممکن بود اون لحظه ها مرتکب _شم اش@{اها 

 من �ا 
²
چه اسا[ \ خواستم  این fارها را �کنم واقعا

 zًکنم اص�چرا من تصم+م گرفته بودم  این fارو 

  klاری بودم وقf من  ازدواج کردە بودم این  چه  

م ی تخ@ش بودم   هرچند را�طه ای نداش@+�دتر از  اما تو   

ای معمو® 1ا½ وقتا پ�شش  \ خواب+دم  هرچند ب�نمون  حkl بوسه ه  
پ�ش ن] افتاد 
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گ تمام احساساتم کردە بودم و شوهر داشتم را�طه �ا او (عHl مر من ازدواج  
هم+دم وگرنه (عHl حرام ا�دی شدن و اینها رو خوب شد زود درک  کردم  ف

ت{اە \ شد تمام دن+ا  و  زندگ+م

]10:38 26.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۵۳ست #

بود +© آروم و !  � صدا برگشتم نEاە در اتاق کردم _ستهخ 

ون دادم و در حال+که سمت م{ل  \ رفتم و �ا آنفسم ب  IJ مه تماسfرو\ د
�کش+دم

:ی ف%&ان  توی گوشم پ+چ+د که گفتصدا 

&ا خو!  نف¯ �ه س�نه دادم عمیقسالم  ف% _  

:(ک  لحظه سکوت کردم و زمزمه کردم  

تفا کردە بودمممنون �ه هم_  H (ک fلمه ̧ا Ii

 و شکوە هست که خ+© آروم و �ا لحHl که احساس \ کردم پر از 1ال(   
¡

�
:گفت

م ؟چرا اینقدر �ا من �د و !  روL ف%&ا ش�+دی که دارم ا_   IJز اینجا م

  lاهم  هم سمت در بود لEتر کردم توام ن 

:چرا عص{ا!H بود نم+دو^ستم که گفتمحاال 

H گرفkl یروز �ا�ا بهم گفت م+خوای از ایران بری �االخرە تآرە د_   kiصم+م رف

س کردم نف¯ ون داد رو  �ه خو!  ح IJکه ب 

H و خسته است و گفتاحساس   Iiغمگ [f کردم صداش:
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م اما �آرە تصم_   IJمن+م گرفتم برم (ک هفته د(گر از اینجا م H kiدون رف...

ی نگفتم  H IJت شد چ (ه دفعه س̧ا

   lگفتم عص :

�ه من ندارە �نوشته که ما را از همآمدن تو ه_   êxجدا کرد در  یچ ر
H ما نبود  Iiهیچ پیوندی ب îًکه او k!صور

س کردم و گفت  :پوزخندی زد را �ه خو!  ح

 (ا خودت م+دو!H من �ه خاطر تو رفتم و _ 
¡

�ه خاطر تو  چرا اینجوری م+�
م �خاطر تو که تو آروم �ا[�  ز  IJخاطر تو م�ندگیتو �کHl برگشتم االنم 

م+دو^ستم هیچ ارز[� برای تو ندارم

! خواستم د(گه ب�شkJ از این خودمو کوچ+ک کنمن] 

H نداشتم س  kiبرای گف Hsکوت کردم حر

 klار توی گوشم زنگ دار بود و عوق�ج+ب بود و  سکوتمو د(د صداش این 
س عجیl  داشتم ح¯ مثل ترس و وحشت که زمزمه \ کرد  :ح

�ه عنواا_  klن برادرت ین مدت هیچ وقت برای من ارزش قائل نبودی ح

:پوزخندی زدم و گفتم

] کردی ف%&ان ªه تو برادرم بودی هیچ وقت �ه من ابراز عالقه و عشق نا _  
ودیخودت م+دو^سkl من ازدواج کردم اما �از هم دست بردار نب

ون دادنفسش �از ب  IJ

:چند لحظه سکوت مکث گفت �عد از  

م فقط �خاطر  ی اینکه من �ه تو خ+© دل _ستم ف%&ا االنم که دارمبرا_  IJم
 \ کHl اما نم+

¡
cتو داری زند �̄ دو!H من چه حا® تو �خاطر تو که اذ(ت ^

دارم  �عد تو من د(گه اون ف%&ان سابق نخواهم بود
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پوزخند زدم  

س کردن فهم+د و گفتماما ند :(د ح

 (عHl گناە اینها ین حرفا م+دو!H گناە م+دو!H از را�طه من و تو (عKL Hl ا_  
ن] کHl االن ابراز  رو م+فه] من (ه زن شوهردار هستم ف%&ا چرا اینا رو درک

عالقه تو �ه من برای تو خ+© گناە fار درسkl ن�ست

]10:40 26.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۵۴ست #

ون داد و گفت نفسش را ب IJ:

ه اما هیچ +© این مدت  س� کرد برای من  دخkJ انتخاب کنمادرم خ_ 
ی ن] تو^ست منو خوشحالم کنه ف%&ا این مدت  مخالفت kJه دخ�م  فقط 

خاطر تو بود گفتم شا(د Wش+مون 

:پوزخند کشداری زدم فهم+د اما �ا عص{ان�ت گفتم  

ز!H  کنم تمومش کن زنگ زدی  این حرف ها را �ه من بخواهش \_

:+© آروم زمزمه کرد و گفتخ 

+خواستم برای �ار آخر ب�ینمت نه فقط م_  

  kJکردم آب دهنم رو قورت دادملب

:یl  (ک لحظه �ه دلم ^شست و گفتمترس عج 

ی دارەبرا_   IJی د(دن من چه تاث IJتو که د(گه داری م KL ی 

و نف¯ IJارە نف¯ بxکوتاە و دو ïlعد از مک�ون داد  IJن داد و گفت  ب:

ی که از �برا_   kJعمومو ب�ینمت دخ kJار آخر \ خوام دخ��ا هم ی  
¡

چ�
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 Hêایراد دارە من تورو ب�ینم ازت خداحاف H Iiکنم ؟  بزرگ شد(م هم

ە �ه در   کوت کردم ترس+دە بودم دست خودم نبود هنوز نEاە ثابتمس  IJخ
:بود و گفتم 

(عKL Hl ف%&ان    که  حاال برای خداحافHê  ب+ام _  

ون داد و گفت نفسش را ب  IJ:

ن و تو �اش+م +ا ب�ینمت و همون خونه ای که قرار بود مفردا فردا شب ب_ 

  �̄   ل+©  من و تو _

:(ه دفعه از � جا پ%&دم و �ا عص{ان�ت گفتم  

نه اونجا نه _  

:پوزخندی زد خند(د و میون خندە هاش  گفت  

[ ف%&ا  ف%&ا  ع�&زم من fار&ت  ندارم  فقاز _    kJمی KL  اهات�ط م+خواستم 
خداحافHê کنم 

H +خواستم برای آخر (ادم �مونه که دخkJ عمو منو نخفقط م  Iiواست هم

¸ت بودم خ+© ترس+دە بودمسا  

+دو^ستم چ+Dار کنم واقعا نم 

:که �ا من و ترس گفتم

ە  منو فراز �ا هم \ آ(م اªهو®_   H IJچ ...

:(ه دفعه م+ان حرفم پ%&د و گفت 

ری برای �ار آخر +© خوشم ندارم شوهرتو ب�ینم  اªه بهم اعتماد  دانه خ_  
 H Iiفقط \ خوام ب�ینمت هم

+دو^ستم چ+Dار کنم واقعا نم 
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:+دە بودم که (ه دفعه �ا مکïl کوتاە گفتترس

س ف% _   kJدوسن H!ه خاطر این که (ک زما�ت داشتم که &اد ع�&زم من فقط 
\ خوام ب�ینمت 

کوت کردە بودم س

�Eم که �عد  مکïl کوتاە که �ه زور   از  تنم KL و لبهام خارج شد +دو^ستم
:گفتم 

&ا  فردا م+ام فقط من �ا(د چه ساعkl ب+ام �اشه ف% _ 

س کردم و گفتا :ین �ار ^شاط و ^شاÎ رو توی صداش ح

ام +ا منتظرت هستم برای �ار آخر \ خو فردا ساعت شش عÄ ب_  
H (ک هد(ه هم هست \ خوام �ه عنوان (اد1اری ب Iiدمب�ینمت هم�هت 

   lس و ترس روی م{ل ^شستمل kJا اس�  ترک کردم دوxارە 

]11:21 26.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۵۵ست #

+© خسته بودم خ

+دو^ستم دارە اعصا�مو خورد م+کنه�ا حرفاش م

+دو^ستم معHl حرفاش  چه بود واقعا نم 

چرا  قصد د(دن منو داشت  

 تو^ست منو  خونه �درم  ب�ینه خوب \ 

:کردم�از هم  ترس �ه دلم ^شست آروم زمزمه   

نکه (ه شب منو فراز �شه  هم د(گه رو  خونه  �ه �ا�ام ب�ی�+م (ا ایحاال نم_  
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�ه اونجا  ب+ا(م و تو رو ب�ی�+م و �اهات خداحافHê کنم؟

(عHl واقعا الزمه   من ب+ام  

ون داد اینقدر �ا صدا بود که احساس �دی بهمنفسش را ب IJ  دست داد

کردم ناراحت شدە احساس   

کردم بهش برخورد احساس  

س تمام وجودم رو   kJا اس�گرفته بود

:کرد آروم زمزمه   

هت �Eم حرفا!�  خوام تورو ب�ینم اونم تنها (ه حرفا!� هست �ا(د بمن \_  
نوان عشق را �ه که تو دلم تمام این سال ها سنگیHl کردە (ا من االن �ه ع

وام ب�ینمت عنوان زن را �ه عنوان (ک معشوق که ق{ال توی دلمون \ خ
م ارزش دارە �خوا م دوسkl که برام خ+© ارزش داشت و خ+© برام هنوز 

� kJه عنوان همون دخ�چه کوچ+ک \ خوام ب�ینمت

H  خواهش \ کنم   Iiه خاطر تو از اینجا رفتم هم�که 

یومدنت منو �عد رفتنم ناراحت نکن �ا ن 

fاHs خ+© ناراحت هستممن اندازە  

�Eم س  KL کوت کردم واقعا نم+دو^ستم

:که �عد از چند لحظه سکوت گفتم 

+ام اونجا م ۶�اشه فردا ساعت _ 

ون دادمنفسم رو ب IJ

:چد لحظه سکوت گفت�عد از   

�اشه فردا منتظرت هستم _  

که حرف  گو[� توی دستم بود \ خواستم خداحافHê کنم که �دون این
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بزنم خودش قطع کرد 

�ه موهای جمع شدە ام بردم  klبودم  دس H!عص{ا [f

گو[� روی م{ل کنارم انداختنم 

س موهامو �از کردم و  çلیf

کردم (�  �م سنگینه خسته  ام احساس   

   klاز کردم و خسته بودم دس�نف¯ �ه س�نه   �ه موهام بردم fل+پ موهامو 
دادم نم+دونم چرا احساس عجیl  داشتم

ین حرفاش چه معHl  بود ا 

 ناخوشایند ی    داشتم احسا[

چه حرفا!� بزنه؟قرار بود �ه من   

ر کردمچشمامو _ستم �مو �ه Wشkl م{ل تک+ه دادم و �ه فردا فک 

گذشته (اد �چگ+ام که \ افتادماتفاقات  

ە   IJگ�(ک لحظه احساس کردم �ا(د (� منو �غل 

س خ°xه دلدارØش منو آ�ا روم کنه (د (� �اشه و من �ا بود^ش �ا ح

 klابوس های ش{انه رو د(وقf ا فرار از ازدواج کردم�گه نداشتم که 

 fلند \ شدم اما د�مه مانتو رو �از (ک لحظه �ه خودم اومدم در حا® که 
م+کردم و سمت اتاقش رفتم 

قدم زنان  

ی  آغوش کش+د^ش و  نوازش �ه سمت اتاقش رفتم�ه هوا  

ی م{ل انداختممانتو رو از تن درآوردم  رو  

  در اتاق  رو �از کردم �ه آرو\ 
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(دم خواب+دە چشماش _سته بود و د

H سم@ش  رفتم خ+© آ Iiروم روی تخت که گوشه ل{م رو گ�&دم و آروم �اورچ
ون دادم   صدای خواب آلود آروم زمزمه IJکرد خ�&دم نفسم رو ب \

]19:19 26.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۵۶ست #

 Hlم+خوای بری شام درست ک klچ+ه ع�&زم گف

Wشت �غلش کردم از      

ین روزا تازە \ تو^ست روی  تخت �ه پهلو _شه ا

Wشت �غلش کردم از 

ی حجم آغوشم f] درشت تر بود و تو 

ون داد  IJکه نفسش را ب

:کرد  گفت دستاشو از هم  �از    

+ا �غلم ب+ا این ور نمیتونم �چرخمب_ 

H برداشتم و توی �غلش بودم آروم از رو   IJش خØ

Wشت �غلم کرد از 

ون داد و آروم و چنان �ا ولع ز&ر گر نفسش تو  IJدنمو بوس+د که  ی  گوشم ب
س خو!   بهم دست داد  ح

واستم ک¯ که این لحظه فقط وجودش  هم بود  و د(گه  ه+·K ن] خ

یچ را�طه ن] خواستمه
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+خواستم تو تو �غلش �اشمفقط م 

+خواستم احساس آرامش کنمفقط م 

+خواستم �اورش کنم فقط م 

�شkJ از ق{ل دوسش داشته �اشم و ب

و دوس@ش خواهم داشت 

یl  بود وجودش برام آرام{خش عج

ین لحظه هات نمیتو^ستم فراموشش کنما 

H د(گه ای جز خودش فکر کنم نتو^ستم   IJه چ)

ی ن] خواستم فقط م+خواستم این  لحظات تو آغوشش �اش H IJم چ

س نا!  که  این مدت مو �ه آرامش ا�د ن دچارش بودم ی برسم      و چه  ح

یچ وقت ن] خواستم این آرامش �ا(دار را از دست �دم و ه

 دو^ستم چرا  این لحظات من حساس و شکنندە شدە بودم ن]

:که دستم از Wشت توی موهاش بردم آروم زمزمه  کردم

 +·K نم+خوام فقط \ خوام پ�شت �اشم تو �غلت من آروممه_ 

ون دادە ز&ر گوشم رو بوس+د نفسش را ب IJ

:چشمامو _ستم که آروم توی گوشم پچ زد 

H که پ�ش] من هم احساس آرامش \ کنم هم_  Ii

fمرم حلقه شد دس@شو دور  

ی دس@ش گذاشتممنم دستم رو 

غوششچشمامو _ستم ، چشمامو _ستم   دوست داشتم �خوا�م توی آ 
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م �اشمگیهام اینجا د(گه هیچ معنا!� ندارە وقkl کنار هم� خست 

�عد از این خاطرات تلخ اهم�   klعد از این همه سخ�الن �اورش ی که 
کردم و دوس@ش دارم

ب نبودم چرا (kÛ طوال!H گذشت احساس کردم فراز خوا�ه  اما من خوادقا
ن] دو^ستم

+دو^ستم چرا که  دلشورە داشتم نم 

س عجیl  داشتم ن]  دو^ستم چرا ح

 کرد و \ گفت که خونه �درم همد(گرو ن�ب�ن+ماÏار \

fاش اصال �ه فراز \ گفتم و �ا هم اونجا \ رفت+م  

ین دلشورە عج+ب �ه جانم افتادە بود ا 

 داشت دست از �م بر ن] 

�دە چرا نم+دونم شا(د رفت�ش هم  برای من دردی �اشد عذا�م 

  دو^ستم از دوست داشت�ش تعص»ش از خواسته اش  \از عشقش \
�اشمدو^ستم االن که قرارە برە شا(د من هم دل+ل تلخ رفت�ش 

]19:25 26.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۵۷ست #

ی بردن استودیو fمکش کردمفراز   برا

ی و&لچر ^شسترو  

(د  بردمش خودم �ا 
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+© شاد بودخ

+© احساس آرامش \ کرد خ 

&ن شان نEاە  �شه ب�شkJ مواقع \ ^شستم و �ه آهنگ ض{ط  کردن و تم% هم
وفا!� و اینهمه  و \  چقد دلم ذوق م+کرد از این همه استعداد و اینهمه شک

استعدادش 

چه �ه خودم می{الم 

  بهونه کردم  و آروم زمزمه  کردم اما امروز خست
¡

�:

م fارت  که تموم شد م+ام دن{الت م_  IJ

ون داد ل{خندی زد چشم� زد و گفت نفسش را ب IJ:

 مو!H ؟ن]_ 

س  از ب  ون  دادم گفتم نف IJ:

م د(دن �ا�ام برم+گردم نگران ن{اشم_  IJ

fارت بر[  برگشتم تا �ه   

:گوشه ل»ش را گ�&د �ا چشم� زد و گفت  

وونه کردە &زم این حرfا�ش و این ش+طن@ش این fاراش منو دی�اشه ع� _  

یوونه خودش د

ین آرامش ،  آرامش (عHl اینکه منو م+خوادا

م ی من نها(ت خواس@نه  که هم خودم آروم گو^شو  بوس+دبرا 

Eاە نEاە دوست و همDاراش �دون توجه �ه ن

:ه کردکه چشم� زد و آروم زمزماما برام مهم نبود  خودش بود   

دست بردار _  
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ک+فمو  رو برداشتم نEاە �ه اطراف انداختم   

گرم fار خودشون بودن هد مثzً همه � 

س حواسش بهم نبود که چشم�  زدم و گفتم  :یچ ک

(� طل{ت خند(د و اینو  و گفتم_ 

  Hêا هزار دلشورە و اضطراب را½ شدمخداحاف� کردم 

H شدم و �ه سمت خونه ف+ان  حرکت کردمسوار ماش  Ii

+دو^ستم   قرارە KL پ�ش ب+اد نم 

�ه خودم اومتمام مدت ا  klبود که وق IJدمینقدر  ذهنم درگ

(دم مقا�ل آ�ارتمان هستم ود 

پ+ادە شدم

�ارتما^ش  رفتمسمت آ 

گ رو  زدم ط{قه  دوم زن  

:+د و گفتی �ار دوم نزدە بودم که صدای ف%&ات  تو گوشم پ+چبرا   

+ا �اال ب_   

سوار آسا^سور شدم  

در �از شد  

تو خودم براش   کت و شلوار و کروات نقرە ای رنگ (ادم م+اد این  کروات  
خ%&دە بودم 

کر م+کردم ازش استفادە  نم+کنه ف 

اما حاال  

کنار رفتمقا�ل در   
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:ی  گفت و اروم �ا ل{خحد 

+© خوش اومدید خ_ 

  klوق  lکن+م  من  دل آشوب عجی 
¡

cداشتم  قرار بود ما اینجا زند  

 

س خ+© عجیl  داشتم KL  �امو  اینجا  رو �ذارم احسااما االن قرارە  واسه  
چه ح¯ نم+دونم؟

گ�&دملب  را   

nستادە بود �م انداختم و هنوز در آستانه در ا 

کنار رفت و من داخل شدم  

یچ حرHs در و Wشت �م _ست�دون ه 

چند قدم جلو رفتم 

س کردم نف¯  ون �ا(د �ه خو!  ح IJکه ب 

گشتم نEاهش کردم و بر 

:چند قد\ او اnستادم و گفتمدر 

ی خوش{خkl دارم برات آرزو _  

ی نگفت   H IJچ

ی گوشه ل{اش بود فقط ل{خند

کت کردە و �ا هم �ه Wشت �ش بود �ه سمت سالن حر 

گوشه ی ل{مو گ�&دم 

 ی که قرار بود (ه روزی  منو ف%&ان  �ا هم اخونه خونه ا
¡

cزدواج کن+م و زند
کن+م 
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ردە بودی که �ه  قول خودش �ا هزار عشق و عالقه و بنا کخونه ا 

گIJ بوداما من دلم   

IJ   فراز آرە منم نه منم اس 

م از این اساد ا  Jشد و االن لذت می IJنین دلم بود که اس& IJرت ش

]19:26 26.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

 W_۵۸ست #

کرد �ه م{ل ت� _ش�نم �ا دست   اشارە   

یچ تعارHs منم ^شستم �دون ه

ک+فم دستم بود و اضطراب و دلشورە عجیl  داشتم   

:کنم گفتم  ی م{ل ^شست و لl  تر کردە و �دون اینکه نEاهشمقا�لم رو 

م و برم خونهfاش اجازە �دی زودتر برگردفراز اطالع ندارە من اومدم  /  

س کرم پوزخندی زدنم  +دونم چرا  ح

توجه شدم�اروی �ا قرار  داد �ا اینکه نEاهم  بهش  نبود اما م  

گوشه ل{مو گ�&دم  

:ینکه �م را بردارم ادامه دادم و گفتم�از هم �دون ا 

  _  Ùبر[ برات آرزو ا^شا  
¡

cه زند�ی خوش{خkl \ که �ه سالمkl بری و 
س کردم �م بر داشتم کنم پوزخندی زد این �ار ح

Eاش کردم ن 

؟برا_   Hlک \ klی چه برای من آرزوی خوش{خ
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Eاهم بهش بودتعجب ن 

:ین �ار نف¯ �ه س�نه دادم و زمزمه کردم ا 

�ا(د برات آروزی خوش{خkl نکنم_  H Iiچ Hlع)

ارم   H IJاز تو ب  Hlانقدر فکر \ ک Hl؟!(ع

 ا
²
 خودم را دانه اتفاقا

¡
cین طور ن�ست ف%&ان من فقط زند H Iiرم هم

  H·گوشه ل»ش بود آب ده�شو قورت داد ل{خند تل 

که !  ش{اهت �ه پوزخند نبود

س �ه س  :�نه داد  زمزمه کرد و گفت نف

  کردن  �اهات من برا_ 
¡

cا تو بودن برای  زند�نقش داشتم ۱۰۰۱ی 

(ک آرزو  اما محقق ^شد هزار و  

Eاهم بهش بود ن  

س ز   kJا اس�ەداشتم  IJا دستگ�ک+فم و �ازی    &ادی که توی وجودم بود �ا 
H دست از �م بر  Iiکه لحظات سنگ Fس وحش@نا kJنم+دارە آروم \ کردم  اس

:زمزمه \ کردم

+دونم اما این �نوشت �ا من و تو (ار نبود نم_  

 klح�ا هم ازدواج نکن+م اªه این اتفاقات ن] افتاد شا(د هم من و تو هرگز 

چون �نوشت من و تو  �ا هم نبود  و ن�ست  

ی هم ساخته ^شدە بود(ماز اول هم من و تو برا

  Hlاور \ ک�اªه �اور \ کHl  (عHl از اول هم  �نوشت من نبودی اینا رو 
�کن  klس برای من آرزوی خوش{خ W

ی ت   این fار را کردم و \ کنممن برا  
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ی نگفتس H IJکوت کرد چ

پوزخند گوشه  ل{اش بود هنوز  

س �ه س �نه دادم نف

د     Jعس© کنار دس@ش جع{ه ای  را برداشت و دست H IJانداخت  کنار م H IJروی م
�ه آرو\ گفت:

ودم ین برای تو اینا جواهرا!k که برای ازدواجمون  خ%&دە با_  

میتونم �دم  اینا  خواستم برای تو �اشه (عHl من برای تو �ه ک¯ د(گه ن\
فقط متعلق �ه تو

]19:40 26.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۵۹ست #

ون دادنفسش را ب IJ

:که �ا لحHl _س+ار پر از  و دلواW¯  گفتم   

بول کنم تونم قبول کنم ،  این درست ن�ست که من این را قمن ن]_  

ین جمالت را گفتم  اون  ل{خند \ زدتموم ا 

:پوزخندە و گفت�از هم ش{اهت  

رادرت  بهت KL نمیتو!H قبول کHl مگه چه اشDا® دارە فکر کن  بواسه _  
:م+دە آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

یچ وقت برادر من ن] دو^سkl اما تو خودت رو ه_  

:مو گفتمگوشه لب گ�&د  �از هم �ا من ترس ز&اد و�ش°Øش توی حرفا  

دی از ªه تو خودتو برادر من �دو!H هیچ وقت از عشق �ا من حر ا _  H IJف نم
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دی H IJا من حرف نم�ازدواج 

ون دادم گفت نفسم ب  IJ:

H  این حرفا خ+© برام سخت بود _  kiگف

که که شد تمام نEاهش �ه من بود نEاهم رو ازش دزد(دم

:که زمزمه کرد و گفت�م رو انداختم   

(گه قض+ه فرق دارە د(دم ^س»ت �ه تو عوض شدە نه االن د_  

ینا رو �اور کن ا

س  کردم ت ک+ه داد^ش رو روی م{ل رو ح

چنان  خودش رو رها کرد 

H انداخت    Iiرا روی دوشش بود زم  Hlار سنگی�که  انEار 

ون داد و گفت �از نفسش را ب IJ:

دم �ه وک+لم اینجا رو �ه نامت  بزنه �ه زودی م+اد دس_  KJن{الت

(ه روز از تو fاف+ه وقت �ذاری فقط  

(ه دفعه متعجب  �م رو برداشتم  

:Eاهش کردم و گفتمن

  _ zًاص Hlک�...(عKL Hl چه دل+© دارە تو این fارو 

:یون حرفم و گفتم 

+لش رو خودم فقط م+دونم تو هم ه+·K نگو دل_  

ە ب kJبه�H خودمون �مونه فقط مادرم نفهمه این خونه رو  Iiه تو م+دم

fاری دوست داری �اهاش �کن هر   
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:پوزخندی زدم �مو انداخته بودم گفتم   

ی KL این fارو \ کHl نکنه دلت واسم سوخته نکنهتو برا_ 

رو    Wسم واسه من سخته واسه تو  شوهر فلجت  شدە اتمن دلوا_   
ب�ینم !  تفاوت �اشم 

:گفت  ین حرفا رو زد تا  خواستم و �لند شدم �از خند(د و تا ا 

چه  تعص{م  دارە ^س»ت �ه شوهرش_   

:رز&د گفتمپوزخندی زدم و �ا عص{ان�ت در حا® که صدام �ه شدت \ ل 

ی نمشوهرم فلج ن_   H IJوندە �ست تصادف کردە و تحت درمان االنم چ
خوب _شه

:(د و �ا خندە گفتخند

�ه شوهرت حسود_  �ی که �ا(د منو دوست داشته  kJاشه (� (م م�شه دخ
د(گه رو دوست دارە 

(� د(گه واقعا  که  ارزشش رو ندارە 

�شkJ از این حرفا بودتو ارزشش ب

+دونم چرا دارە �ا حرفاش منو عص{ا!H \ کنه نم

  H!گفتمعص{ا  lه جانب و عص�: شدم و حق 

ن هرKL ی راجع �ه شوهر من اینجوری حرف بز!H شوهر متو حق ندار _  
ام مهم ن�ست هست برای منه  و د(گران راجع �ه ما چه فکری \ کنند بر 

مهم خود منم که دوس@ش دارم

]19:46 26.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#
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W_۶۰ست #

^شست (ه دفعه از روی م{ل �لند شد اومد �دون  توجه این کنارم

ون دادمنفسم رو ب  IJ

چس{اندمخودم رو �ه دست م{ل  

(گه جا!� نبود که ب�شkJ از این برم د 

:(د قه قه ای � داد و گفتخند

؟د_   �̄ (گه از من خجالت م+ک

س �ه س  :فتم�نه دادم �ا منو منم  گآب دهنم رو قورت دادم و نف

&ان من شوهر دارم و ف% _  

ا که تمام وجودم (ه دفعه خندد(د  قهقهه �  داد �ا چنان قهقه ای  �ا صد
�ه لرزە افتادە 

ی م{ل �لند شداز رو 

�لندی ک    H Iiش+دم (ه شالمو از �م کش+د  و رو م{ل  انداخت ه

:گفت و   

مون �ا�ه کنارم روی تخت خواب+دی و برای ازدواجخوب حاال هر شب   _ 
�ای من اومدی 

؟االن دار  Hlازی م+ک�ی برای من ادای زن وفادار را 

 H!ه س�نه داعص{ا�س  دم  بودم و حق �ه جانب ، �ا عص{ان�ت نف

H بر و در حا® IJاهم بهش بود اما پر ترس  خواستم خEدارم  که ن

شالم  را بردارم اجازە نداد   

:ت گفتمfار شد و برداشت که �ا عص{ان�خودش زودتر از من دست �ه  
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ی کنم اون روزا مجبور بودم نقش �از _ 

نو عذا�م �دی+دو^ستم �ا(د چ+Dار کنم االنم �ا حرفات  نیومدم که منم

:(د شالمو  و تو هوا تکون داد و گفتخند 

ە احمق که �ه +اد که زن وفاداری هسkl ف%&ا اونم �ه c (ه �W خوشم م_  
 H! H IJه  س�نه م�تجاوز کردە و االن  سنگشو 

:م ی م{ل �لند شدم و قدم جلو رفتم و �ا عص{ان�ت گفتاز رو  

�ه هر حال محق ندار _  H!ه من این  این حرف ها بز�ن دخkJ عموی ی راجع 
 اش@{اە بودتو هستم و ازدواج کردم االنم اومدن من واقعا اینجا خ+©

چرا  �ه خودم اجازە دادم که بهت اعتماد کنم اصال   

�اورم ن \ zًا[� اص�H آدم ب�شعور ای  Iiکنم تو همچ 

که (ه دفعه م+ان حرفم پ%&د  

+دم چه جوری  (ه Wشت �م قرار گرفت نفهم 

گرفته بودترس وجودم رو فرا   

فت (ه دفعه تا �ه خودم اومدم د(دم دوتا دستامو از Wشت گر  

+دم چجوری (ه دفعه �ا شال \ خواست بندە نفهم

ینقدر زرنگ بود که دستامو _ست تا �ه  خودم اومدم ا 

�ا و افتادم و اما  _سته  بود �ه دست و  

ون داد نفسش را ب  IJ

KL هم داد و ب+داد کنم  ف%&اد بزنم هر 

ە اینجا خونه عایق صداستصدا ب  IJون نم IJ

(ه دفعه �ه وحشت افتادە بودم
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یغ افتادم منو رو م{ل هل دادم �ا ج 

+مه زدە بودروم خ 

Eاە تب دارش  و احساس کردم (ه طور&ه ن 

:&ادی گفتم�ا منو من  و ترس ز  

م°ñسkl  کنم اجازە �دە برم  این شوخ+ا چ+ه  چرا دستاخواهش \_  

+مه زدە بود خ 

ون داد و �ا لحf Hl] پر از خشونت و f] پر نفسش را ب IJ  از عص{ان�ت
:گفت

م واسه ا_   IJگ�ینکه انتقاممو  ازت 

�لندی کش+دم و �ا ترس و وحشت ز �ه تقال  افتادهم   ه  H Ii ادی گفتم&:

؟م_  Hlار کD+خوای چ+

]17:14 28.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۶۱ست #

 H!ار دیوونه شدە بود رواEان 

+دونم چه مرگش بودنم

Dم _سته بود دستامو مح 

یتو^ستم  fاری اصال نم

�کنم هرچه تقال م+کردم انEار دستم  محDم تر \ شد

س �کشم داشتم سنگ کاز شدت ترس و  وحشت   نم  وپ یتو^ستم نف
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م+کردم 

(ه دفعه �لند شد 

nستاد نفسم بند اومدا 

گرد^ش  انEار ر1اش متورم   

:(ه دفعه گفتماز شدت ترس  

؟ KL م+خوای ؟_   klسñ°چرا دستام

س �ه س  �نه زدمنف

ون  IJه دفعه کراوا�ش را از گرد^ش کش+د ب)

H انداخت �ا خشم  رو   Iiی زم

س �ه س  �نه دادمنف

کته  \ کردم داشتم از شدت ترس و وحشت س 

گرفت کش+د �ا دست موهامو       

حشت جیغ کوتا½  (ه دفه جلو اومد  خ+مه زد تا �ه خودم اومدم و از و و   
زدم

ی دهنم قفل کردە بود از شدت ترس و  زxانم تو   

ست و �ا \ زدمینقدر بهت زدە بودم که م+ان جیغ و گ%&ه و عص{ان�ت دو ا 

یچ رح] نداشت اما ه 

ین قدر اون لحظه روا!H شدە بود ا

محDم _ست (ه دفه کروات رو  ن] دونم از کجا اورد  و چنان دهنمو  

که �اور کرد!H نبود   

f Hاری م+کن؟ا  Iiا من همچ�ین دارە 
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کته \ کردمه از شدت وحشت و ترس داشتم �ه خودم س

xانم از    HÏ ار \ افتاد داشتم از شدت وحشت ن{ضم قل{مf

ان�ت از الی دها!H ین که دهنم _سته بود س� کردم جیغ  بزنم و �ا عص{�ا ا 
:و _سته و عص{ان�ت  خ+© نامفهموم گفتم 

 _ H¹چرا؟عو kl؟  چرا دست و �ا _س Hlار \ کD+داری چ 

  kl؟دهنم رو _س 

ن  نم+فهم+د Eار نه انEار حرفام واسه خودم  مفهوم دااشت و او اما ان

گ%&ه ام گرفته بود  

:پوزخندی زد �االی �م اnستاد و �ا عص{ان�ت گفت 

لها پ�ش از این fاری که �ا(د \ کردم همون fاری که �ا(د خ+© ساهمان  _  
م+کردم

یو االن  زن من بود  

 دو^ستم منظورش چ+ه اصال ن] 

 دو^ستم قصدش از این fارا چ+ه؟اصال ن]

+لرز&دتمام �دنم از شدت ترس و وحشت م 

�ا افتادم�ه دست و  

م�شم اما (ه دفعه  که _سته بود اما �از �ا این وجود س� کردم �لند دستام   
ز الی چنان منو از موهام کش+دە روی م{ل انداخت و �ا عص{ان�ت ا

:دندوناش �ا حرص توی گوشم زمزمه کرد و گفت 

ە  آروم �ا[� _  kJخانم کوچولوبه 

کش+دە شدن موهام جیغ خفه زدماز شدت   

دهنم _سته بود  
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ا(دە ای نداشت چه از دهنم در اومد التماس کردم فحرفام نامفهوم بود هر 
همینجوری  منو روی م{ل انداخت

س �ه س�نه دادمروم خ  +مه زد نف

Eاهش کردم �ا وحشت ترس ن 

تماس �ا لحHl که Eاە وحشت زدە و گ%&ه ام  بهش بود و �ا گ%&ه و التمام ن
:نم+دو^ستم م+فهمه حرفامو  گفتم

 کنم بزار برم از التماس \ کنمخواهش \_  

]17:20 28.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۶۲ست #

کردم قل{م  اnست کرد و (ک لحظه نفسم بند اومداحساس  

ون داد و قل{م از    IJنفسش رو توی صورتم ب klار افتاد وقf  گفت:

�شه تورو م+خواستم مال خودم �ا[� من هم_  

 من �ا[� هم 
¡

cشه \ خواستم زند�

�شه اونجا که بودم �ه تو فکر \ کردمهم 

...کر \ کردم اما حاال�ا  تمام وجودم �ه تو ف 

عث شد که حرHs پوزخندی زد (ه دفعه �از موهامو از Wشت کش+د که �از �ا 
:نزنم �ا عص{ان�ت توی گوشم زمزمه کرد

م  نمیتونم،  �ه کردی و من ن] تونم تو رو مالó _شاما حاال تو ازدواج  _  
تمام وجودم تورو م+خواد

کرو ذکرم مال تو پ�ش توعه  اینا رو م+فه] تمام ف 
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تم �ا �ا هلش  (ه دفه توی  گوشم غ%&د که �اعث شد  جیغ بزنم و م+خواس 
وشم �ا عص{ان�ت �دم اما چنان �اهامو �ا �اهاش قفل کرد که (ه دفعه توی گ

غ%&د 

 چون  اون �Wە ی (الق{ای متجاوز  را �ه من ترجیح دادی_ 

ی منو از خودت روندی �ه اون بها داد

ینجوری داشتم هق هق \ کردم  و التماس \ کردمهم

H جوری که روی �اهام روی م{ل ^شسته بوده  Iiه دفعه هم)

اه�ش رو �از کنه^شست   IJمه های پfوع کرد و د تا این fار رو  (ه دفعه ��
کرد �ه دست و �ا افتادم

یچ fاری ن] تو^ستم �کنماما ه 

�اهامو محDم �ا �اهاش گرفته بود 

Wشت _سته بوددستام از  

یتو^ستم تکون �خورم اصال نم 

س   کش+دن حkl لحظه ای  برام سخت بودنف

چشمان اشک{ار نEاهش کردم�ا  

Dم �ا گ%&ه و عص{ا!H تکون دادم�مو مح 

ه التماسش افتادم و گ%&ه و التماس زxا!H نامفهوم که دهنم _سته بود �و �ا   
گ%&ه کردم 

  Hlا  ده�: و _سته  گفتم 

fاری �ا من نداشته �اشتورو خدا بزار برم تو رو خدا  _ 

ی چ+Dار \ کHl ؟تو دار  

Eار نه انEاراما ان
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جودم اون  لحظه آ�ش fمر بندشو �از کرد  و این fارو کرد اصzً انEار و تا     
Dعموی که (ک روزی برای من ح �W م (ک تک+ه گرفت ن این ف%&ان نبود

1اە بود 

مکردم درست من بهش چشم عشق نEاە نکرددرسته من  ازدواج   

ین �W عموی من بود اما �ه هر حال ا 

f Hاری ازش نداشتماصال توقع هم Iiچ

Eار تمام fابوس های ش{انه من زندە شدن ان 

تالق و شب های Eار تمام وجودم آ�ش گرفته انEار من بودم و مرگ و �اان 
�دی که تمام این سالها آە کش+دم و ک¯ صدامو ^ش�+د 

کرد اما االن این قض+ه فرق دارە فراز  �ه من تجاوز  

فراز حواسش نبود فراز تو حال خودش نبود 

 klمردی ن�ستفراز اصال وق H Iiفکرشو \ کنم همچ 

 �ا من اینDارو م+کنهچون االن ف%&ان �ا تمام حواس جمع �ا تمام نفرت دارە 

کرد!H نبود اصال برام �اور   

 klارکرد وقf ون و IJدست برد و ساپورت مو از �ام  کش+د ب  

کش+دە شدتمام وجودم �ه آ�ش   

�ا افتادە بود تمام وجودم �ه دست و  

 klا تماموق�وجودم جیغ \ زدم  اون fارو کرد و نEاهش �ه تن ع%&اهم افتاد 

کردم و �م رو تکون دادم و تقال    

چشمامو _ستم اما وقkl دست هاش روی تنم ^شست 

ه  پر نفرت شد Eاری  مرود  و و جودم اون  لحظتمام وجودمو اون  لحظه ن
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fابوس شدتمام وجودم اون لحظه  

fابو[ از طرف �W عمو  

یچ ک¯ �اور نم+کنه �Wموم  قرار �ا من چ+Dار کنهه 

]17:24 28.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۶۳ست #

ا(دە ای چه تقال کردم هرچه دست و �ا زدم هر KL التماس کردم فهر 
نداشت دستاش �دنم وحش+انه  در \ نورد(د 

 کش+د دستاشو رو تنم  \   

H دستاش داشتم جون م+دادم    Iiچه جوری ب

&ر دست و �ا ش   التماس \ کردم و ز 

فت هر  IJپ�ش  م   KL

ون �کشم  هر   IJد^ش ب�چه س� \ کردم که  خودمو از زی  

(دە ای نداشتاما فا

  klابوس های شوقf ه تن برهنهاش  \ افتاد تمام�{انه ام که این  نEاهم 
H رفته بودن انEار دوxارە زندە Iiا حضور فراز  از ب�شدن مدت 

Eار دوxارە قصد جونم رو کردە بودند ان 

قت قرار ن�ست  اروم Eار دوxارە آمدە بودند تا بهم (ادآوری کنند من هیچ و ان
م من هیچ وقت قرار ن�ست خوش{خت _شم  IJگ�

م تجاوز کرد چند دقا(kÛ طوال!H همینجوری گذشت و ف%&ان حش+انه و  به
وحش+انه �دنمو  در مورد حمله قرار داد 
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کنه ک¯ که هیچ وقت انتظارشو نداشتم هم·f Kاری �ا من �از   

�اور ن]  zًا وحش+انه تاص�%&ن صورت ممکن  کردم االنم ز&ر  �Wعموم  
نم  H IJدارم جیغ م

ای من fار خودش را  توجه �ه حرفها و التماس ها و گ%&ه ها و تقال هاون !   
....کرد ن+م ساعت شا(د 

رو  �ه غارت برد +دونم شا(د fمkJ شا(د ب�شkJ اما وحش+انه و در  ابرومنم

که هیچ وقت ن] توا^ستم �اور کنم  

چار  �نوشت شو\ شدم دچار نف%&ن من د 

ین fابوسها مرا خواهد کشتا 

ا االن توسط ین شب های �دی که توسط فراز �ه  آرامش رس+دە بود اما 
همخون من اینجا دوxارە �ه fابو[ وحش@نا¾ م{دل شد 

(د د(گر سال های سال از خاطرم هم �ا¾ ^شودشا 

  klلند شد وق� از روی من 

ون دادنفسش را ب IJ

گوشه ل»ش را از عص{ان�ت  �ا¾ کرد  

   lا عص{ان�ت دآشفته بود و عص�ون داد و  IJرحال+که  که نفسش را ب
H برداشت �ا خش Iiد شلوار و ل{اس ز&رش را از روی زم  Jم ز&اد گفت دست:

ین fارو کردم که د(گه از (ادم بری ا_ 

(ه دفعه �ا عص{ان�ت و بهم حمله کرد 

H برد و موهامو از Wشت کش+د و خ IJ

ست و �ا  که ز&ر دست و �اشون لحظات تجاوز دمن تمام مدت در حا®
دم و االتماس م+کردم و گ%&ه م+کردم H IJم
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چشمامو _سته بودم 

م خدا خدا م  IJم�ە و  IJگ�+کردم که (ک لحظه نفسمو 

Eار من خلق شدم فقط fابوس ب�ینماما ^شد ان

Eار خلق شدم که اتفاقات شوم برای من �اشهاما ان 

(ه دفعه وحش+انه موهامو کش+د اما  

%&د  از الی گ%&ه و جیغ خفه م{دل _شه و توی گوشم وحش+انه غ�اعث شد   
:دندونای وحشی�ش

(گه حرام ا�دی من هسkl تو االن د_  

ینDارو کردم که د(گه هیچ وقت �ه تو فکر نکنم ا

یچ وقت    د(گه  ذهنم درگIJ تو  ن�ست ه

ک برو که تو ل+اقتت همون �Wە احمق راداریبرو �ه در  

د موهامو کش+د و �مو ک°x+د �ه  Wشkl م{لا  H IJین حرف م

یغ  کوتا½ زدمج 

تمام �دنم  برهنه بودن 

س \  س نف  زد و گ%&ه \ کردم نف

م حرفمو م+فهمه (ا ی دها!H خشن و نف¯ ب%&دە �ا گ%&ه و نم+دو^ستاز ال�ال 
:نه اما �ا لحHl که پر از 1ال(ه و خشم و نفرت بود گفتم

ە !  رحم،  !  رحم متجاوزخدا تقاصمو ازت م_   IJگ+

]17:26 28.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#
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W_۶۴ست #

Wشتم بهش بود 

Wشت برهنم  

دستام _سته 

 \ کناما ا 
¡

م که حد نداشتینقدر �دنم درد م+کنه اونقدر احساس کوفت�

ین برام مهم نبود حkl ز&ردلم برام مهم نبود اما ا 

H این لحظه برام مهم نبود درد �دن مهم نبود ه IJیچ چ

ینجا  د(گه انEار  روحم  پر کش+د از �دنم رفتا

�W عموی من �ا من چه fار کرد؟ 

م+دونم  فهم+د (ا نه که �ا گ%&ه �ا عص{ان�ت �ا دها!H _سته گ%&ه کردم و   ن  
:اما �ا گ%&ه گفتم

ارم برو �مIJ روا!H برو  اما �دون  خدا تقاصمو ازت ب_   H IJ ە IJازت م+گ

پوزخندی که  زد رو  �ه خو!  فهم+دم  

�ت ش�+دم کردم دارە ل{اس  میپوشه که صداشو �ا خشم و عص{اناحساس  

:گفت  

 تجاوز برات  عاد!  تجاوز_  
¡

  (ه  تو دخkJ هرزە از همون �چ�
¡

از همون �چ�
همینجوری آشغال عوH¹ بودی

�ا(د برات مهم �اشه االن  برا  KL ی

چ+ه؟  چرا ناراحkl ؟   

نم ینDارو �اهات کردم که د(گه هیچ وقت بهت فکر نکمنم ا   

(گه االن برای من حرام ا�دی شدی تو د
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نو از موهام گرفتین حرف ها را زد (ه دفعه دقا(kÛ کوتاە گذشت (ه دفعه ما

کش+د   و ولم کرو جیغ زدم    

Eاهم بهش  بود ن 

د و  Eاە کردم د(دم ل{اساشو پوش+دە  اما (ک  شلخته بود کهن   Jه دفعه دست)
کروات رو از توی دهنم �از کرد

پر از نفرت گفتم fارو کرد �ا هق هق گ%&ه و لحHl _س+ار عص{ا!H و تا اون   

وردی ،گáم اينه  که تو   این �ال رو  �م آتلخ ت%âن قسمت زند _ 

..(گه fل عمرم توان �لند شدن   ندارم  د 

یغ ادامه دادم �ا ج 

شغال _ 
õ
کثافت ا

nستادە بود �اال �م ا 

:که پوزخندی زد و گفت  

؛ خ+© اا_   Hlه هرک¯ اطرافته اعتماد نک� IJگ�ز دوستا خودە  خوِد ینو (اد 
H فقط تا(مش نرس+دە ^شونت �دن Hiدشم.

:گ%&ه و نفرت گفتم �ه هق هق افتادم �ا    

    _ H¹حروم زادە تر از تو ند(دم عو  

ین حرف زدم (ه دفعه سمتم حمله کردتا ا

+انع  موهامو کش+د �از وحش 

یغ زدم اون کنارم �ه زانو زدمن ج

�ت از ال(ه دندوناش  گفت من حروم زادم و �ا عص{ان 

رد و االن دوس@ش (ا اون  شوهر کثافت متجاوز  ت   اونم این  fار را  ک  
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داری آشغال هرزە 

&ه گفتم؛ین حرف \ زد اما من از ال(ه دندوناش و  عص{ان�ت و گ% ا

ن مست بود که   ین fارو کرد اما مثل تو تو حال خودش نبود او آرە اون ا_  
حواسش نبود

�اور ن] �ا¾ دارە اما تو KL توی کثافت عوH¹ هسkl که ااون  دل   zًص
f Hاری �ا من کردی  Iiکنم همچ

ون داد موها محDم تر کش+د و گفت نفسش را ب IJ:

:�ت از الی دندوناش گفت�ا عص{ان 

ردم که د(گه (گه هیچ وقت هم بهت فکر ح] کنم این fار رو کبرو برو د^  
ون  IJاز زندگ+م بری  ب

H (ک ساعت پ�ش ام+د داشتم که مال من �ا[� تا هم  Ii

!H پ�ش من اما تو  از عشق اون حرف م  H IJ

عاشقتم 

(گه حkl هم اªه �خوام د(گه نمیتو!H مال من �ا[� اما د 

ینو حرف  زد و �لند شد ا  

دم ا H IJس م س نف nستاد نف

 کردم �لند  _شم  � جام _ش�نم س� 

ینکه تمام تنم برهنه بود �ا ا 

:گ%&ه و لحHl عصl  و حق �ه جانب گفتم اما �ا  

دی(ادت �اشه توی عوH¹ آشغال !  رح]  بو!� از ا^سان�ت ن_   J

 �ی نگفت (ه دفعه خم شدە دستامو �ا عص{ان�ت از Wشت  H IJاز کردچ
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عص{ان�ت گفت nستاد درحال+که سمت (� از اتاقها \ رفت �ا �لند شد ا 

خوام ر&ختت و 1مشو برو ل{اساتو بپوش برو از اینجا د(گه هیچ وقت نم+_  
ب�ینم

]18:44 28.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۶۵ست #

+مه �از موندە در ن 

+دو^ستم �ا چه حال+ه �لند شدم که مانتو  پوش+دم نم

ک+فم رو برداشتم  موهامو مرتب کردم 

ینقدر گ%&ه کردە بودم صورت  کث+ف شدە بود ا  

+دو^ستم آراnشم �ه هم ر&خته بودم

یچ fاری رو تداشتم اصzً حوصله ه 

ین لحظات مرگ �ار ت%&ن لحظات عمرم بودا 

س بهداشkl رفتم سمت �و   Ø

:چشمامو _ستم �ه ز&ر لب زمزمه کردم 

 _Ðە و آشغالال IJکه خدا تقاصمو ازت م+گ 

�ش�+دصداشو ن م 

 دو^ستم چ+Dار م+کنهن \ 

س بهداشkl شدم داخل اتاق �و   Ø

و صورتمو �ا آب �د و صابون شستم   
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یتقد حالم �د بود که  حد نداشت ا 

(ک لحظه احساس کردم دارە حالت ته°ع بهم دست م+دە نقد  

س گرفتم  Øه روشو!� ش�شه �و�که همون لحظه دست 

 آوردم(ک �ار دوxار سه �ار چند �ار Wشت � هم همینجوری �اال و 

 ن�ست حاال خو[�   

و نداشتم  

کردم فشارم افتادە ، �گ+جه عجیl  داشتم احساس    

توان �لند شدن نداشتم 

ک+ه �ه روشش دادە بودم و (ک �ار د(گه صورتم رو شستم ت 

اب زدم 

&ات معدە   درد و حالت ته°ع احساس \ کردم محت° 

�شkJ \ شد هر لحظه ب

گ%&ه ام گرفته بود هنگ کردم 

چشمام �خ �خ بود 

 کردم کبود  بود از این لحظاتصورتم احساس \

ت%&ن لحظات عمرم بود نفرت ان H IJت%&ن و انگ H IJگ

 klهاوق 
¡

ان� kJار دخ� H Iiا من کرد و اول�مو ازم گرفت اینجور تا  فراز این fارو 
این حد  �ه فال¸ت ت+فتادە  بودم 

  klبرام افتادوق 
¡

 اون اتفاق شوم  توی �چ�

ا این حد تا �از  هم اینقدر تا این لحظه ت...  خواست �ه من و معلم \ 
�حد fابوس شوم بهم دست ندادە بود
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ردم ین لحظات انEار االن داشتم جون م+دادم و م+ممن تمام ا 

 کنم؟ ک¯ منو درک نم+کنه چه جوری میتونم �ا این fابوسها اما  
¡

cزند

چجوری \ تو^ستم �ه فراز �Eم؟ 

هچجوری میتونم �ه �ا�ا  �Eم صددرصد �ا�ا هم �اور نم+کن 

ە مادر ف%    Jان  که مطمئنم  فقط م+خواد آبروی منو ب&

H بودم �ه زودی از این جا مIJ اون طرفدار  Öiشه  و مطم�Wە و

Eار  هیچ اتفاks ن+فتادە ان 

فتادە بودین تنها روح من که �ه قفسه fابوس های شوم �ه زنجIJ او ا

ر لب �ا گ%&ه و هق +دو^ستم چ+Dار کنم لحظه ای نEاە �ه آی�نه کردم و ز&نم 
:زمزمه کردم

ە نامرد مطمئنممطمئنم خدا تقاصمو ازت م_   IJگ+

]19:38 28.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۶۶ست #

رفتم خونه 

د!� و سکوت �ا وحشkl که االن �ه جانم افتادە بو در  تنها

fابو[ که دست از �م  برن] داشت �ا   

ینقدر حالم �د بود اینقدر !  حال و !  حوصله بودم ا

ە بود(م  که حد نداشا H IJجر  !   انگ H HJت ین قدر از خودم  م

چار تنفری عج+ب شدم د 
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fل زندگ+م از   

ین لحظات هم که هیچ fاری ن] تو^ستم �کنما  

که از ق{ل روی م{ل انداختم وارد حموم شدم  مانتو رو   

ی ز&ر   و �ا حال زار �ا همون ل{اسا

  k!فقط  هق هق کردم ^شستم لحظا Ö!فقط در تنها 

دم fا[�  ز&ر دس@ش ز&ر �اهاش  ز&ر تن نامردش جان دادە بو   

ی نخواد ین اتفاقات برام ن] افتاد و زندە بودنم جز   معاالن ا H IJنفرت  چ Hl
داشات 

&ر دوش ^شستمز  

ی حموم تو گوشه حموم موهامو محDم چنگ زدمتو  

!� زدم  پر از نفرت و حرف ها 

:گ%&ه و هق گفتمو �ا  

وری �دون اینکه (ا fمDم کن خدا(ا fمDم کن نذار و  اون نامرد همینجخدا_  
س �دە و گناە من �ه گرد^ش �اشه و از اینجا برە W تقاص

(ا خودت تقاصمو ازش �گIJ خدا 

ارم من ازش ب  H IJ

ین حادثه شا(د  !  تفاوت  بودمآرە تا ق{ل از ا

(د فقط (ک فام+ل معمو® بودشا 

نم (د برادرم بود و (ک  فام+© که �عد  م�شد بهش تک+ه کشا 

ار بودم که �ه مرگش فکر اما ا H IJلحظه ازش ب H!کردم   ینقدر طوال

^ش \ کرد+دو^ستم چ+Dار کنم اªه �ا�ام \ فهم+د حتما منو �ز نم 
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 همه منو �̂زش \ 
²
H حتما Hiک 

که دارم دروغ م+Eم  

H \ رفت ªه فراز \ فهم+د همه تمام غرور و تعصب و مردانگ�ش اا   Iiز ب

(ا چDار م+کردم خدا

(ا �ا(د چ+Dار کنم؟خدا 

(ه را½ جلو پ�شم پ�ش روم �ذار  

\ گفتم ین حرفا رو �ا خودم واª°&ه و  گ%&ه \ کردم و تمام مدت ا

 زدم و هق هق  \ کردم حرف \ 

!(ا من �ا(د چ+Dار کنمخدا

م ؟(ا �ا(د چه جوری تقاصمو از اوت   �W عوH¹ نامرد �خدا  IJگ

 H¹از اون اشغال عوf H Iiا من  که هیچ وقت   فکرشو  نم+کردم همچ�اری 
�کنه!

  klهمینجوری ز&ر دوش آب بودم و گ%&ه م+ساع kJکردم شا(د ب�ش

H جوری تو حال خودم بودمهم  Ii

کردم د(گه دارە �دنم fم م+ارە احساس   

 klه سخ��لند شدم 

ی وان حموم پرت کردمل{اسامو تو  

وا�مون  حوصله  حلوله   دور خودم پ+چ+دم و رفتم توی اتاق خ!   

خفقان آورە   که احساس \ کردم هوای اتاقانقدر نفسم بند اومدە بود   

H نوزادز   Iiر لحاف  ع&

س بود خ  H بردم موهام  همینجوری خ� IJ
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س م س نف دم و احساس وحش@ناF بهم دست دادە بود fاو نف H IJ ش اصال
م و هیچ وقت د(گه چشمامو �از نکنم و �لند ^شم IJم�

�فاks ن+فتادە بود ،چه بودم،  هیچ (ادم نمیومد ، اصzً انEار اتمادرم مرد 

Eار نه انEار وقkl این اتفاق �ه جان من افتاداصال ان

  klار کرد؟وقDا من این� ف%&ان  

  klبود   مرگ مادرم هم تا این حد منو از تک و تا ن+انداختهح

 klابوس های ش{انه تا این ححf ا وجود این� klهام ح 
¡

د منو از �ا  �چ�
انداخته بود 

 klه   ازدواج  شد ح� فراز  که   �ا من مجبور   

چار fابوس وحش@نا¾ ^شدم�از هم د    

ام �خشم شد که �ا فراز  و هزار درد ها!� که \ کش+دم الت+درسته    

فتادە بود تا این ین fابوسه وحش@نا¾ این و ساعت  که �ه جونم ااما االن ا
حد منو از �ا ن+انداخته بود

]19:45 28.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۶۷ست #

)فراز ( 

س �ه س کردم �نه دادم و برای �ار  هزار م  اªه �Eم اغراق ننف

&ان رو گرفتم   جواب ن] دادشمارە  ف%   

اصال  ترس �ه جونم افتادە بود 
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�ار  شمارشو گ   H IiمD) ار هزار و�رفتم که �ا ترس و لرز برای 

 داداما جواب ن]

&نبرا  kJار بهش پ+ام دادم اما در&ــــغ از کوچک� H Iiجواب  ی هزارم

لرزە �ه جانم افتادە بود 

س م  س نف دم نف H IJ

+دو^ستم چ+Dار کنمنم

�ه جونم افتادە بود ترس وحش@نا  F

ە خونه ی �ا�اش  fاش اون      IJگفت که م

تنها نرفته بود 

(دن �W عموش،  د(دن مادرش ، اونم  د 

+اد دن{الم قرار بود ب   

fاش ه رفته بودم،  fاش ن] گذاشتم   تنها برە    

! دو^ستم چ+Dار کنمن]    

 دست و   
²
�ا 1م کردە بودمواقعا

گشتم داخل استادیومدوxارە بر  

ی �ار هزارم شمارش گرفتم و برا 

Eار نه انEار اما اصال ان

ستصم  م و �ا آژا^ IJگ�س   برم خونه +م گرفتم که این �ار خودم آژا^

 �م و �اغشو  IJگ

(د تا حاال برگشته �اشهشا
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(د اتفاks براش افتادە شا 

(د حالش �د شدەشا

&ر لب  �ا دلواW¯  زمزمه کردم اما ز   

چه  پ�ش آ(د خوش آ(د هر   

  klبرای اروم کردم خودم بود اما دروغ بود لعن 

�ه جانم افتادە بودتر[   

  klدارن که  این دلشورە های وحش@نا¾ دست از �م  بر نمو وق+

کنه ه برای ف%&ان  اتفاق ب+فته ن  

ین اتفاق های شور نکنه نکنه نکنه این نکنها   و این شا(د ها و ا...  کنه ن 
Wشت � هم دارە عذا�م م+دە 

مم IJگ�س را  +خواستم شمارە آژا^

ە کنمکه (ه دفعه صدای آش�+ا!� Wشت �م �اعث شدە برگردم نEا  

گشتم Wشت رو �ه زحمت  بر  

گردوندم و  و&لچر رو چرخوندم�م رو بر 

که �ا قامت ف%&ان برادر ف%&ا  روxرو شدم  

ی گوشه ل»ش بود آراسته و منظم و مرتب بود ل{خند 

 و �ه س�نه دادم   لl  تر کردم نف¯  

که خ+© آروم دستاشو Wشت �ش برد و تو هم گرە زد

H بودم   Öiو مطم

ون داد نفسش را ب IJ

:+© اروم زمزمه کرد خ
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مزاحمت شدم_  

آب دهنم رو قورت دادم  

گو[� توی دستم بود

ون دادم و گفتمنفسمو ب  IJ:

+خواستم برم خونه نه م_  

ی هنوز گوشه ل»ش بود ل{خند

+دونم چرا احساس \ کردم که ب�شkJ ش�+ه پوزخندەنم

: جلو آمد و گفت قد\ 

�ه ف% _ �ا هم د(داری داشته &ان  گفته بودم که �ا هم ب+این خونه �در و آنجا 
ی نگفتم  H IJاش+م سکوت کردم چ�

ون دادمنفسم ب IJ

آب دهنمو قورت دادم  

:&ــــع Wشت �ش ادامه داد و گفت� 

&ا  گفت که امروز خ+© fار دار&د و مشغله دار&د ف% _ 

 کن+د که ما را از د(دار خود سعادتمند کن+د وقت ن]

ود و  دونم چرا احساس کنم که حرف هاnش ب�شkJ ش�+ه تمسخر بن]
پوزخند که ل{خند تل·H روی ل{م اومد 

+دونم چرا از د(د^ش خ+© حال خو[� بهم دست ن م+دادنم

   lتر کردم و گفتمل :

+© من گرفتار بودم�له امروز خ_  

داحافHê کنم+خواستم برای �ار آخر ف%&ا و شوهرش رو ب�ینم و ازش خم_   
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م من   IJدو روز د(گه از اینجا م �)

H همد(گه خواستم خاطرە ا Iiاشه ب�ی  

چند شما این سعادت رو نص�ب ما نکردین  هر 

  H·از شد و گفتمل{خند تل�: زدم گوشه ل{م �ه زحمت 

�ه ی خوش{خkl و سالمkl دارم اnشاال که �من من براتون آرزو _   klه سالم
مقصد برس+د

]19:49 28.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۶۸ست #

ون دادنفسش را ب IJ

1ام  براشت    

کنار و&لچر اnستاد جلوم در   

&لچر گرفت خ+© آروم رو چرخونددست �ه  و 

ە گفتدر حا®    Jون ب IJکه م+خواست  ب :

(D] تواین محوطه این �ارک نزد(ک �اهم قدم بزن+م_  

+خواستم مانع _شم اما اینقدر �&ــــع و خارج کرد م 

که نتو^ستم درست حرف بزنم

:f] لحHl متعجب گفتم و �ا   

یتونم ب�شkJ از این (د برم خونه متاسفم از اینکه ن ماما  من عجله دارم �ا_  
�ا شما هم صح{ت _شم نگران ف%&ا هستم قرار شد ب+ا دن{ال
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(ک ساعت منتظر هستم من االن  

&لچر رو  از داخل استودیو ض{ط خارج کردو  

ی پ+ادە رو متوقف کرد روxرو 

  k!عد از لحظا�شم اما  �ه من  کوتاە که من \ خواستم مانع این fارش _
:اجازە نداد و گفت خ+© 

سونم خ_   IJه خونه م�+ل+م  عا® من شما را 

�ا هم داشته �اش+م klه صحب)

:ین �ار �&ــــع �ادرم+ا!H کردم گفتماما ا 

نم جواب  خوام خودم برم نگران هستم نم+دونم چرا زننه نه من \_   H IJگ م
نم+دە متوقف شد

:چرHL مقا�لم اnستاد و گفت آمد  

+دونم چرا شما از �ا من بودن اجتناب \ کن+د نم_ 

 گفتم ل{خند  رن 
¡

:گ و رو رفته زدم و �ا دس@Ãاچ�

وØسم ب+اد  خوام زودتر برم خونه االن زنگ زدم  منتظر  � من فقط \_  

که برم خونه خ+© نگران هستم    

ل{خند داشت  

س   :ت کردم که خ+© ش�+ه پوزخندە  ل{خند نبود و گفاما من ح

عد اون  &ا خ+© خ+© از شما تع%&ف م+کنه خوشحالم که حداقل �ف% _  
اتفاق تلخ را�طتتون  �ا هم خ+© خ°xه 

 گفتم دس@   
¡

:Ãاچه شدم �ا دس@Ãاچ�

+© خوشحالم (ک اتفاق بود و االن هم از اینکه  هم� منه خاوت فقط _   
و ام+دوارم ل+اقت اونو داشته �اشم و بتونم خوش{خ@ش کنم
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:(ه پوزخندی زد و گفت 

+اقت د(ا�ت ف%&ا خ+© ب�شkJ از این ها بودل_  

اما متاسفانه  

کوت  کردم اونم سکوت کردبهم برخورد  س

چند لحظه سکوت �م رو برداشتم نEاش کردم �عد از  

ون داد و گفتاون س  IJکوت رو شکوند و نفسش را ب:

H من ن_   kiه خاطر رف�واستم از �ست و حق+ق@ش \ خدر واقع من اومدم 
!شما �شکر کنم

�ه او دادم نEاە متعج{م  بهش  بود  و گفتم   Hlچی:

کر �ا�ت KL لl  تر  کرد ای�{ار ل{خندی روی ل»ش بود�ش_ 

(گه ن] تو^ستم  معن�شو  �فهمم و من د  

ون داد و گفتو نفسش را ب   IJ:

  _  lت قل� که تو س�نمه �ا

�ه ابروم  بود و �م رو آنفسم ب Hlون دادم و هنوز  چی IJ ه چپ و�روم 
:تما(ل کردم  و  گفتم 

�شم متوجه نم_ 

�ا ا  lه خاطر قل�جد(دی که تو  ینکه ش�+دە بودم که پیوند قلب کردە و 
سی�ش

:گفتم االن حالش خ°xه اما متوجه حرف ن شدم و   

راتون خ+© ینکه شما سالمkl تون رو �ه دست آورد(م واقعا ب�عد از ا_ 
خوشحالم ام+دوارم که حالتون هم�شه خوب و �حال �اش+د
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]19:53 28.08.21[, �د من  یاە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۶۹ست #

ی ل»ش بود �از هم هنوز همون ل{خند رو 

:که متعجب نEاهم کرد و گفت

(عHl شما اطالع ندار&د که قلب خواهرتون تو س�نه منه _  

س کردم قل{م دارە از تا ا  fار میوفته  ین حرف رو زد (ه دفعه انEار ح

�نه دادم نفسم �ه س 

اد (ک لحظه انEار قلب من  ن بود کداشت از fار \ افتقل{م 

� کردم عقب Dم دو دسته و&لچر را گرفتم   و در حا® که س�ا دست مح  
برم حدود [ سانت  عقب رفتم

:Eاە متعجم  بهش   بود و �ا تعجب گفتم تمام ن 

�نه شماقلب خواهرم تو س_ 

ل{خندش رو ل{اش بود   

ی که نم+دو^ستم چه معنا!� دارە همون ل{خند 

:گفت آب ده�ش رو قورت داد و �ا ل{خند  

؟_  KL Hlع)

ی نداری ک ه قلب خو    Jکه هیچ خ H Iiگ�اهر شما (عHl شما \ خواین 
 برگردم؟

¡
cه زند��اعث شد من من 

(ه لحظه �ه منو من افتادم  

ە واقعا ن]  Jدو^ستم اینجا چه خ 
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  Hlا منو و  لح�: پر از  تعجب گفتم

(عKL Hl من متوجه نم�شم؟قلب خواهر من فرشته _  

س �ه س  :�نه داد  1ام جلو آمد و گفت نف

ه ینکه دچار  مرگ  _ش�له قلب خواهرتون خواهرتون ق{ل از ا

:گفتم �ا خشم   

چرت  بهم نگو _ 

H شما   (ه دفعه حالشون �د ش�ا ش�_   kiما رفf ه�   Jد و از حال  رفت +دن خ
 های �عدشم که دچار مرگ مغزی شد و اعضای �د^ش �اعث نجات خ+©

د(گه شد گوشه ل{م رو گ�&دم �ه وحشت  افتادم 

کرد!H نبود اصال برام �اور  

:(ه دفه  لحنم صدام پر از تعجب شد 

رگ مغزی شدە +·K خJ  ندارم من فکر  کردم فرشته او دچار ممن اصال ه_  
H  اما هیچ ک¯ راجع �ه اهدای عضو �ه م kiه من گف�ی نگفت این رو  H IJن چ

آب ده�شو قورت داد

گفتممن تمام حرفام رو �ا منو من    

:ی گفتاما  �ا خو^�د 

�ه کس+ای  که  ا�له اعضا شو مادرت  و و  ف% _   H kiحت+اج &ا فروخ

H    االن رفاە  زند   kiشما و مادرت  از فروش اعضداش  
¡

c دن فرشته�ای 
است 

H ؟  Iiشما رو نمدون Hlع)

ی بهتون نگفته م   H IJگه م�شه  که  ک¯ چ

(ه دفعه (ه حا® شدم
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+دو^ستم چه خJ  استواقعا نم 

یوونه م�شدم من داشتم د 

+دن این حرف برام �اور کرد!H نبود ش�

یوونه م�شدم اصال داشتم د

س   fم  \ آوردم داشتم نف

گذاشتم �ا عص{ان�ت گفتمدستم  رو  قل{م    

ن+د شما اصال برا _   H IJا(د  این حرفا  رو بهم م� KL

H این حرفا چ+ه اصال �اور نم+کنم کشما منظورتون از   kiه فرشته  این گف
خواهرم کردە  طودی مردە �اشه و مادر و ف%&ا  هم·f Kاری �ا اعضای �دن

�اشند شما داری دروغ م+گ+د 

:�نه داد و �ا لحf Hlامال  خو^�د  گفت نفسش رو �ه س

�ه شما دروغ �Eم من فکر  کردم شما خJ  من �ا_   KL دار&د فقط (د برای 
...خواستم 

:(ه دفعه عصl   شدم و گفتم  

و دوxارە برای  حkl اªر خJ  داشته �اشم شما  حق ندار&ن این حرفا ر و®_ 
H این حرفا چ+ه؟ kiشما منظورتون از گف  H Iiاز گو  کن�من 

]19:58 28.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۷۰ست #

ون دادنفسش را ب IJ

\ کرد +© خو^�د بود اینقدر خو^�د بود که اعصا�م رو خورد خ 
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:که �ا خو^�دی گفت  

H   کر کردم شما اطالع دار&د فقط م+خواستم ازتون �شکر من ف_   Iiکنم هم

  H!شدم و گفتمعص{ا :

د که این حرف ها را ی  ازم �شکر کن+د  �شکرتو کردی  اما قرار نبو �له اومد_  
�ه من بز!H ،  اصzً من �ه شما هیچ اعتمادی ندارم 

H ادار   kiا گف�ین حرف ها و دروغ ی حالم �د \ کHl واقعا براتون متاسفم که 
 H!ه خواهر خودت  و مادر و تهمت \ ز�داری 

ون داد و گفت نفسش را ب  IJ:

 متاسفم  _ 
²
شما اطالع دار&د  که شما را ناراحت کردم  و® من فکر کردمواقعا

�فرمای+د �ه سالمت_ 

مین حرف را گفتم �ا عص{ان�ت و س� کردم و&لچر تکون �دا 

یوم برگشتم و داخل استاد 

که نم+دو^ستم چ+Dار کنمانقدر حالم �د بود  

:ی  رمضان مقا�لم ظاهر شد و گفت مشهد 

&ف بردینمن ف_  ؟!کر کردم شما ���

:�ت گفتم�ا عص{ان 

¯ من برم خونه حالم خ+© �دە زن_   گ بزن (ه ت̧ا

:حالم �د بود   �ا خشم ادامه  دادم  

چرا واnسادیزود �اش _   

(ل  برداشتم برای �ار هزارم شارە ف%&ا  را گرفتم م°xا 

&ــــغ از جواد دادن اما در 
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&ــــغ از جواب دادن  نمدوستم �ا چه حا® بودم در 

 H!شدم و در حا® که ز&ر لب گفتمعص{ا :

اشهی �ه حال ف%&ا  اªه حرف های این نامرد حق+قت داشته �وا_  

ە بودگرفتم م°xا(© که تازە ف (ا براش خ%&دشمارە مادرم رو   

اما اونم شمارش خاموش بود 

�ت را½ خونه شدم �ا عص{ان 

س گرفت �عد از ا ینکه از اون برام آژا^

رفای این که دقایق طوال!H هم طول کش+د تا  من برم خونه و ب�ینم ح
نامرد\ �Wی دروغگو  و چقدر واقع+ت داشت

+کردم که  واق� ن{اشهخدا خدا م 

H  +دو^ستم چرا احساس \ کردم همه KL رو دارن ازمناما نم  Hiپنهون \ ک

+دم دستم که �ه زنگ خونه ن] رس+دتا رس 

ونه رو بزنه (دار آ�ارتمان واحد مجتمع خواستم که برام زنگ خاز �ا 

در �از شد و وارد ساختمون شدم

   Jاز هم خ�واب �دە ی از ف%&ا  ^شد اما در&ــــغ از اینکه ک¯ جاما 

حالم اصال خوش نبود

Wشت در آ�ارتمان بودم  هر چه در زدم  

�ازم در �از ^شد 

(ه دفعه �ا مشت محDم �ه در ک°x+د م   

(دە ای نداشتفا

 دو^ستم دارم چ+Dار \ کنم ن]
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:ینکه �ا صدای �لند داد زدم�عد از ا

&ا ف%&ا  در رو �از کن اªه خونه هسkl درو �از کنف% _  

آب دهنم رو قورت دادم  

:(دار �&ــــع خودش رو   �اال  رسوند و گفت�ا

&ف آوردن خونه خودم د(دم و م_   طمئنم از (� دو ساعت پ�ش خانم ���
ون نرفته IJخونه ب

+دو^ستم چ+Dار کنم واقعا نم 

حالم اصال خوش نبود 

&لچر م+چرخ+دم اعصاب نداشتم    خودم  �ا و 

چه \ زدم �ه  در خونه  اصال �از ن] کرد هر 

(ه دفعه نگران شدم دست خودم نبود 

�ه دلم افتادن  lترس عجی H!گرا

(ل را برداشتم و شمارە مادر رو گرفتم م°xا 

(ل خاموش بودم°xا 

(دار پ�شنهادات که زنگ بزنم �ه fل+د ساز �ا 

(دار رفت و �عد از ن+م ساعت �ا fل+د ساز برگشتخود �ا

]07:13 29.08.21[, ی �د من اە شبها

W۲ستـــــــ#

]07:13 29.08.21[, ی �د من اە شبها
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W245ستــــــــ#

]09:16 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۷۱ست #

 klه هر زحم� بود �عد از (ک ساعت تالش !  وقفه 

�االخرە در �از شد

�ا �عت داخل خونه شدم  

̄� مقدار پول دستمزد  fل+دساز دادم ر از داخل   ف فتکشوی ج̧ا

س �ه س  �نه دادم  نف

(دار گفت که م+خواد �مونه  fمDم کنه (ا نه�ا 

پرس+د و من  ازش خواستم که برە   

 H!بودم عص{ا 

H در �ا �عت �ا و  kiعد از _س�ردم&لچر  سمت  سالن  و حرکت ک

:ی �لند صدا زدم�ا صدا 

&ا ف%&ا ف% _ 

Eاە  عص�+م  �ه اطراف خانه چرخ+د ن    

ک+فش روی م{ل د(دم

کفش های �اشنه �لندش   

ی سالن هر کدوم (ه طرف افتادە بودندهمونجا تو 

186



H پ+دا کردم  خونه است Iiکه (ق

�شه جواب  منو  پ+داد هم   

! دونم چه اتفاks افتادە ن]

+© عص{ا!H بودم واقعا خ  

حظه گرفته بودینکه تمام وجودم �ا خشم و عص{ان�ت و نفرت رو اون  ل�ا ا

!  گرا!H ؟اما ن 

�ه جونم افتادە وحشت عجیl  داشتمن H!گرا

+دونم چه مر1م شدە بوداصال نم 

ین و نگران بودم  که م{ادا طورØش شدە هم از ا 

+©  عصl  هم خ 

 و عص{ان�ت  
¡

پر آشفت�

خانه  رو کردم سمت  آش  H KJ

چند سانkl جلو رفتم   �ا و&لچر اما نبود 

که نبود    

خونه نبودتو   H KJی آش

گران شدم  سمت اتاق خواب حرکت کردمن 

�ا �عت  !

+مه �از بود در اتاق خواب ن

ی عطرش پ+چ+دە بود بو 

بوی عطر  تازە م+گفت    خونه  است ! ی عطر شامپو بو 
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که �ا �عت نEا½ �ه اتاق خواب کردم    

در آستانه در بودم 

&لچر�ا و  

(دمش روی تخت  ما اصال (ه وض� عج+ب و غ%&ب بودد 

Eار از حال رفته بودان 

کت کردم و رفتم جلو �ا �عت سمت اتاق داخل اتاق حر  

س �ه س  �نه دادمنف

   klا این وضع+ت د(دمش دس@ش از روی تخت  که مثال خوق�واب+دە بود  
آو&زون بود 

س �ه س  �نه دادم جلو  رفتم نف

(ه دفعه کنار تخت  

ختمی نEاهم �ه حال  ن+مه جا^ش روی تخت بود  اندا�ا نوآور  

پ+چ+دە بود�ا حوله  خودش رو  

ی تخت بود صور�ش دم رو  

ی آشفته  ونم دارش   �الش رو پوشوندە بود موها 

H برداشتم   IJوحش@نا¾ سم@ش خ klا حال�(ه دفعه 

&دک از روی ب�شkJ سقوط کنن�  

 klا حال�ودم پر  لرز و  و  وحش@نا¾ در حا® که تمام وجم اما جلو رفتم و 
وحشت و نگرا!H شد

: پر �غض و عص{ان�ت و ناراحkl بود و گفتمصداش زدم صدام  

&ا  حالت خ°xه ف% _ 
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یچ جوا!  ^ش�+دم اما ه

ندم اما ب+جون و (ه دفعه تکو^ش دادم �ا حالkl _س+ار عصl  اون رو برگردو 
!  روح روی تخت افتادە بود

+دونم چه اتفاks افتادە بود نم

+دونم KL شدە بود اینقدر دست و �امو 1م کردە بودم نم

که حد نداشت   

روم �ه  که �ا و&لچر �ه تخت چس�+دم س� کردم چند �ار  آدر حا® 
رز&د  صور�ش بزنم آ�ش گرفتم تمام وجودم پر لرز بود دستام م+ل

گردوندم برش   

 جون و !  روحه (ه دفعه �ه وحشت افتادم!  

]09:29 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۷۲ست #

نم �ا تمام وجودم تو   H IJکو^ش  \ دادم و صداش م

+لرز&د بود صدامو  �ه شدت م 

کته \ کردم داشتم �ا تمام وجودم  س

Eار روح از تنم رفت ان 

اون لحظه از (ادم رفتهمه  H IJچ

  klس  هیچ اتفاوق ks براش افتادە  اینجور �ا این حال د(دمش  و معلوم ن�

(عHl چه حا® بهش  دست دادە    
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؟!(عHl این چرا اینجوری شدە  

ی من (عHl چه اتفاks افتادە؟خدا

�درش اما �ا چه وض� برگشت خونه؟رفته بود خونه  

�اور ن]    zًمن افتادە  کردم که این اتفاق برای ف%&ا دوست دااص Hlشت
�اشه؟

�+دە ؟+دو^ستم اون لحظه چه اتفاks افتادە  چه حرHs شاصال نم 

که االن اینجوری شدە 

KL (ادم رفته بود من همه  

ی ف%&ان برادرش (ادم رفته بودحرف ها

ین حال �االی  �ش بودم االن من �ا ا 

 H IJا(لش رو  مx°ا چه حا® �&ــــع      م�عس©  کنار دستم  (ه دفعه نم+دونم 
H عس© بود برداشتم  IJروی روی م

م �ا �عت م IJگ�س  +خواستم شمارە اورژا^

اما صفحه اش خاموش بود 

+دونم چرا این �ار خاموش بودنم

ین چند �ار زنگ زدە بودم و روشن بودق{ل از ا 

ژش تموم شدە بود؟شار  

(ه دفعه �ا �عت برگشتم داخل سالن  

&لچر حرکت \ کردم �ا �عت �ا و  

که نزد(ک بود  سکندری �خورم 

H و �ه ل{ه    Iiکنم  و  و پرتاب  _شم وی زم� IJی فرش گ
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ل کردم اما �ا وحشت   kJه دفعه و&لچر  رو کن)

̄� نزد(ک در خروL  حرکت کردم �ا �عت سمت جا   ¸ف

دا م+دونه (ل را برداشتم و نم+دونم �ا چه حال شما رو گرفتم خم°xا

وحشت زدە بودم     

که نم+دا^ستم دارم KL م+Eم 

چرت و پرت \ گفتم

+دم آدرس دقیق دادم (ا نه؟نفهم 

fم \ آوردماما �ه هر حال داشتم  نفسم   

کت کردم داخل اتاق و  ف%&ا  روی تخت برهنه بودحر  

هHl +دم چه جوری از داخل fمد �ا حال خراب  شل�ا �عت نفهم  IJوار و پ
�دم (ا نهدرآوردم   ن م+دونم اصال نتو^ستم �ا دقت fار را انجام 

تا نصفه روناش   خراب و آشفته شلوار را �ه هر زحمت و سخkl بود �ا حا® 
م تIJ کش+د �اال آوردم (ه دفعه fمرم رو دادم �اال تا (ه دفعه  fمر 

که که \ خواستم شلوارشو  �کشم �اال     

Eار fمرم نصف شدان 

&وترا!K \ رفتم �اعث شدە بود بهkJ بتونم تا  H IJخورم ین مدت ف�کون 

&وترا!K و دکkJ مراجعهو قرار شدە بود ا  H IJه ف�کنم �ه زودی بتونم   ªه مداوم 
� �ا _شم 

ر و  عصا \ تو^ستمم �ا ا ینکه �ا fمک و̧ا

nستم قدم قدم بردارم �ا 

nستادن ز&اد و مداوم رو نمیتو^ستماما ا  
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س �ه س  �نه دادمنف

  klا هر زحم�ردم  بود �ا اینکه fمرم تIJ کش+د شلوار �اش  کو 

ت   ت�ش  کنم �ه زحمت تو^ستم موهاشو جمع   کنم و ت���

یهوش و !  جون بودهنوز ب 

کردم و کبود یخ زدە است احساس   

ی دارە عذا�م \ دن]  H IJی که  دو^ستم چرا احساس \ کنم (ه چ H IJە چ
نم+دو^ستم چ+ه  که فراتر از فهم+دن حرف های ف%&انه

]09:33 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۷۳ست #

  lدور خود \ چرخد آشفته و عص 

+دو^ستم چه مر1م بوداما نم

نگ زدم  مادرم اما W¯ و دلشورە \ مردم و برای �ار هزارم ز داشتم از دلوا 
گوشش خاموش بودە 

 H!ار کنم و آشفته و عص{اD+بودم که نم+دو^ستم چ 

 نداشتمحال خو[� 

(kÛ نگذشت که صدای زنگ خونه  �لتد شد دقا 

�ارتمان حرکت کردم�ا �عت �ا سمت در آ 

�شkJ این روزها  این و&لچر  عذا�م \ داب 

نار �گذارم تا (د هر چه �&عkJ  از �� این و&لچر  خالص _شم  و کد �ا 
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فت Óا �اnستم د(گه امروز انEار  �ا من راە  ن] ر بتونم �  

�ارتمان را �ه زحمت �از کردم در آ 

س بودنفر  ۲  پرسنل اورژا^

که �ا �عت هدای@شون کردم سمت اتاق   

(دن حال ف%&ا  عذاب وجدان گرفته بودم �ا د 

س �ه س  �نه دادمنف

حالم اصال خوش نبود  

س و fارهای اول+ه را انجام دادند اور   ژا^

�ا برر[  H kiو گف 

که از هوش رفته و �م  براش وصل کردن  

پول تزر&ق کردند براش آم 

مfارشان پ�شنهاد دادند که اون رو �ه ب+مار �عد از انجام    Jستان ب

�اشه و تحت نظر د   kJک

گرگون بودحالم مثzً د  

+دم چطور fارشون تموم شدنفهم 

Eاهم �ه  ف%&ای   روی تخت بودن 

که �ه زحمت  چشماشو �از کرد  

   H kiعد از رف�س وروی و&لچر �ا فاصله اند  c  از  تخت ^شسته fارکنان اورژا^
ون داد IJبودم نفسش را ب

ی آشفته اش رو �ه زحمت  کنار زد  موها 

  klسوزش �م رو توی دس@ش  د(د وق 
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ی نEاهش �ه من کرد و نEا½ �ه سوزن �م �ا نا�اور 

:مه کردمک کردم و آروم خ+© آروم و �د و خشک و جدی زمز لب  تر  

KL شدە؟_  

شماشه گردوند (ک لحظه احساس کردم نم س�+گHl  توی چ�ش رو بر  

س �ه س �نه دادم نف

  klا حال�H بو  IJسمت جلو خ [f ار در حا® که�رداشته بودم  عصl  این 

&لچر تک+ه دادم �ه  دسته و   

س �ه س  �نه دادم نف

: که س� \ کردم خو^�د �اشم زمزمه کردمدر حا® 

 KL شدە ؟!+دو!H چقدر زنگ زدم م_  
¡

��نم+خوای 

ی   �غض   داشت  اعصا�م خورد \ کردصدا

:که �ا �غض و گ%&ه زمزمه کرد و گفت   

 خوام نگران شدیمعذرت \_ 

(ه دفعه عصl  شدم  Wشت �ه من بود 

(ه دفعه �ا  و&اچر س�  کردم  

ق  کرد که �ا (دن من (ه دفعه هق هتخت را دور بزنم و مقا�لش شدم �ا د 
:عص{ان�ت گفتم 

 �ت اومدە ینجا توی خونه اªه من نرس+دە بود معلوم ن�ست چه �ال!� ا_ 
 چته شدە

¡
��بود  نم+خوای 

:گ%&ه \ کردو هق هق   �ا گ%&ه میون گ%&ه هاشو هقش گفت

ون احساس کردم �گ+جه دار نم_   IJم +دونم رفتم حموم اومدم بD) م گفتم
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�خوا�م 

+دم چطوری اینجوری شدنفهم 

    H!بودم اونم دل+ل داشت تمام  مدت عص{ا 

:�ت گفتمو �ا عص{ان 

H د(گه است نه ا_   IJین ن�ست  دل+ل گ%&ه هات (ه چ

 
¡

��که نم+خوای بهم 

؟!KL شدە 

:گوشه ل»ش را گ�&د �ا هق گفت  

+·K نگو حالم اصال خوب ن�ستفراز رو خدا ه_  

]09:38 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۷۴ست #

لچر رو محDم  (ه دفعه سمت در خروL  رفتم  �ا عص{ان�ت در حال+که   و&
:م+چرخوندم گفتم

ن+م االن حالت خوش ن�ست منم اعصاب ند�عد �اهم حرف م_   H IJ ارم االن
�اهات fل fل کنم

:Eاهم بهش بود !  مقدمه عصl  ادامه دادم ن 

 زد یو ض{ط (ه  حرف ها!� \برادرت  امروز اومدە بود استود_ 

:�ت گفتو �ا عص{ان 

چه غلê کردە  اونجا اون KL  م+خواست؟_   
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:گشتم پوزخندی زدم و گفتمبر  

...ی ز&ادی زد حرف ها!� کهحرف ها_   

(ه دفعه نفسم بند اومد 

آب دهنم رو قورت دادم  

:گشتم نEاهش کردم و �ا عص{ان�ت ادامه دادمبر 

ە  از زxون خودت _شنومحرفها_   kJکه به �!

(ه دفعه عص{ا!H شد 

H ب+اد �ا عص{ان Iiت  س�  کرد از روی تخت �ای�

بود &ادی که زدم چنان  � جاnش م+خکوب شد که   عج+ب ن�ا ف%  

چنان روی تخت ثا�ت نگه داشت دسته �م _سته اش رو  

که هق کرد

:&اد گفتم اما من �ا ف%  

سگ منو �اال  گ �جات  تا  خودم �ال!� �ت ن+اوردم،  فر (ا رویبتمر _ 
ن+ار  

ین جمله ها تو �ا ف%&اد زدم ا 

(ه دفعه از سمت در خروL  حرکت کردم 

یوونه \ شدم داشتم د 

+دونم چه مر1م بودنم

   zًاهاش برخورد نکردە بودم اص�fاش این جوری 

(ه خوردە آروم م�شد  �عد حداقل 

  H kiم داغون بود حالم اصال خوش نبود رف�داخل سالن  پ+چ+د و من اعصا
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H وسط سالن برداشتم  IJا(لم را از روی مx°م

گرفتم شمارە مادرم رو   

س �ه س �نه دادم نف

 klصدای بوق آزاد توی گوشم پ+چ+دوق 

+© عص{ا!H بودم خ 

   lبود لحنم  و عص 

 klصدای مادر توی گوشم پ+چ+د و گفتوق :

&زم الو الو فراز ع� _  

:(ه دفعه �ا عص{ان�ت گفتم 

نم جواب نم+د_ H IJار زنگ م�ی چرا گوش�ت  خاموشه چرا  هزار 

ون داد و گفتمادر نفسش را ب IJ:

گو[� توی خونه بود منم رفته بودم خ%&د شارژ نداشت_  

خاموش شدە بود 

س �ه س :�نه دادم و گفتمنف

(ه ساعت د(گه م+ای اینجا fارت دارم تاو _ 

ون دادنفسش را ب  IJ

:گفتصداش تعجب   

ی شدە اتفاks افتادە؟فراز  طور _ 

ون دادم پوزخندی زدم و �ا عص{ان�ت گفتمنفسمو  ب  IJ:

H ز&اد دارم آرە حرف واسه  _   kiگف

197



:ت(ه دفعه مادر متعجب �غض کرد و �ا لحHl _س+ار متعجب  گف

 KL  شدە فراز اتفاks  افتادە این چه طرز حرف زدنه  آخ_ 
¡

��ه  ن] خوای 
چته KL شدە آخه �Wم ع�&زم 

ین حرفا رو �ا گ%&ه و �غض گفتا

   lگفتم من عص :

(ه ساعت د(گه ب+ا منتظرتم _ 

 ین حرف \ زدم و عص{ان�ت خامو  کردم گو[� رو پرت کردما

یوونه م�شدمداشتم د

ی ف%&ان روا!H برام نذاشته بودحرف ها 

پر از نفرت و خشم و عص{ان�ت شدە بودا تمام وجودم 

ک¯ بودم که روی �ش خا® کنم دن{ال   

 های من ر مادرم بود و حرمت مادر واجب اما  ا
¡

وانم رام  نذاشت ین دیوون�
 کش+دە \ شدم اªه سکته م+ک

¡
ردم �ع+د ن�ستداشتم �ه fام مرگ و دیوون�

]09:44 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۷۵ست #

ود �ت منفجر م�شدم  نEاهم �ه در اتاق بداشتم از شدت عص{ان

 klون دادم و دس IJس ب  عصl  هم تو موهام  بردم نف

H کش+دە \ شد را �ه خو!   Iiس کردم ی که صدای 1ام هاش را که روی زم   ح
روفر[� تو خونه  �اش بود 

198



ون دادمنفسم ب IJ

   lبودمعص 

Dاری شوم  توی �م داشت و&لون م+داد اف 

Eاهم   پر  وحشت و ف%&اد بود ن     

  Hlا لح�: پرو و گ%&ه گفت  

؟_  Hlچرا زنگ زدی مادر چرا اینجوری داد و ب+داد \ ک

 تو چته چرا اینجوری �ا من برخورد \ کHl ن] 
¡

��؟  خوای 

ی گ%&ه اش  بودصدا

:فتم�ت ب�شkJ و&لچر  چرخوندم و �ا خشم و عص{ان�ت گ�ا عص{ان 

حالت �دتر    c  گفت از روی تخت �لند [�  رو تخت   برو بتمرگ ب تا _ 
H ز&اد دارم برو برو فعzً حالت خ°xه ^ kiشدە \ خوام ^شدە حرف واسه گف

حرف بزنم �م را �ا دست آزادش گرفته بود 

:(�  دس@شو تکون داد و  �ا التماس  گفت اون   

 گفته که  کنم تورو خدا �گو KL شدە؟ ف%&ان  آمدە بهت KL خواهش \_  
 klه هم ر&خ�این جوری 

س ب ون دادم نف IJ

 H!ه موهام بردم و گفتم عص{ا� klدس :

!H   کردی آرە آرە آرە ف%&ا �ه  خواهش \ کنم از من خر فرض  _  H IJحرف م

 KL شدە ؟ خوب درس  �گو   حداقل �دونآخه ن] 
¡

��م KL شدە؟ خوای 

:(ه دفعه �ا ف%&اد عص{ان�ت گفتم 

1مشو تو اتاق  حوصلتو  ندارم برو 1مشو  برو  _  

ا صندل های  �ه حرف نزد �ا همون حال زارو خسته  در حا® که �مح© 
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H کش+دە شدن 1ام های  عصl   ج Iiلو گذاشتروفر[� در حا® که روی زم

:�ت ف%&اد گفتم �ا عص{ان 

1مشو تو اتاق   تا  �مت تموم _شهبرو  _ 

:گ%&ه و هق هق گفت�ا   

H سوزن �م ور1مو  �ارە \�ه خدا ا _   Iiا هم� KL شدە 
¡

 کنمªه ن�

  KL شدە (ه �ال!� � خودم م+ارم �ه خدا   ن 
¡

�

گ%&ه �ا من حرف زد �ا  

:(دش رو �اور  نکردم و پوزخندی زدم و گفتمحرفش و تهد 

!H برو تو اتاق ز _   H IJاد  حرف  م&

H برداشتم جل  IJا وحشت خ�و (ه دفعه �مو گرفت    �اعث شد 

ی  و&لچر  �لند _شماز رو 

ال+که شلنگ ک+ه دادم که  ج+غش  �لند شد و �ا عص{ان�ت در ح�ه م{ل ت 
:نازک �ا و کش+د و �ا خشم و عص{ان�ت گفت

ªه حرف نز!H  فرازی �ال!� � خودم م+ارم ا _  

ست د(Eم �ت در حا® که �ه دستم  سم@ش  گرفته بودم و ده �ا عص{ان
�ه م{ل  تک+ه  دادم   H!عص{ا

:گفتم   

&ز �ه همآروم �اش برو تو اتاقت اعصاب من ن% _ 

:رفته بود گفت گ%&ه و عص{ان�ت تهد(د وار  شلنگ �م رو و سوزن شو گ�ا  

ال!� � خودم ªه حرف نزن+م خودم  سوزن تو ر1م   فرو \ کنم و (ه �ا _ 
م+ارم داشتم دیوونه م�شدم
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ین دخkJ دیوونه روا!H  راست دروغ fارش معلوم نبودا 

که آب دهنم رو قورت دادم   

fمک م{ل  چند 1ام جلو رفتم�ا  

:گفتمو �ا التماس   

وش ن�ست اªه تو +ا برو تو دراز �کش     حالم خرا�ه حالم خ�اشه �اشه ب_  
�م بهش وصله من دارم از غم دق \ کنم 

+ا برو تو اتاق  تا عقدمد �ت خا® نکروم ب

:گ%&ه و لحHl پر از تهد(د گفت �ه هم �ا     

ی بهتو  _  H IJت گفته که که اینجوری نبودی حتما این ف%&ات  احمق (ه چ
اینجوری داری حرص م+خوری

]10:59 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۷۶ست #

)&اف% (

م�شدم ینکه گفت  ف%&ان  �ه د(د^ش رفته بود داشتم دیوونهاز ا 

پ�ش هم تا این حد آنقدر  ن%&خته بودم بهم ساعت  ۲تا  

دمینقدر حالم �د شدە بود که موقع خواب از حال رفته بو د ا

وب ه+·K  ینقدر توی خواب هم گ%&ه کردم که از  هم حال و هوای خا 
نفهم+دم چجوری �ه هوش بودم ؟

ە و تافقط �ا د IJاالی �م دن+ام (ک لحظه ت�ر شد(دن فراز   
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آب دهنم رو قورت دادم

�ت سوزش سوزن توی دستم حالم را �دتر \ کردند�ا عص{ان 

ونم �ا  داد  که  Eاە فراز عادی  نبود و �ا عص{ان�ت �ا جوا�م م+داد  ان   
دیوونه شدە بودم

م و  تو ا  IJم�ین لحظات fاش 

ها رو ند(دم و ن�ینمو ا  H IJین چ

م و  نفمن   چه اتفاks افتادە    IJم�fاش 

س KL گفته   دیونه شدم از ا ینکه ف%&ان رفته معلوم  ن�

هافراز �د   H IJچ 
²
!� گفته اعصا�م (د ^شسته بود و حkl حرف ن \ زد و حتما

خورد  کنه ؟

ی �ه فراز گفن H IJا من چ�ی   راجع را�طه وحش@نا¾  H IJته؟کنه چ

اج کنم؟ البته د(گه کن از اونن خواسته  که منو  طالق  �دە و  �اهاش ازدو ن 
براش حرام شدی 

ک{ت عوH¹ حرام زادە بهkJ ن 

حقش بود فحشش �دم  

+کنم �اور نم  

یوونه م�شدم داشتم د

اصال خوش  و  خوب نبود   

م  (ک لحظه  سوزن توی دستم فرو \ رفت  1اش ر1م �ارە _شه و  IJم�من 
ها رو ن�ینم H IJم و خالص _شم و این چ IJم�

+دو^ستم چرا زنگ زدە �ه مادرشنم

+اد از مادر ش خواسته ب  
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�شدم که اینقدر عص{ا!H و درهم ر&خته بود  من عصl  تر ما ما   

      lمک  معصf ا��ه موهای �ش  زد  و در حا® که  
¡

{ل و س� کرد  چن�
:تو دو تا 1ام جلو ب+اد �ا خشم و عص{ان�ت اشارە کرد و گف

داد کنم که حالم خوب ن�ست س ف%&ان  نذار داد و ب+برو تو اتاق  ^  

ªه  تو حالت خوب _شه �اهم حرف بزن+م ا  

�گه ا   lاز کرد س�   عص�ین حرف ها را 

و جلو اومد  

H رساند   خبزنه   خ    Iiه �م روی زم�م  شد �ا زحمت +© زود خودش رو 
د و �م  برداشت  H IJس م س نف ز&اد در حا® که نف

1ام جلو آمددوتا  

س زد و �ا عص{ان  س نف �ت �ا �م دس@ش 1ام برداشت نف

+دو^ستم دارە چDار م+کنهو نم

یتو^ستم fاراش  و حالL  کنم اصال نم 

یوونه م�شدم واقعا داشتم د

که (ه دفه 1ام جلو گذاشت و خواست جلو ب+اد

(ه دفعه من جیغ  زدم و  

سد شدم   خواست جلو ب+فته که من �ا دست آزادم جلو رفتم و جلو \

H ب+فتهکه  تا رفتم  جلو (ه دفعه �اعث شد که تا اون روزی  ز     Iiم

�دە که �م بهش وصله نبود  خواستم تک+هدست  سمت  آزادم     

:�ت گفتم�ا عص{ان

رو �اهات  ی �ا خودت چ+Dار \ کHl روا!H ؟   تو  روزش میتو!H دار _  
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د  H IJس م س نف وا(م�¯ نف

 H!بودعص{ا 

ی دس@ش بود�م تو  

رداش@+م  و داخل (ه دفعه �ازومو گرفت و �ا عص{ان�ت �ا همد(گه 1ام جلو ب 
اتاق شد(م 

س م س نف نه �ا عص{ان�ت گفتنف H IJ:

H   � جات منو  خون نکن_ش_   Ii

]12:20 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۷۷ست #

ی تخت دراز کش+دمرو 

ی تخت روی تاج و تخت قرار دادخودش  �م  را �ه �اال 

س م  س نف د نف H IJ

س زد^ش  از روی   عص{ان�ت خشم  بود ب  س نف ی نف kJش�

گ%&ه م+کردم داشته  

گه  بند \ امیومدم 

که �ا گ%&ه و �غض نEاهش کردم   

:گ%&ه گفتمو �ا  

 رفkl پ�ش  او تورو خدا فراز م_  
¡

�� KL شدە م�شه 
¡

��ن �شه 

:(ه دفعه �ا عص{ان�ت ف%&اد گفت

204



پ�ش او نرفتم و® خودش اومد استادیوم من _  

H ^شست�ا عص{ان   Iiت روی زم�

س م  س نف د نف H IJ

حالش اصال خوب نبود

که خم شدە از ز&ر تخت ها  عصا رو کش+د  

ون ن] دونم چه جوری (ه دفعه �ا  حالت خشم و غضب   نب  IJ اهم کردE

ین �ار تمام وجودم آ�ش گرفتا 

ین  نEاهش حال خو[� نداشتم از ا  

+دونم چه مرگش بود نم

  ف%&ان  رفته و گفت که �ا من اینDارو کردە 
²
؟(عHl واقعا

+خواد که من و طالق �دە ؟و ازش م 

ی (عHl امDا^ش هست که اون دیوونه روا!H کثافت آشغال رفت  H IJه بهش  چ
گفته �اشه ؟

ت شوهرم را �ه �ازی گرفته �اشه؟ IJا^ش هست که غDام Hlع)

!+© سخته واقعا خ+© سخته اصال نمیتونم تحمل کنم ؟خ 

f Hاری �ا من کنم Iiم همچE�ردە یتونم �اور کنم برە �ه شوهرم 

+دونم چ+Dار کنم؟نم

+دونم   حرHs  بزنم KL بهش �Eم؟م 

ین عص{انی@ش رو �ای KL بزارم؟ا 

یوونه م�شدمداشتم د 

  ف%&ان  رفته و حرفه ها!� بهش  زدە ؟ن 
²
کنه واقعا
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کنه رفته و ابراز عشق کردە �ه من ؟ن

که اینجوری دیوونه شدە

+دو^ستم چ+Dار کنم اصال نم 

H جوری هق کردمهم Ii

د ینجوری �اعث شد تا عصاها!�  که ز&ر �غلش گرفته بو و هم 

�لند _شه  

:�ت گفت�ا   خشم و عص{ان   

ی�+مآدم عج_ 

 \  Jا همه ی اخالقای طرف کنار م+ام ،ص� کنم و 

م تموم م�شه و جوری ازش م+گذرم ک�عد    Jسه که ص IJهیروز م

Eار از اولش وجود نداشتان 

:(ه دفعه �ا  اخم  نEاهش کردم و گفتم

چرا اینجوری شدی ؟!  چ+ه از KL م+خوای حرف بز!H منظور _   

IJ کردەچرا (ه دفعه از استودیو برگشkl  اینقدر اخالق تغیاصال 

دم داشتم  خودم را     H IJگول م

رف بزنم+دونم چرا اصال ن] خواستم خودم راجع �ه این موض°ع حنم

ک داشتم که راجع �ه این موض°ع حرف زدەش 

(د از عشق گفتهشا 

(د  ازش خواسته  طالقم �دەشا   

  تاما از ا
²
فت ینکه �خواهد �ه این تجاوز کنه ب+اد �گه واقعا IJو کتم  نم
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(عHl اªه �Eم  فراز دیوونگ�ش  حتم+ه 

م روا!H م�شم ی اینکه fالن اینجوری دارە �ا من برخورد م+کنه  دار برا

:کت کرد و گفت �ه سمت در دوxارە حر 

ە فعال �ه _  kJتا �مت  تموم _شهبه  Hlی فکر نک H IJچ

]12:25 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۷۸ست #

ون از اتاق رفت ب IJ

�ا درد ندو^سته   گ%&ه کنم بهkJ بود ؟کتنها �!

:�ت Wشت �ش داد زدمه �ا �غض و عص{ان

  _   
²
fاری نکن (ه �ال!� � خودم ب+ارم فراز لطفا

ون محل نداد از اتاق رفت ب IJ

تنها  اتاق بودم   

Eاهم �ه �م بودن

که داشت �ه �ا(ان \ رس+د  

+دو^ستم چ+Dار کنم؟نم 

 نداشتم اصzً حال خو[�  

  Hsو منتظر بودم االن حر HÛ+لDالت��در1] وحش@نا¾   بزنه  و منو از این 
ترسنا¾ نجاتم �دە 

�گه  اون حداقل  چه مرگشه  �عد  
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که من اینقدر عذاب \ کش+دم حد نداشت    

ن   افتادم(ه دفعه (اد اون اتفاق شوم و تجاوز وحش+انه ف%&اتازە  

که (ه دستم رو دهنم گذاشتم �ا تمام وجود  هق کردم  

:&ر لب و دهن _سته شدە �ا خشم و عص{ان�ت گفتمو ز  

  _Ðگرمت بزنه  ف%&ان ال H Iiه زم� که خدا 

یچ وقت اهل نف%&ن نبودم هیچ وقته 

ک¯ را نف%&ن نکردە بودمتا حاال   

(گه قض+ه فرق داشتاما االن د 

(ک زن شوهردار بودممن  

 H!که شوهرش عاشقانه دوست داشتز 

  H¹اون مرد عو�ه �اد داد  این fار را �ا من  کرد و تمام حًی�تم رو  

حالم خوش نبود 

  klا من کرد وق� فراز این fارو 

دم متنفر ^شدە بودم &ان  تا این حد  و �دتر از اون  تا این حد از خو از ف%  

(اد fابوس های ش{انه ام افتادماالن تازە  

  f ½ه س+ا�H اما این اتفاق منو  kiابوس خواهند که دست از �م بر داش
کشاند

fاش  مردە  بودم   

رو بردم(ه دفعه �ا تمام وجودم هق  کردم و �م رو داخل �الش ف 

ی که فقط صدای خودم رو  \ ش�+دم و طور  

:&ر لب �ا گ%&ه و �غض زمزمه  \ کردمز  
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(ا منو نجاتم �دەخدا_  

م افتادە(ا منو نجاتم �دە از این fابوس وحش@ناF که �ه جونخدا 

 رفتم¾ کردم که تنها!� �ه د(دن اون کثافت عوH¹ اش@{اە وحش@نا  

 و تعصب و کر ن] کردم ک¯ که از خون  منه که  ادعای مردو اصzً ف 
¡

ن�
H \ کنه  kiدوست داش

ینجوری �ا من �کنه ا

ه فکر م+کنه ک¯ که مثzً منو دوستم دارە و برای من دل نگرانه ک¯ ک
شوهر من ل+اقت منو ندارە 

ک¯ که فکر م+کنه میتونه منو خوش{خت کنه  

  H¹ه جونم انداختاما اون عو� فقط fابوس 

م انداخت&م    ناامHl و ترس و !  آبرو!� �ه جونو �دون  حفظ ح%  

fمال پررو!� رفته د(دن شوهرم و االن �ا   

H  منو  روا!H \ کردن ا kiینها این اتفاقات داش

چقدر تو اتاق بودم نم+دونم  

ی زنگ خونه �اعث شد �م را از روی �الش بردارماما صدا

 k!ه خو!  ش�+دملحظا� گذشت که صدای مادر را 

ی فراز و صدای عصl  و خوشک جدی بود و صدا 

+دو^ستم  چه  مرگش بود نم

ینطوری براوردی  �ا مادرش نداشت تا �ه حال  ا  

س  کردم االن که از دسا مروز ا  ە ینقدر عص{ا!H بود  که ح IJت  م

ر و حال ک¯ که   این همه ه+جانات این همه حال �عد این همه شو   
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ناخوش آیند  براش خوب نبود 

 klه سخ��ه �م بود از روی تخت �لند شدم   روی تخت ^شستم و نEاهم 

گ �م بودخون داخل شلن  

]12:31 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۷۹ست #

کش+دم خودم �ا هزار ترس سوزن �م  

رە چسب&ــــع وچسب و دستمال fاغذی که تا زدە بودم رو گذاشتم ز&� 

ی جای سوزن و محDم فشارش دادمو و رو  

ی داد ب+داد و فراز  را \ ش�+دمصدا 

ب بود ی داد و ب+داد ها!� که اصال تا حاال برام اصzً عج+صدا 

ینو این مد® ند(دە بودما 

یچ وقت صدای ف%&اد رو ^ش�+دمه 

:&اد گفت ه �ا ف% 

+© خ°xهحالم خ°xه آرە حالم خ_ 

ی حالم چقدر خ°xه ؟خJ  ندار  

:تعجب گفت ین جمله ها را �ا چنان �ا عص{ان�ت که مادر (ه دفعه �ا ا

1م �دە KL شدە ؟چه اتفاks افتادە؟خدا مر _  

چرا اینجوری شدی؟ این چه طرزە حرف زدنه  
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...چه مرگته آخه  (ه دفعه  

:�ت �ا صداشو ش�+دم و گفت�ا عص{ان

H   چه مر1مه ؟_   Iiشما نم+دون Hlچه مر1مه (ع

؟!+دون+د من االن دارم KL م+کشم شما نم 

:(ه دفعه مادر �ا گ%&ه  گفت 

وب ن�ست1م �دە فراز  ع�&زم �Wم این همه عص{ان�ت برات خخدا مر _  

مراقب احوال تو خودت �اش 

:�ت و جواب داد و گفت�ا عص{ان 

 زار&د من آروم �اشم شما \_  

:ی مادر �ا گ%&ه گفتصدا

ه اینطوری م+کHl زنت  خونه ن_    ؟!�ست؟  ̧ا

H اومدم س�   Iiه آرو\ از روی تخت �ای� کردم 

�ام کردمصندال رو 

   Lاتاق و رفتم سمت در خرو 

خودمو  رسوندم  

:ی مادر ش�+دم که گفت صدا

1م �دە خدا مر _  

�لندی کش+د روی صور�ش ز �ا د H Iiد (دن من (ه دفعه چنانچه ه

  Hlا لح�: که _س+ار پر از �غض و گ%&ه گفت 

ks  افتادە چرا 1م �دە دخkJ قشنEم عروسم KL شدە ؟ چه اتفااوا  خدا مر _ 
رنگت پ%&دە و زردە
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Eاهم �ه فراز بودن 

�ت و اعصای  ز&ر �غل گرفته بود عص{ان 

س چه خJ  ه از عروس قشن_   KJگ ب

ین جمله را چنان �ا کنا(ه و تمسخر  گفت ا  

Eاهم از مادر �ه اون کش+دە شد ن 

  Hlا لح�نم صدام �اال نرە  پر از گ%&ه و �ا عص{ان�ت در حا® که س�  \ ک
:گفتم

(ه ساعته اومدە خونه همش دارە داد و ب+داد م+کنهاز _  

+دونم چشه نم   

ی بهش �گ+د ن شما  H IJه چ)

 کرد خودش رو  اروم ^شون �دەمادر س�

ک{اب \ کرد�غض   دل آدم را     

ش�نم  که fمک \ کرد سمت م{ل  برو&م  _سمت من اومد در حا® 

H خدا مر _   IJد شدە ارە 1لم؟  چ�ی شدە 1م �دە چرا زنگ نزدی حالت 
فت IJون صدقه ام مx%فشارت افتادە مادر  و ق

 کرد منو  و نوازش \ 

ی م{ل ^شستم رو 

H فراز  سمت ما بود اما تمام ن Iiاە خشمگE

:که ما در نEاهش را از من �ه فراز داد و �ا عص{ان�ت گفت

ه االن اینجوری (ه خوردە مراقب زنت �اش fم  نگران تو  و  حالتون بود ک_  
 Hlداد ب+داد م+ک
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H  پرت کرد �ا داد و فراز   Iiف%&اد گفت (� از عصا ها  رو   روی زم:

 خوام طالقش �دم \_  

�لندی کش+د م تا ا H Iiین حرف  رو زد (ه دفعه ه

:ی گونه  زد  �ا عص{ان�ت گفت مادر �ا دست رو  

1م �دە زدە �ه �ت این حرفا چ+ه؟خدا مر _ 

:گفت  (ه دفعه فراز در حا® که  سمت  اتاق \ رفت و عص{ان�ت 

(گه ک¯ �ه ی که فقط بهت �Eم حاال که  مردە ی خواهرم   کردی داومد_  
اسم فراز نداری 

H ش ب هم  بود Iiاە خشمگEه دفعه مادر ن)

Eاە متعج»ش   بهم بود ن  

(ه دفعه چنان گ%&ه بند اومد من  

س کردم نفسم دارە بند م+اد که ح

س عمیق کش+دم و �ا تعجب  گفتم  :(ه دفعه نف

؟حراج خواهرت؟ از _   H! H IJحرف م KL

]12:36 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

 W_۸۰ست #

(ه دفعه فراز برگشت

nستاد ا 

ک عصا  اnستادە بود�ا همان ت
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:�ت گفت و �ا عص{ان

�ه خ%&ت  (ا  (عHl ن] خوای �دو!H منظورم چ+ه؟  (عHl خودتو زدیآرە _ 
فکری منم مثل تو خرم

نEار �ه س�نه ین حرف ها  رو �ا تمسخر  زد و من فقط (ه دفعه نفسم اا  
برگشت نف¯ عمیق کش+دم

Eاە گ%&انم بهش  بود ن 

�لند کش+د و گفت H Iiکه ما در ه:

!�W Hم   (ه  خوردە  آروم �اشاز _     H IJحرف م KL

   H!ب�ینم از چه حرف \ ز  IJگ� (ه خوردە  زxون �ه دهن 

:�ت گفت فراز �ا عص{ان

ادnش   س�نه چه حرف بزنم از �دن خواهرم که ت+که ت+که کردی فرستاز _  
ستون   Jق

که توی س�نه اون برادر نامرد ود از قلب خواهرم  

کردو �ا دست اشارە �ه من  

ین دخkJ احمق �ه خاطر پول این fارو کردی آرەتو و ا_ 

س عم+kÛ کش+د و گفت   :(ه دفعه مادر نف

ن بزن�W حواست �اشه چطور  حرف \ ز!H حرHs   داری ب+ا �ه م_ 

(ه دفعه مادر جلو رفت 

nستاد عص{ا!H بود گ%&ه نم+کردا  

Dم تر از هر لحظه د(گه بودصداش �غض دار بود اما مح 

:گفت   
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ªه حرHs داری  م+خوای بز!H و داد و ب+داد کHl نا _ 

ªه حرHs داری ب+ا �ه من بزناصال ا  

ین دخkJ هیچ fار است ا 

یچ fارە  فهم+دیه

آب دهنم رو قورت دادم �مو  انداختم  

کردمهق   

:(ه دفعه فراز �ا عص{ان�ت گفت 

 کنم که قلب  خواهرم را  حراج کنم_  
¡

cی زند kJا دخ�ردە یتونم 

ی ال¸چری خ%&د و ^شسته توشو خون ها

یتونم من نم 

H  ^شست (ه دفعه و �ا عص{ان�ت نEاە �ه من کرد و �ا عصا  روی زم Ii

:�ت گفت �ا خشم و عص{ان 

 کنم  ف%&ا نمیتونممن نم_ 
¡

cا تو زند�یتونم 

ی که �ا(د قبول نکردی تو منو اونجور  

ە  ماتو �دون اجازە من من خواهرمو داد IJل+دی  و فکر ی رفت و �مو ش
 HÛاز من  مخ klاالخرە نم+فهمم تو م+خواس�کHl   کردی من احمق 

:پوزخند  عص{ان�ت ادامه داد و گفت �ا   

کر کردی من خرم ؟آرە ف_ 

  Hlا لح�H ادای منو در آورد و گفت  IJس+ار تمسخرآم_ :

عمت ینجا رو �ا�ام برام خ%&دە خواست همراهت �اشم آرە جونا_ 

:ین حرف را �ا تمسخر زد و گفتا 
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کر کردی نم+فهمم �الخرە خورش+د Wشت ابر نم+مونهف_  

ین خوش{خkl رو برای خودت ساخkl تو �ا خون خواهر من ا 

(ه دفعه مادر چنان �ا عص{ان�ت س+© توی صورت فراز زد  

(ه دفعه قل{م از fار افتادە 

H سال �ه دست �اب شناسا که شدە ماتم تع E۲۰ار قلب من بود که ان  Iiی
ªه من اجازە نEاهم کرد و گفت من مادر فرشته هستم من این fارو کردم ا 

�کنه این حرفا رو ندادە بودم اªه ک¯ رو داشتم f KLاری �ا مردە خواهرت 
راز دس@ش کنار زد و �ا عص{ان�ت س+© دوم رو توی صورت فراز ک°x+د که ف

ن من (ه دفعه صور�ش قرار گرفت نفسش را �ه س�نه داد و �ا من گفت ماما
مادر �ا خشم و عص{ان�ت ادامه داد و گفت

ک¯ جرات   +م گرفتم �ه ک¯ د(گهمادر طفل معصوم نبودم من برات تصم
دارە �دونه مخالفت من fاری �کنه

]17:41 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۸۱ست #

:(ه دفعه فراز عص{ا!H شدە �ا عص{ان�ت گفت 

 (دی  هر fاری دلت نخواست کردیآرە   جنازە من رو تخت د_ 

     êدلت خواست کردی هر  غل 

:ین حرف زد �از مادر �ا لحن خ+© عص{ا!H گفتتا ا

 من خودم  خون د(دم م_  
¡

ن خودم �W حرف دهنتو �فهم داری KL م+�
ه آت�ش   �ه ج+گر شدم خون �ه ج+گرشدم این چه طرز حرف زدن
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ینجوری روی م{ل ^شسته بودم و گ%&ه م+کردممن هم 

+دو^ستم چ+Dار کنمواقعا نم 

:(ه دفعه فراز �ا خشم و عص{ان�ت گفت 

م و تن منم  حراج کHl آرە تو آرزوت   بود  منم �م_   IJ

(ه دفعه مادر �ه هق افتاد 

ی زانوهاش ^شست رو 

: که _شدت هق \ کرد گفت در حا®  

+دو!H من چه حا® که کش+دم تو نم_ 

ن KL کش+دم این که قلب فرشته تو س�نه اون �Wە  اما تو نم+دو!H مدرسته  
خوشحالم مدت از اینکه حداقل قلب فرشته دارە \ تÃه زندە است من

:که (ه دفعه فراز پوزخندی زد و گفت  

رد(ه  خوشحا®   اما  از   پول ز&ادی �ه دست آو آرە خوشحا®_  

H  جوری هق \ کرد  روی صور�ش ک°x+د و گفت   Iiادر هم�:

چه  خوشحا® �W من _ 

 که االن دارم ندارمه
¡

cه این زند�یچ دلخو[� ^س»ت 

ªه من اینDارو کردم فقط �خاطر خوش{خkl تو بودەا  

ارم م+مرم تو م+مو!H و تنههم  H IJس فردا �مو م W فردا H Iiا!� خودت

+مو!H و زنت این زن م+دا!H برای تو چه fار کردە ؟تو م 

H ا IJا تو ین زن از خودش گذشته از آیندش  از ابروش ، از همه چ�ش گذشته 
موندە االنم 

 مال مال �درشه  مال ک¯ د(گه ای ن�ستا
²
ین خونه واقعا
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س �ه س  �نه دادم ه ق کردمنف

Eاە گ%&انم را �ه فراز  زدم ن 

:گ%&ه ادامه داد و گفتمادر �ا  

جوو نم رفته من ^   kJدخ 
¡

cچه دلخو[� دارم تو این زند

�Wم داشت م+مرد   

ری _شه من ªه اینDارو کردم قسمت این بود که �نوشت خواست اینطو ا  
که نم+خواستم اینجوری _شه 

(د و گفتفراز  �ا تمسخر خند

  _ klارو کردی چرا در ق{الش پول گرفf!؟

ی نگفتس H IJکوت کردم مادر چ

&ختممن  �دون صدا در حا®  IJکه اشک م 

س س  �نه دادم نف

(ه دفعه �االی �م پ+دا شدفراز  

اومد

+دم c نفهم 

: �ت گفت �ا خشم و عص{ان 

 کنم ف%&ا تو  �ا  خواسته همن د
¡

cا تو زند�ای من �ا fمبودهای (گه نمیتونم 
من �اغصه های من فرق داری 

�م رو برداشتم  

:پوزخندی زدم و گفتم

نم �ا تو آرومم (ه  دیوونه ای  دیوونه ای که من فکر کردم میتو آرە تو _  
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خوشحال �اشم 

م گذشتممن �خاطر تو از همه  H IJچ

 هام از �ا کر فراز از همه  
¡

c kJم از حق مسلم از دخ H IJهامچ 
¡

cر تم �̧ا

:(ه دفعه پوزخندی زدم و گفتم �عد 

یتو!H من طالق �دی  خودتم خوب م+دو!H فرازتو نم_ 

چشماشو _ست و عصl  داخل اتاق شد 

+·K نگفت ه 

H ^شسته بودمادر هم Iiجا روی زم H Ii

+© زرد بودگو روم  خ�لند شد �ه  سمتم اومد حالم اصال خوش نبود رن 

]19:28 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۸۲ست #

مادر �لند شد    

س �ه س �نه داد هق \ کردنف

خانه رفت ن   H KJه  اپن آش�Eاهم  

Eاە  پر از گ%&ه های  من بهش بودن  

که د(دم ک�سه رو  از روی اپن برداشت   

:کرد و �ا لحHl پر از  �غض گفت�ازش  

یزی برا گذاشته بودم خواستم براتون ب+ارمامروز د_   
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که سون+ا  و مادرش اودن   خونمون د(گه نتو^ستم ب+ارم  

فت گفتدر حا®  IJخانه م H KJه  آش�: که 

یب_  IJگ�م ب+ا �خور جون  kJخور دخ�+ا 

ین حال و روزت داغونه   خ+© رنگو روت  رفتهاز ا 

H اینجا ب Iiا ب+ا _ش+

کون �خورم نتو^ستم از � جام ت

�ه غذا نداشتمم  ©+

(دم سمت اجاغ ر فت د 

 خواست اجاغ را روشن کنه \

(گ  روی اجاق قرار داد د 

Eا½ �ه اجاق کرد و ن

+خواست روشن کنه م  

 Hlا لح��ا �در1] �ا منو  من  گفت ه  :

م ع�&زما_    kJین چجوری روشن  م�شه دخ

+ارم واال   این روزا دل  �ه هیچ fاری ندارم� در نم  

H صدا  Iiه زم�ی  H IJی داخل اتاق صدای برخورد چ

+© نگران شدمخ

(ه دفعه از هر جام پ%&دم  

کت کردم�ه سمت اتاق حر  

کردم  +مه �از بود که �ا ترس و وحشت نEا½ �ه داخل اتاقدر ن 

220



+مه داخل اتاق  رسوند مادرم خودش �اس 

(دم فراز ل{ه تخت خودش روی تخت انداخت د 

ی نگفت فقط از برخورد صدا متوجه شدم  عصاها رو  روی H IJپرت  چ H Iiزم
کردە خ+© نگرا^ش بودم 

پوزخند  نEاهم کرد�ا  

ی تخت انداختو خودش رو  

س ب  ون دادنف IJ

ی  چشماش   گذاشتو دست  رو  

س �ه س�نه داد م آروم و �ا �غض    :گفتم  چشمش  _ستم  من هم نف

حالت خ°xه؟_  

ی نگفت   H IJچ

اصzً جوا�مو نداد 

:گفتمادر  

  / H!ه ذرە فکر منو مادر  م%&ضتانقدر منو عص{ا) �W اش    نکن�

&ر خروارها خا¾ خواب+دەخواهرت ز  

H االن تو موند  Iiی برام فقط هم

چشما!� _س@شو ی  �ه زحمت �از کرد وفراز     

:پوزخند رو �ه مادر  و �ا عص{ان�ت گفت �ا    

م تن منم حراج \ کردی آرزو م_   IJم�؟!+کردی من 

ین حرف زدتا ا

:�ت  و گفتمادر �ا خشم و عص{ان 
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م حاللت نم+کن_   IJفراز ش H!ار  د(گر از این حرفا بز�م(ه 

ی نگفت �ه   زحمت fمرش رو تکون داد فراز   H IJچ

چرخ+د و 

fمر �ه من کرد و   

ی نگفت   H IJچ

س �ه س�نه داد م که نف

1لو خفه \ کرد �غض   

Dام �از&ر شدآروم اش 

خونهاز سمت اتاق حر   H KJکت کردم سمت آش

H داشتم حرف  برا  kiی گف

کردم دارم دق \ کنماحساس  

ی را نداشتمم  H IJه غذا نداشتم حال خوردن چ�+ل  

ی ن] کاصzً دلم ن]  H IJه هیچ چ�ی �خورم دلم  H IJش+د خواست چ

]19:36 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۸۳ست #

یوا!H آب خوردمل

  klه زحمت ح� انEار سنگ  خوردم 

 کردحالم را �د \ 
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 ازش نداشتم احساس خو!   

خانه ^شستم  H KJآش H IJشت مW که

مادر اومد 

:گشت سمت اجاق  رفت و گفت بر  

م م_  kJدخ Hlاینو برام روشن ک H!یتو

&ر دلم  درد م+کنهز  

ی �خور&م روxروە راە _شم   H IJه چ)

چند م+© نداشتم هر  

   برام نموندە نف¯ 

+·K نم+خواداما  دلم ه 

+© خسته بودم خ 

+خواد �خوا�م ب+دار ^شم دلم م 

:گفتمرو �ه  مادر    

گرم \ کن+م �اشه مادر االن خودمون  _  

H  االن دلش گرفته  �عد  آروم م�شه �اهاش ح�ه خاطر هم Iiنم H IJرف م

س ب  ون دادنمادر نف IJ

:کنارم ^شست و گفت    

+دونم از کجا فهم+دە c  بهش    گفته نم^ 

ی نگفkl تو    H IJ؟!که  چ

:گرفته بود گفتم آب دهنم رو قورت دادم �غض تموم وجودمو  
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ی نگفتم ،  خود برادرم بهش گفته بودمن �ه ه_   H IJیچ چ

م+دونم c رفته د(دن  و  چه اتفاks افتاد نمن اصال خJ  ندارم   

له  االنم خدا �فقط اومد د  kJل کن�ه داد برسه(دم عص{ا!H و غIJ قا

+دوارم که اتفاks براش ن+فته فقط ام 

س  کردم  دردم ب�شkJ شد    (ه دفعه  ح

H گذاشتم �م رو رو  IJی م

س    غض و گ%&ه کردم �ا Wشت دس@ش �ا دست زد و �ا لحHl پر از �مادر ح
:گفت

1م �دە واقعا نم+دونم چ+Dار کنمخدا مر _  

H بود  داغشخدا �ه داد برسه  ا  Iiم سنگf ام  Jدر منو در آوردە ین   حادثه�

:گ%&ه آروم زمزمه کردم �ا   

H  خودش مدمادر خواهش \_  Iiا   سخ@ش نکن�!k و �عد  کنم شما خ+© 
آروم م�شه

ی نگفت سکوت کردمادر   H IJچ

&ر لب داشت قرآن زمزمه \ کردز  

اهم+ت نم+دادم  ¸ت شدم ازدرد �ه خودم میø+چ+د�م  اما مثال و من هم سا   

H بودو فقط اروم ا�ش    IJگرفتم و �م روی م

ینکه فراز  فهم+دە  بود که چه اتفاks افتادە از ا

ادە بودی �دن فرشته حراج شد �ه قول فراز و این اتفاق افتاعضا 

+© برام اهمیkl نداشتاصzً خ 

f] ناراحت شدم   
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دە بود کست �ا  داد و ب+داد های فرار  اعصا�مو خود کر دلم ش   

�ه اندازی اتفاق امروز ن] تو^ست منو عص{ا!H کاما ه K·+ نه

H ن] تو^ست �ه اتفاق امروز fابوس های ش{انمو   ز ه  IJندە کنهیچ چ

ه جونم افتادە بودینکه ف%&ان ه+·K بهش نگفته بود    �از هم وحشت  �از ا 

رگ fل زندگ+مه که �خواد (ک زما!H    بهش  �گه این اتفاق را برای  م   

(د fاری کن+م�ا  

(د  متوجه _شهن{ا  

 خواستم ک¯ این اتفاق را �فهمه اصال ن] 

  خواستم این (ه روزی  � �ه   �ا مهرە مختومه  _شه\  

و فاش ^شه   

+خواستم ک¯ این اتفاق  رو  متوجه _شهنم 

 من �لرزە و  
¡

cا(ه های زند�

من �ه فراز عالقه داشتم 

ی نمیتونه منو از فراز جاونقدر عالقه داشتم    H IJدا کنه که هیچ چ

بوس های ش{انه ام ین اتفاق شوم  برام افتاد و �اعث شد که من fادرسته  ا 
زندە _شن

 دو^ستم چ+Dار کنماما واقعا ن] 

ث _شه و +خواستم عنای@ش و شامل حال من کنه  و �اعخداوند فقط م 
fاری _شه که من بتونم این فاجعه ی شوم  رو فراموش کنم 

ین  فاجعه اصzً برای من غIJ قا�ل انDار بود ا 

:(ک لحظه ز&ر لب توی دلم   زمزمه \ کردم 
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ەخدا_   IJا تقاصمو ازت م+گ)

]19:43 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۸۴ست #

)&ان ف% ( 

ی صند® �لند شدماز رو 

(ل  رو  توی اتاق ک°x+دمو �ا تمام قدرتم �ا م°xا 

  klاصال حالم  خوب ن بود از  وق 

ین طوری  شدە بودم ا  

 klاد اون اتفاق \ افتادم از وق) 

جودم پر از خشم و &ا      چDار کردم   (ادش \ افتاد(م تمام و من �ا ف%    
نفرت \ شدم 

!(گه برای من حرام شد حرام ا�دیاون دخkJ د

ªه تا    تا ق{ل  بهش ام+د داشتما  

H  ندارم االن د  kiه داش�(گه هیچ ام+دی 

یچ عنوان مال من د(گه ن�ست اون  و ما �ه  ه   

نخواهد شد  

fاری که کردم خودم  Wش+مان شدم �ا  

Wش+ما!H از دست داد^ش     دارە روان+م م+کنه  

 بود و   
¡

گرنه fاری که کردم از روی دیون�
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س اتقام از خودم داشتد  یونم م+کرد من احمق اون لحظه ح

گذشته انتقام   

تموم وجودم  اون لحظه هوس  و نفرت بود 

نفرت نخواست�ش نفرت از شوە ش  

Wش+ما!H   اما االن عینه خورە �ه جونم افتادە بود    

(ه دفعه در اتاق �از شد 

مادر   اومد داخل   

Eا½ �ه  �ه آینه اتاق کردم ن   

گ گردنم  متورم شدە احساس ر  

:�ت گفتمادر �ا خشم و عص{ان 

چته چرا اینجوری \ کHl چه اتفاks افتادە؟_  

ینجور نEاهش �ه من و دست من هم مشت  بود مادر هم   

 H!بودم عص{ا 

:(ه دفعه �ا عص{ان�ت گفتم  

ون \ خوام ته_  IJذار برو ب�نها �اشم +·K مادر راحتم �ذار راحتم 

ین حرف زدما

ی تخت رها  کرردم خودم رو  

 برداشت مادر سمت من  قر\

:Eاهش �ه سمت من �ا عص{ان�ت گفت�ا ن 

�W احمق چ+Dار �ه خودت کردی _  
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̄� دار  ی خودتو م+ک

ی از اینجاا  IJدو روز د(گه  داری م  KL Hlار (عf ین

(د خوشحال �ا[� که داری برم+گردی�ا 

:(ه دفعه �ا عص{ان�ت و خشم گفتم  

دی برگردمچه خوشحا® مادر من �ا چه ام+دی اومدم االن �ا چه ام+_ 

  H!سمت من اومدەمادر عص{ا 

(ه دفعه دستم رو گرفت بود 

ی�+د چه �ال!� � خودت آوردی؟ب�_  

یkl ندادم اصzً اهم 

ی زخ] شدە بوددستم مقدار  

چند قطرە خون از ال�ه الی  انگشتای دستم بود  

+·K برام مهم نبوداصال ه

:�ت گفت مادر �ا خشم و عص{ان 

ە_  kJه خاطر اون دخ�...

H برداشتم و گفتند IJا عص{ان�ت خ�:(ه دفعه 

!H اون اسم دارە _   H IJچرا اینجوری حرف م

+دو!H چقدر اون دخkJ برام مهم بودخودت م

ون داد س� کرد  از دستم رو �ا مالفهمادر نفسش را ب  IJ  ا¾ کنه�  klرو تخ

:که (ه دستم رو از دس@ش کش+دم  �ا عص{ان�ت گفتم   

ار&دولم  م_    H IJذار چرا راحتم  نم�کن راحتم 
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  H!بود گفت مادر عص{ا :

�گ+م تو تازە عمل کردی خ+© وقت ن�ستبب_  KL H Ii

&ن ه+جا!H هم  برات  سمه خواهش \ کنم    kJکوچک

ینقدر منو ناراحت نکنا

fاری نکن که اون دخkJ رو نف%&ن کنم

:گفتم   (ه دفه  تا این حرفا رو  زد � برداشتم و �ا عص{ان�ت  

ین حرفارو جلوی م من  حق نداری بز!H ما در ا_  

ی د(گه نزدی زد   

:�ت و  �ا �غض گفتمادر �ه عص{ان

ە دار _   kJه خاطر اون دخ�ن ب%&دی و ی �ا من اینجوری \ کHl تو روی م
واnسادی

]19:49 29.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۸۵ست #

:گ%&ه ادامه داد و گفت مادر  �ا �غض و  

 اما �ه �W من هسkl تو جگرگوشه من هسkl واقعا برات متاسفم  تو _  
 Hlا من برخورد \ ک�ە دارە اینجوری  kJخاطر اون دخ

:ی تخت انداختم و �ا عص{ان�ت گفتمخودم را رو  

f Hاری �کنمنه  ع� _   Iiز من تو!� مادر غلط کنم همچ&

+دو!H برای KL برگشتم ایراناما خودت م 
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ینکه داری منو +دو!H واسه KL تمام این سال ها ایران نبودم از اخودت م 
م ازت IJùف%&ا   دل  H kiه دوست داش� Hl̂زش \ ک�

تادە  یچ وقت که  �ه من گفkl از این اتفاق برای ف%&ا افتو ه 

گفkl  اینا منو عص{ا!H کردەو ن   

 ی اینکه تو  اون  �ه قول خودت دخkJ  رو دوست نداریبرا 

اری و و اون دخkJ نم  H IJارت کردە   که اینقدر بD+اجازە ندادی  +دونم چ

که زنم  �اشه

H را از اول �ه من گفته بودیا   IJه تو همه چª

 رفت+م خارج از کشوراالن اون زن من بود و �ا هم \ 

+·K رو �ه من  نگفkl مادر  تو ه  

KL رو مخHÛ کردی همه 

ین fارت ین منو خ+© ناراحت کردە و �دون مادر هیچ وقت �خاطر اا 
نمی{خشمت این حرف ها را �ا عص{ان�ت  زدم 

:�ت گفتمادرم �ا عص{ان 

خواهم یچ وقت ف%&ا  رو دوست ندارم  و ندارم هیچ وقت هم نمن ه^ 
داشت

کنه خ°xه پی اینکه   ازدواج کردە و  دارە زندگ�شو م+االن هم برا 

ªه خوب تو ُمول  خوب و راح@ش  �ذار ، �ذار زندگ�شو �کنه اªه �د ا و®  
�ه منو تو م%xوط ن�ست  klاون ن�س 

¡
cزند

    klه همه  ترجیح دوق�اد  اون �W ه ی �ا پkl  وقkl را  

   H!برداشتم و گفتمعص{ا H IJبرداشتم ، خ �  :

ه یح نداد چون مجبور شد �اهاش ازدواج کناونو  �ه من ترج_  
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 اªه تو مانع شدە بودی اªه تو �ه من خJ  دادە بودی و®

ین اتفاق ن] افتادا 

:پوزخند و عصl  گفتم �ا  

که این �ا اون �W ازدواج کنهتو خودت از خدات بود  _ 

و دوست ندهدی ینو فقط من  احمق خواسkl  که مثال ن] فهمم  تآرە آرە ا 
اون خوش{خت _شه 

ین  حرف ها و �ا عص{ان�ت زدم ا 

:Eاهش کردم و �ا لحHl پرسشگر ادامه دادم ن  

که �ا من ازدواج ن کنه درسته؟ تو از خدات بود  _ 

گ%&ه گفت ل{ه تخت ^شست و �ا   

ی _شنومد_   H IJگه _سه نم+خوام چ)

(ه دفه پوزخندی زدم 

:�ت گفتمو �ا عص{ان 

ی _شنوی آرە نم_   H IJخوای چ+

 ا 
¡

ز همون وقkl چون تو از اولم از  ف%&ا خوشت   نمیومد از همون �چ�
کوچولو بود از وقkl که مادرش   بود

   klه خودتو ح�ش تو �ه  اون  �ه  مادرش حسادت \ کردی حاال چه برسه 
 Hlحسادت \ ک

که حkl اجازە ندادی اون �ا من خوش{خت _شه   

�ه آرزوهام  �Wتم  مادر م+فه] من �Wتم تو حkl اجازە ندادی منمن 
برسم

م �ه خاطر خودم \ خوام باالنم ا   IJه دارم از اینجا مª از kJرم   نم+خوام  ب�ش

231



اینجا �مونم و عذاب �کشم 

 klف%&ان رو ب�ینم و خوش{خ 

:پوزخندی زد و گفت مادر 

�ا �Wی �ا پkl خوش{خته از  _  H!کجا \ دو

:پوزخندی زدم و گفتم  

س تصور تو fاری کردی که اون رنگ خوش{خkl رو باما بر ع_  �ینه واقعا ک
 از تو توقع نداشتم 

²
برات متاسفم مادر و واقعا

 Hlه  ف%&ا   اینجوری حسادت ک�که 

ªه دخkJ شوهرت ن{اشه اون دخkJ ا 

 ی منه تو �ا(د بهش م+گفkl  این fار را ن] کرد دخkJ عمو 

م این اتفاق ن] افتاد(د �ه من خJ  \ دادی  و من \ آمدم و اجازە ن] داد�ا

(گه همه KL دیرە اما االن د 

H اون د kiگه  دیرە  واسه داش)

(گه اونو از دست دادم من د

�W رو �ه من ترجیح داداون 

:(ه دفعه از روی تخت �لند شد و �ا عص{ان�ت گفتمادر  

(گه ازدواج کردەدست از �س بردار د_  

(ه زن شوهردارە اون  

:�ت �ه سمت اتاقش رفت و گفت�ا عص{ان 

ون ب+ار  د(گه تمومش کن فکر ر د_   IJاش(گه فکر اون از �ت ب�فتنت 
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]09:52 30.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۸۶ست #

)فراز (

حالم اصال خوش نبود 

ین فکر و خ+ال ها داشتم دیوونه م�شدماز ا

س �ه س  �نه دادمنف

çش افتادە بودقل{م �ه ت 

 شد(دی داشتماحساس خست 
¡

�

&ا  از داخل اتاق من چشمامو _ستم�عد از خارج شدن  ف%  

چه \ خواستم س� کنم چشمام   ب�تدم   ^شد اما هر  

که فکر نکنم ن] شد ه  

خصوصا حالو و  روز فرشته 

 klکه (ادم آمد وق 

 klادم م+اد وق) 

!چه حا® بهم دست م+داد خدا م+دونه؟

یچ ک¯ ن] تو^ست منو درک کنه اون لحظه ه 

 مرتکب شدم من �ه خاطر  اون �ه �ه  
¡

cگناە بزر

1ل ها!� که هیچ وقت نتو^ستم خودم رو ب{خشم �خاطرشدسته  

که مدام خودم را �̂زش \ کردم  
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fاری زدم من �ه خاطر معالجه فرشته دست �ه هر   

م  و ساnش �االی �م اnستا IJدە بود که تا آخر عمرم  ارام نم+گ

تمینکه االن �ا ازدواج �ا  فد(ا اصال Wش+مون ن�ساما �ا ا

(دە آل من بوداون زن ا 

ین فکرا داشت از � من \ گذشت اما حاال ا 

هیوونه م�شدم نکنه اون �ه خاطر پول هر fاری ممکنه  �کند

 کردە و اعضای �دن خ 
¡

واهرم را چون �ه خاطر پول �ا مادرم هماهن�
فروخته

ین خ+© عذا�م \ داد ا 

 نکنه  ن{ه شدت دچار  وحشاز ا
¡

cا من زند�ت هستمین رو   نکنه 

کنه واقعا (ه روز ترfم کنهن 

وردە اعصا_ش ªه   این  حرف زدم  فقط �ه خاطر اینکه \ خواستم (ه خا  
خورد کنم 

ین حرف رو  زدم چون خودم روا!H و دیوونه شدە بودم ا

 k!ی ن] تو^ست منو آروم کنهلحظا H IJچ 

  klبرادر دیوونه (ادم افتاد وق �W حرف های این 

داحساس \ H IJه قل{م  چنگ م� کردم   تمسخر داشت  

 کردم داشت �ه �ه من دهن  ک·  \ کرد احساس \ 

یچ وقت ن] تو^ستم از کنار این موض°ع  سادە �گذرم ه

س د(گه جای مادرم بود این fار را \ کرد کشا    ه احت+اج �ه پول دارە(د هر ک

 آروم داشتم االن  من زند   
¡

c
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  بشا 
¡

cزند klا سخ�ر من \ گذشت(د آنقدر پولدار نبودم و شا(د 1ا½ 

ادینقدر �د�خت و ب+چارە نبودم که این اتفاق \ افتاما ا 

ªه من رو تخت ب+مارستان بیهوش نبودم شا(د ا  

گز اجازە این fار را بهشون  ن] دادم هر 

 (د دست تقدیر �ه �دن !  روح و !  جان خواهرم  دست زد شا

+که �ارە کنه و اونو  و ت  

کق  زندە است و c مردە اصال برام مهم نبود    

   klاشه  و  دست خواهر موق�ن  �ه این دن+ا  قسمت   اص©  زندگ+م  این 
نبود 

صال ه+·K برام (� د(گه ممکنه  نجات پ+دا کنه اینا  او دست   خواهرم   
مهم نبود 

ین لحظه هیچ قدر!k  نمیتو^ست منو متقاغد کنه ا

یوانه شدە بود(م من د 

(د مادرم �ه خاطر پول این fارو کردشا

چندین نفر رو   نجات دادە  اما جون   

گ خواهرم ،     این خ+© عذا�م م+دە مر 

+ا رو نجات دادن �ست مهم ن�ست اینا چ+Dار کردن و جون خ+لاما برام مهم ن

فتینه که خواهر ب+چارە !  زxون من در اوج  جوا!H ر غذاب  ا

تو تن  (�   ینکه االن قل»ش  تو س�نه (� د(گست و  اعضای �د^ش�ا ا 
د(گه است

+·K برام مهم ن�ستاما من ه 
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کر \ کردمیوانه وار داشتم فقط �ه فرشته ی !  گناە فاون لحظات د 

ی از اتنها !     IJکه هیچ خ H!از شادا!  و  گناە این قصه اون بود او 
¡

cین زند
جوان�ش ند(د

]10:07 30.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۸۷ست #

)&ا ف% ( 

چند دق+قه همینجوری در سکوت مادر کنارم ^شسته بود

H  � برداشتم   IJا وحشت هم را از روی م�(ه دفه 

کردم (ک دفعه ز&ر دلم درد وحش@ناF پ+چ+دە احساس  

که اصال نمیتو^ستم �اور کنم

ین درد  وحش@نا¾  KL بودا 

(ه لحظه �دون اینکه خودم �خوام دستم ز&ر  دلم کش+دم  

H ن �لندی از �  و جام چ%&دم �ا ه   Ii

:گفتم�ا تمام وجودم  

ی خدا(ا این درد چ+هوا_  

از شدت  درد آروم و قرار ندارم و  

&دە بود نفسم  ب% 

+© وحش@نا¾ بود االن دردش   خ

که اصال نمیتو^ستم �اور کنم 
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س  شد H �اهام خ� Iiس  کردم ب (ه دفعه  ح

یغ  کوتا½ زدمج 

د (ه دفعه �ا نا�اوری در حا® که هنوز  دست ز&ر دلم بو   

�لند شدم

س شداحساس    کردم شلوار طو[ توی �ام خ�

ە؟اصال نم   Jدونم چه خ+

H جور درد وحش@نا¾ ز&ر دلم \ پ+چ+د فقط هم  Ii

ی لùنم و  درد  ز&ر دلم توام �ا هم   فاجعه بودتو 

 دو^ستم ج%&ان چ+ه؟اصال ن] 

؟ا  KL Hlین اتفاق (ع

�شدداشت  حالم �د م 

س �ه س  س در حا® که 1ام عقب بر نف س نف داشتم�نه دادم و �ا نف

کردم و ز&ر دلم رو نEاە کردم � خم   

H �اهام رو نEاە کردمب Ii

س شدەشلوارم احساس    کردم خ�

ی از خوناونم   H IJچ

�لند (ک لحظه �ا وحشت �ه   مادر �ا نا�اوری از روی صند® ا  H IJشت مW ز
شد

Eاە کردمن 

:گفتمو �ا وحشت   

ینجا KL شدە؟من ا...  مامان _  
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+دو^ستم  حرف بزنم اصال نم 

یغ زدم از درد فقط ج 

ی از وجودم کندە شد  �ا درد خ+ز  H IJخ+© خ+©  &ر دلم  احساس کردم چ ©
شد  وحش@نا¾ و غIJ قا�ل تحم© انEار (ه ت+که از لùنم  کندە

H ا�ا نا�اور   Iiکه زدم (ه دفعه روی زم Fا جیغ وحش@نا�فتادم ی 

پر کش+د تمام وجودمو لحظه 

+·K د(گه خاطرم نموند ه 

گ%&ه های مادر که �االی �م بود جز � صدا و  

چشم خمار _ستم 

:(ک لحظه نا�اوری �ه مادر گفتم

م از دردخدا_   IJه دادم برس دارم م+م�(ا 

)فراز(

ینجوری چشمامو _سته بودم و روی تخت دراز کش+دە بودمهم

حالم خوش نبود 

دق+قه گذشت kÛ)۱۰ حدود دقا 

ی جیغ های وحش@نا¾  ف%&ا  را �ه گوشم رس+د هدف صدا 

 کردم  �اورش ن] 

KL شدە؟ 

(عHl چه اتفاks افتاد؟ 

مادرم و خدا(ا  (ه  دفعه که روی تخت دراز کش+دە بودم �ا صدای  جیغ های
H شدم  IJه دادم برس از روی تخت ن+م خ�
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 تو^ستم از روی تخت �لند _شماصال ن]

س م  س نف دم نف H IJ

+دونم چه حا® شدە؟نم

کنه �از دوxارە بیهوش شدە و از حال رفته؟ن 

H احساس ین فکر و خ+ال (ه دفعه از روی تخت خواستم ب+ام �و �ا ا  Iiای
کردم 

نفسم بندە اومد  

ون برسو \  IJن   دونم چه جوری خودم رو در رو \ خواستم  ب

H  ب+ام اصال ن] Iiتو^ستم  از رو تخت �ای 

H نداشتم  ی  و اعصا�م خورد کردە بود  که توانحا ل خرا�م و جور    kiاین رف�

ون شد حالش �د شدە ن   IJارە بxاز دو�کنه  

س �ه س H برسونم�نه دادم و س� کردم خودم رو �ه عصا های روی ز نف Iiم

]10:13 30.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۸۸ست #

xان شدت  گرفت قل{م ان HÏ ه  از�Eار  از ه+جان و وحشت  

س   fم م+ارمدارم نف

H شدە بودم که عصا ر �ا   IJا بر دارم چه حال خودم رو سمت  عصا ن+م خ

(ه دفعه صدای داد و ب+داد  مادرم رو  ش�+دم 

:که م+گفت
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ە ارە مفراز زنت حالش �د ،،،  دخkJ د... فراز برس دادم ... فراز _   IJم+

+دم ج%&ان چ+ه ؟  KL م+گه اصال نفهم  

ی لرزون عصاها برداشتم�ا دستا 

کنمهنوز هنوز نتو^سته بودم تعادل خودم را حفظ   

nستادم ب�شkJ وحشت کردە بودم �ا عصا  �ه زور ا 

نفسم بند اومد 

ە عجیl  کش+د احساس   IJمرم تf کنم

اما در اتاق �از شد

ون و استانه ی  در پ+دا شد گفت مادرم   IJشون  و حØ%پ:

ە اومدە ؟ چ+Dخدا مر _  kJال!� � این دخ�ارش کردی 1م �دە فراز چه 

ین دخkJ در خون%&زی م+کنها 

(دی گرفته نکنه حامله بودە؟درد شد 

د (ه دفعه احساس کردم نفسم بند اتا مادر ا   H IJومد ین حرف م

اون حامله بودە ؟  

   Hlه سx%ا تج� ازش گذشته بود مادر  

نه حرف ب  H IJخود نم+

س+دە و وحشت (ه دفعه �ا حالkl عج+ب و غ%&ب و در حا® که �ه شدت تر  
:زدە بودم گفتم

ی �ه من نگفته حامله ف% _   H IJا ؟ چ&!

H حرفا رو زدم و �ا عص{ان�ت خودم رو سمت در حرکت داهم Ii دم

H خونه  رسوند مادر خودش رو �ه  سمت آش  KJ
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منم خودم رو رسوندم 

س م  س نف دم نف H IJ

H افتادە بود داخل آش Iiخونه که کف زم H KJ

ە هام بهش  بود تمام ن IJاە و خE

کنارش ^شسته بود مادرم   

� و صور�ش زد 

H جوری آە و ناله م+کرد و هم  Ii

اعصا�م خورد شدە بود

Eاهم �ه ف%&اد بودن 

گش از گچ سف+دتررن 

�ای چشاش  �ه س+ا½ رفت    

ینجوری داشتم  نEاهش م+کردم هم

:که (ه دفعه مادر �ا عص{ان�ت گفت

س ب+اد _   �W چرا واnسادی زنگ بزن   امبوال^

ماتم بردە بود 

 دو^ستم ج%&ان چ+ه ؟اصzً ن] 

H �اهای ف%&ان شلوار طو[ �اش بر خون بودن Iiه ب�Eاهم 

:(ه  دفعه گفتم 

ە KL شدە مامان ؟ا_   Jینجا چه خ

�لند شدمادرم �ا عص{ان H Iiت از روی زم�
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:{ان�ت گفت  که س� کرد  تلفن را برای من پ+دا کند  �ا عصدر  حا®

س زود �اش این  دخ...کو_  kJ دارە از کو؟  تلفن کجاست؟ زنگ بزن اورژا^
ە از دست رفت (ا خدا(ا  IJدست م....

ینجوری داشت  ناله م+کرد هم 

م رو  ازم (ا دلمو ^شکن خدا(ا  (ه �ار د(گه  دلمو ^شکن ند ایخدا_   kJن  دخ
نگIJ همینجوری داشت  �ا خودش واª°&ه \ کرد 

+کرداعصاب من و خورد  م   

:�ت گفتم خودم هم �ا عص{ان 

ی م{لع تلفن رو _ 

تلفن را �ا �عت  آوردم 

سنم  +دونم �ا چه حا® زنگ زدماورژا^

کش+د  ب+ان طول     

چند �ار همینجوری داشتم  خودم م+چرخ+دم 

+دو^ستم چه حا® دارم اصال نم 

H زانو زدە بودم    Iiکنار  ف%&ان  روی زم

چند �ار  زدم روی صور�ش اما  هیچ فا(دە ای نداشت 

نچند دست ل{اس  ب+ارە  که �ا �&ــــع عوضش کاز مادرخواست  

چه فا(دە داشت  و اما  

fمک مادر  ل{اساشو عوض کردم�ا  

  klبراش گذاشتم ح klل{اس ز&ر و نوار بهداش 

ین وضع+ت من دوست نداشتم مادرم انو اینجوری ب�ینه تو ا
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ا(ط سخت و ب�ینهو هم�م رو  تو ا   ین ��

(گه �ه هر حال این زن بود محرم  و مادرم بوداما د 

و محرم عروسش  

fمک مادر  در حا® که �ه شدت حالش اصال خوب نبود�ه  

کردم فشارش �اال رفته fمDم کردم احساس   

س  رس+د دق ۲۰  +قه طول کش+د تا �الخرە اورژا^

س شدم و �اهاش رفتم مادرمدد خودم هم �  تو خونه  &ــــع سوار آمبوال^
موند و ب+چارە گفتم �اشه  �عد  خودشو برسونه Wشت � ما

]10:28 30.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۸۹ست #

+چرخ+دم دور خودم م

پول همرام بودنه  م°xا(لنه   

یچ وس+له ای همراهم نبود ه 

�ه هر حال ف%&ا  رو �ه داخل اتاق و® 

تو �خش زنان بردن

+دونم چه مر1م بود ؟اصال نم 

مادرم دن{الم اومد  

+د (ل رو  درآوردە و خدا را شکر  زود رساون همراهش  وسا  

س �ه س   �نه دادم نف
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   lگفتمادرم عص :

چه خJ  شد _  

س �ه س  :�نه زدم و  گفتمنف

ە؟   اما هر KL هست که حامله بودە فقط انم_    Jدونم چه خ+ kJینا رو  دک
س س�نه داد م  گفت نف

:ک+ف پول از مادرم گرفتم و گفتم

(د برم حسا�داری�ا_  

س �ه س  :�نه  داد و گفت مادر نف

ە ؟ ب�ینم چه اتفاks برامن برم �خش زنان ب�_   Jش افتادە؟ینم چه خ

س عص{ا!H بودم هم  Wجوری دلوا H Ii

ی رسوندم خودم رو �ه �خش حسا�دار 

fارهای حسا�داری رو �االخرە انجام داد م 

س  بودم �ه شدت دلوا   W

چDار کنم نمدو^ستم  

؟ !چه خJ  دوروxرم  

+© نگران و عصl  بودمفقط خ

 نداشتمو اصzً هر حال خو[�  

�ه �خش زنان  fارهای �ذیرش و حسا�داری دوxارە خودم را �عد از انجام   
رساندم 

کردن اجازە ورود را نداشتم فقط ساعت مالقات   

وقت مالقات نبود 
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&کشب بود و هوا تار 

مادرم هم رفته بود داخل  

س �ه س �نه ددادم نف

    lروی صند® ن+مکت ^شستم عص  

گرفتم شمارە مادرم رو   

چند �ار بوق جواب   داد�عد از  

:که �ا که �الحHl  عصl  گفتم   

KL شد حالش خ°xه؟_ 

س �ه س  �نه داد حسش کردم مادر نف

nسادم براش  وصل کردن ر من االن �اال �ش وا_ 

:(ه دفعه �غضش ترک+د و �ا گ%&ه گفت 

�چش سقط  شدە ه_  K·+

�ه موهام زدم که گفتا ا 
¡

:تم ین حرف زد (ه دفعه عص{ا!H چن�

+لش KL بودە خب دل_ 

H ؟  kiی نگف H IJچ

:+© عصl  گفت مادرم خ 

�چه سقط شدە_  H kiفقط گفت  H kiی نگف H IJچ

(د خ+© مراقب �اش+د فراز اینا همش تقصIJ توعه �ا 

:ر لب گفتمین حرف را  \ زد  (ه هدف گو[� رو قطع کردم و ز&تا ا  

چه م+دو^ستم اون حامل استمن _  

245



 دو^ستخودشم ن]  

ین حرف را گفتم گو[� را قطع  \ کردم ا 

و نداشتم ینم فرو بردم  حال ش�+دن �̂زشهای مادرم ر داخل شلوار ج 
خودم اندازە fاHs   ناراحت بودم 

حالم اصال خوش نبود

  klتو این (ه  ساعت و اومد(م از  اومدم   از وق  

چار عذاب وجدان شدە بودمد 

ین �ه خاطر حال  �د ف%&ا  بود  که اینجور شدە بودا 

س �ه س�نه دادم   (ه دفعه نف

ا(طش  افتادم  حامل�ùش    !(اد ��

(عHl   \ دو^ست؟خودش    

ی �ه من ن] گفت و   H IJچ!

س �ه س �نه دادمنف

ینجوری عصl  و �در1م بودمهم 

�ه موهام زدم و ز&ر لب زمزمه کردم�از دوxارە   
¡

:چن�

  _ klه م+دو^سªا klه من گنف�؟!چرا 

س �ه س �نه دادم نف

H جوری ^شست�مو �ه د Iiهم H!ه بودم یوار تک+ه دادم  دقایق طوال

آب دهنم رو قورت دادم 

چشمامو _سته بودم  

ی فکر فرو رفته بودم و تو 
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(ه دفعه �ا صدای 1ام ها!� �م رو برداشتم 

چشمامو �از کردم 

(دم که داشت نزد(ک \ شد مادرم رو د 

چهرە اش پ+دا بودحالش اصال خوش بود از 

آب دهنم رو قورت دادم 

H عصاها �لند _شمس�  Iiمک همf ا� کردم �ا 

ی �ا دست اشارە کرد  ب�ش�نم از  همون فاصله     kJچند م

Eاهم �ه چشماش بودن

:f] عصl  و بود که (ه دفعه �ا �غض گفت  

(دی چه �ال!� �مون اومد�د ب+اری  Wشت �د ب+ارید_  

س �ه س  �نه دادمنف

H ^شدە بودم که دوxارە ^شستم روی ن+هنوز  درست ن  IJمکت+م خ

گ�&دمل{مو   

:گ%&ه گفت�م را انداختم مادرم �ا �غض و   

ش بزننینقدر االن دارە گ%&ه م+کنه که مجبور شدن بهش آرام{خا_  

]11:15 30.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۹۰ست #

ی ن+مکت ^شستمادر رو 
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:�ت در حال+که �ا مشت  روی س�نه ام زد گفت�ا عص{ان 

کنه فراز  نکنه گرفkl زدnش؟خدا خفت  _   

س �ه س  �نه دادم و �ا دهHl متعجب نف

  H!گفتم خودم هم عص{ا :

کردم نه �ه خدا مادر من دس@ش روش �لند  ن_  

(دم حالش �دەخودم اومدم خونه د

س �ه س  �نه داد نف

:و ادامه دادم   

س واال ن ه_  یچ fاری  نکردم  تازە زنگ زدم اورژا^

س �ه س  :�نه دادم  خودم  �در1م عصl  بودم گفتمنف

�ه روح فرشته زنگ زدم خودم نواال خدا �ه _       Jپ+غم IJگرا^ش بودم پ

کردنبراش  وصل   

:کرد �ا گ%&ه گفت مادر �غض  

ین چه مص�بته 1م �دە عروس 1لم �چش  را از دست دادە     اخه اخدا مر _ 

خدا 

:(ه دفعه خودش ه ق کرد و �ا گ%&ه گفت 

(عHl همه سخkl رو نمیتونم تحمل کنم _ 

 ...  &زم   حاال ف%&ا  اینجوری شد خدا(افرشته ع�  
¡

cمتت رو  چه زندDاین ح
 ما دار&م

¡
cاین چه زند klشکر خدا(ا این چه �نوش

چرا همش �د ب+اری Wشت �د ب+اری 

س �ه س  �نه دادمنف
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(گه گوشم �ه حرفای مادرم نبود اصال د 

 از اینکه این اتفاق برای ف%&ا افتادە بودو®

+© خودمم عصl  بودم خ 

(ه خوردە  که نه ز&ادعصl  بودم

کنه �ه خاطر داد و ب+داد های من اینجوری حالش �د شد ن 

�چش سقط شدە؟و 

+دو^ستم چه اتفاks براش افتادە ؟نم 

ل \  fاش بهم  گفته بود fاش بهم  گفته بود که �اردارە حداقل kJخودم رو کن
کردم 

ی شد^ش  تو با kJش این سقطش این اتفاق   و  _سØاردار�+مارستان ین 

ی ف%&ان برادرش فراموش کنم �اعث شد   من اصzً حرف ها

   ksهم نبود که برای فرشته افتادە بود و اصال د(گه برام ماتفا

(گه ز&ر خروارها خا¾ بودفرشته د 

:(ه دفعه لب زدم آروم ز&ر لب زمزمه کردم 

کن فرشته برامون دعا  _  

:(ه دفعه مادر هق  کرد و �ا گ%&ه گفت

+دو!H چقدر گ%&ه کرد نم+دو!H چقدر حالش �دە اصال نم_  

 دو^ست حامله استخودشم ن]

:گفتمآب دهنم رو قورت دادم و �ا تعجب   

 دو^ست؟خودشم ن]_  

H مادر    kiا گف�:گ%&ه کرد �ش رو برداشت نEاهم کرد و 
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+© وقت ن�ست تازە حامله بودە خ_  

�ه موهام زدم 
¡

چن�

ک+ه �ه  ن+مکت  دادە و خواستم �لند شمت 

:که مادرم �&ــــع گفت   

؟!کجا م+خوای بری_  

س �ه س  :�نه داد م گفتم نف

 خوام برم ب�ینمش\_ 

 (ه دفعه  دستمو م گرفت و   منو روی  ن+مکت ^شوند مادر  

:گفتو   

کجا بری نم+ذارن  که تو بری ب�ین�ش_  

فردا احتماîً مرخص... فردا فردا وقت مالقات  

�شه دوxارە روی ن+مکت ^شستمم 

:گفتمادر   

پ�شش م+مونمامشب _  

س �ه س  :�نه زدم گفتمنف

�ست خسته ای مامانت حالت خوب ن_  

ه آب دهنم رو قورت دادم  

Eاە �ه ساعت کردم که د(دمن

+از&ه  شب بود!H واقعا ن 

۹ساعت  
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ینقد  حال و هوا حالم �د شدە بودا

ودمچقدر داد ب+داد  کردم   اصf zًل زمان را از دست دادە ب 

:گفت ه مادر  

که  ارام �خش  زدن خواب+دە فعال  _ 

م گفت نگران ن{اش+د خطر که از �ش رد   شدە د  kJک

یتونه حامله _شه دوxارە م 

ون دادمنفسم رو ب IJ

چشمامو گذاشتم رو هم  

 دو^ستم KL رو حالL  کنم ن] 

:که گفتم

(عHl واقعا چه اتفاks افتادە که اینجوری شدە ؟_  

س را ب  ون داد �از که �ا گ%&ه گفتمادر نف IJ:

ی خوردە اینجور شا_   H IJاحتمال گر\ چ 
¡

èی شدە(د ن] دا^ست حامل

]10:05 31.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۹۱ست #

H سIJ و �که م+جوش+ددلم ع  Ii

ینکه این اتفاق افتادە بود عذاب وجدان گرفتم از ا 

ا (طش رو درک نکردماون حالش �د بود و من ��
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(د \ خواست �ه من �گه اما فرص@ش رو من ازش گرفتمشا 

:و گفت ین حال مادرم �عد از دقا(kÛ از روی ن+مکت �لند شد �ا ا 

پ�شش امشب پ�شش م+مونم من برم _  

س �ه س ی نگفتم نف H IJنه دارم چ�

:گفت مادر     

خونه بود برو خونه حالت خوب ن_  H KJست خسته ای غذا توی آش� 

گرمکن �خور

س �ه س  �نه دادم س� کردم  �ه زحمت �لند _شمنف

:fمDم کرد  عصاها ر   ز&ر دستم تنظ+م کرد و گفت مادر  

ستمگران ه+·K ن{اش من اینجا پ�شش  هستم مراق»ش هبرو برو ن_  

Eا½ �ه مادر کردمن 

  Hlا لح� گفتم
¡

cمند : پر از ��

ی تو درد�ب{خش مادر تو هم افتاد_  

گرفته بود مادر �غضش   

:گ%&ه گفت�ا �غض   

ین حرفا نزن  وظ+فه منهنه ا_  

آب دهنم رو قورت دادم  

:گفت ادامه داد و   

+دار _شه دوxارە ªه دوxارە �ه هوش ب+اد از خواب بفقط خدا �ه داد برسه ا _ 
وع م+کنه گ%&ه و زاری د(گه اون واقعا نم+دونم چDار ک نم ��

س �ه س �نه دادم  لب و تر کردمنف
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  Hlا لح�: مستاصل و نگران گفتمو 

H گران ن{اش حاال �ه پرستارا  �گو ب+اد دوxارە آرومش من_   Hiک+

ون داد مادر نفسش را ب  IJ

ی نگفت  چادر  روی �م مرتب کرد H IJچ

ک+فش رو  ز&ر �غلش درآورد     

: خواست � ک+ف رو �از کنه گفت\ 

پول داری پول _  

: کردم چند قدم جلو برم گفتمس� 

پول احت+اج ندارمبرو مراق»ش �اش نه �ه _  

س  گرفتم  را½ خونه شدمرفتم آ  ژا^

س رو حساب کردم تو همون خونه   پول ژا^

H برم مجبور شدم  �ا آسا^سور دو �ار �اال و   Iiای�

س �ه س  �نه دادمنف

داخل خونه شدم  

(Dم برام دلIJù بود خونه 

عذاب آور بود

 ا 
²
ین اتفاق امشب حالم را �د \ کرد خصوصا

خونه کردم قا�لمه روی اجاق بود ن H KJه آش�Eا½ 

محل ندادم و سمت اتاق رفتم  

+© حالم �د بود خ
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+·K رو نداشتم حوصله ه

ینم روی تخت دراز  کش+دم �ا همون شلوار ج

کردم   fم%xندمو از fمرم در آوردم و خودم را روی تخت رها فقط   

چشم روی هم نگذاشتم تا خود صبح 

گIJ این اتفاق بود فقط ذهنم در 

 دو^ستم چه جوری �ا(د �اهاش برخورد کنم واقعا ن]

کنه منو مقÄ این اتفاق �دونه ن

کنه منو �̂زش کنه ن 

+دو^ستم چ+Dار کنم؟واقعا نم 

  Hsهم بزنه  حق دارە البته هر حر 

واقعا مقÄ من هستم 

کردم من حالشو �د   

یچ دسkl بهش �لند نکردمدرسته ه

 Lه شدت آس�ب �ذیر است اما از لحاظ رو� این  خودش 

ادەین اتفاق zًf روح+ه اش رو  تحت تاثIJ قرار داما حاال ا

+ف کردە�د^ش را ضع 

ون قدر تو افDار ینقدر توی تخت �ه سخkl این ور اون ور غلت+دم این و اا 
این روزهای �در1مم غوطه ور بودم 

د(دم  +دم c صبح شد فقط وقkl نور تا_ش نور رو توی تختمنفهم 
چشمامو _ستم

س �ه س  �نه دادم و چشمامو _ستم د(گه نفهم+دم چه جوری خوا�م برد نف
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وقkl از خواب پ%&دم

]10:07 31.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۹۲ست #

کردم f] گرم شدە بوداحساس  

  Hlا لح��ه خودم ���  زدم  lخ+© عص 

�ه موهام زدم  
¡

چن�

 کردم از تخت �لند _شم �ا �عت س� 

�ه زحمت دوتا عصاها رو برداشتم

Eا½ �ه ساعت کردمن 

�بود   ۱۱حول حوش   
¡

�ا �عت چن�  lه عصاها گوشه لب رو ب�ینم و عص
�م بردە بود لعنkl ز&ر زدم و �لند شدم �ا(د �ه ب+مارستان \ رفتم تا حاال خوا

لب نثار خودم کردم

کردم �ا �عت �ا ل{اسهام عوض  

H نداشتم اصzً حال دوش   kiگرف

پوش+دم وق@شو نداشتم ل{اس  مرتب 

&اد ل{اس  ز&ر رو عوض کروم �ا زحمت ز 

�ه موهام زدم ل{م رو     
¡

1از گرفتم و �ا عص{ان�ت چن�

(ادم اومد چقدرف%&ا �ه من لطف دارەتازە االن   
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  klمک \ کرد و ل{اسامو عوض م+کردم وقf اون 

 klشلوارمو �ام  \ کردح 

ین که ل{ه تخت ^شسته بودم �ا ا 

�ا¾ کردم اما �ه زحمت شلوارم رو 

fم%xند رو که اصال (ادم رفت همون اول وارد کنم   

fم%xند را وارد fمر شلوار کردممجبور شدم �ه زحمت  

H عس© بود شدمتازە االن متوجه و   IJە گو[� که روی م  J&

س �ه س  �نه دادمنف

H عس© کشوندم خودم را از ل{ه تخت �ه نزد  IJکه م)

س �ه س �نه دادمنف

ی م°xا(ل شناختماز همون فاصله دور  شمارە مادرم رو  

&اسیو کردە بودشمارە مادرم بود اسمش رو ف%  

1©مامان  

  H·زدم ل{خند تل 

س تماس را کش+دم�ا �عت د   fمه لم

:ی مادرم توی گوشم پ+چ+د و �ا نگرا!H ز&ادی گفتصدا

فراز حالت خ°xه ؟_  

س �ه س :ود گفتم �نه دادم و �ا لحHl که هنوز خسته و خواب آلود بنف

آرە �ا من خوا�م بردە بود _ 

س �ه س :�نه داد که مامان ادامه داد و گفت نف
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�Wم �ا(د fارهای مرخص�ش انجام �دی و _ 

ش گفت میتونه مرخص _شهد   kJک

 Hlا لح�H گفتم  IJمندە و پر از �شکر آم : _س+ار ��

مندە مامان خ_  ان کنم ��  Jشاال که جnاذ(ت شدی  ا ©+

 HÚغ� توی صداش بود مادر 

س کردم که �ه خو!  ح

:گفتو �ا �غض   

ین حرفا چ+ه؟مادر ا_  

سم تازە   KJادم اومد که حال  ف%&ا  رو ب)

 Hlا لح� و مالمت و خجالت توش م°ج \ زد گفت
¡

cمند :م که ��

چطورە ما در !  قراری نکرد حالش _  

ون داد و گفتمادر نفسش را ب IJ:

د (Dای صبح نزد(ک اذان ب+دار شمادر تا صبح خواب بود نزد_  

+کرد همش اهو ناله م

&زی شم که خ+© شد(دەخون% 

کkJ گفت اشDال ندارە دارو دادە م+گه خوب م�شه د  

گفته مرخص م�شه امروزم  

KL ؟االن حالش خ°xه گ%&ه نم+کنه ؟االن _ 

:کïl کوتاە گفت مادر �عد از م

من که از  چرا واال مادر االن که (ه چشمش  اشکه (ه چشم خون واال _ 
Wسش برنم+ام
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:گوشه ل»ش را گ�&د �ا منومن  گفتم  

گرفت ؟�اغ منو ن_  

:ی مکث کرد و �عد از چتد  لحظه گفتمادر لحظه ا

خواست جلوی ف%&ا  +ا زود �اش مادر fارو انجام �دە فکر کنم \ حاال تو ب_  
ی نگه H IJچ

]10:14 31.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۹۳ست #

س �ه س :�نه دادم و گفتم نف

(�  د   ساعت د(گه من ب+مارستان هستم�اشه تا  _ 

س �از تو   ون داد مادر نف IJی گو[� ب

س    :کردم که گفتم خوب ح

ار +ا منتظرتم واسه ف%&ا هم ل{اس ب+�اشه فراز  زود �اش ب_ 

+·K  اینجا ل{اس ندارە (ادت نرە خ+© !  قراری م+کنهه

ین حرف رو زد قطع کردم ا 

+ازی که �ا(د fمد رفتم و داخ© سا¾  کوچک  مقدار  ل{اسهای مورد نسمت  
\ برد و آمادە کردم و  گذاشتم داخل سا¾ 

  klگذاشتم و نوار بهداش KL و ل{اس ز&ر و همه 

ذاشتم(ه جفت کفش راحkl طl  هم ال�الی کفش پ+دا کردم براش  گ
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 دو^ستم د(گه KL بزارم ن] 

�ه ذهنم رس+د داخل سا¾ کوچه گذاشتمهر  KL

¸¯ گرفتم سمت ب+مارستان حرکت کردم�ا �عت تا 

(ه ساعkl طول کش+د �ه دن{ال fارهای مرخÚ بودم 

�ا(د �ای پروندە را امضا \ کرد نبودش zًپزشک  مث

ک{ت (عHl دستور مرخص دادە  اما (ادش رفته بودن 

ین �اهای چالغم و fمری که �ه شدت درد \ کنهخودم �ا ا 

 تو^ستم ب�شkJ از این دن{ال fارش �اشمن] 

+© خرب م�شداعصا�م داشت خ 

:(ه دفعه �ا داد و ب+داد �ه متصدی �ذیرش گفتم  

(عKL Hl االن �ا(د امضا شدە �اشه _ 

:ی �ا عص{ان�ت گفت متصد

H (عKL Hl آقا  صداتونو  ب_   Iiار �ای+

:(ه  دست �ا عص{انیkl  عصام  �اال بردم گفتم 

H  خد_   Iiا(د فقط منو اذ(ت کن�ا رو خوش م+اد (عHl من �ا این حال و روز 
ما هنوز ه+جان و متصدی نEا½ �ه عصا کرد و �ا  س� کرد مثال  آروم _شه ا

:عصl  و گفت

 (ه خوردە صبور �اش+د �ه هر حال fارتون انجام م�شهخوب _  

 ��� 
²
&د  (ه ساعت د(گه ب+این لطفا  Jف ب&

 H!ار کنم عص{اD+بودم نم+دو^ستم چ 

ی ن+مکت عقب عقب رفتم و ^شستم حالم اصال خوش نبود رو 
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گرفتمشمارە مادرم رو  

ە    Jدم  ب� که ب+اد سا¾  ف%&ا  رو که هنوز دستم بود رو 

پنج دق+قه �عد پ+دا شد مادرم 

+© عص{ا!H بودم از چهرهام پ+دا بود خ

:¾ را از دستم گرفت و آروم زمزمه کرد سا 

KL شدە چرا سگرمه هات  تو همه ؟_  

 H!بودم دست خودم نبود که گفتمعص{ا :

ک{ت و معلوم ن�ست fارشون چجوری حساب کتاب  کردن ن_  

خصه �ای برگه مرخÚ  امضا ^شدە  \،ه حساب کنم   مر ه هنوز 

ش امضا نکردە ته هنوز د    kJک

  H·زد و گفتمادر ل{خند تل :

�Wم حاال  آروم �اش�اشه _  

ی نگفتم مادرم رفت که من روی ن+مکت ^شستم و  H IJچ

کkJ اومد و برگهای مرخÚ و امضا کرد �االخرە د  

زنگ زدم که ف%&ار  fارهارو  انجام دادم �عد از حسا�داری �ا �عت �ه مادر   
ون IJو ب+ارە  ب

]10:19 31.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۹۴ست #

+قه ای معطل شدم دق ۱۰
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&ا رو د(دمف%  

دداشت �ا مادر م  H IJه ارو\  قدم م�یومد  خ+© 

  هیچ جذابیkl نداشتشال رو  
¡

cا اون رنگ پ%&د�ی �ش 

کردم حالش اصال خوب ن�ست احساس  

H بودقدمها Iiکه بر\ دار&د سنگ �!

(د^شون از روی ن+مکت �لند شدم �ا د 

¾  دس@ش بود مادرم سا 

(ه دس@ش  دست ف%&ا رو  گرفته بود و 

H  جلو \  kiا هم داش� آمدن 

 کردم چند قد\ جلو برمس�

Eاهم رو ازش دز&دم اما ن 

یتو^ستم نEاهش کنماصال نم 

ی قدم هاش حالم رو �د \ کرد صدا 

ی قدم ها!� که �ه زحمت برداشته \ شد صدا

+دند �ه هم رس

:گفتما در آب ده�ش رو �ا � صدا قرار داد   

  _Ðه اینجا نذاری ال�  که د(گه هیچ وقت �ا تو 

گه  اینکه زا(مان داشته �ا[�  م

گوشه ل{م را گ�&دم  

ون دادمنفسم ب  IJ
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  Hlا لح�: که خ+© خسته و م%&HÚ توش م°ج \ زد گفت و 

که دس@تون درد نکنه مادر خ+© تو زحمت افتادی _ 

:(ه دفعه  �ا گ%&ه گفت مادر 

 _Ðرو داال KL از شما IJرم فدات _شم این حرف ها نزن من غ

نم �ا لحf Hl] (ه دفعه �غض کرد (ه دفعه نEاهش �ه من افتاد c ممادر  
 و حق �ه  جانب  گفتم

¡
cمند ��:

ینجا واnس+م قرار هم_  

H هیچ کدوم  kiی نگف H IJچ

م(م که (ه دفعه م+خواستم کنار ف%&ا راە برم و دراە افتاد IJگ�س@شو 

:کردمآروم زمزمه   

!fمکت کنم؟�ذار  _  

:که (ه دفعه �ا لحHl حق �ه جانب و f] طل{Dار گفت  

(� الزم دارە تو رو fمک کنه_  

ین حرفش چنان اعصا�مو خورد کرد ا 

که دس@شو از تو دستم �ه آرو\ کش+د 

ون دادم  IJی نگفت نفسم ب H IJچ

یتو^ستم نEاهش کنم نم 

ی ن�م بر داشتم ن  H IJه اشک تو چشاش د(دم چ�گفتEاهش کردم و 

H شد(مدر س Iiکوت مطلق  سوار  ماش

 خونه شد(م را½ 

که همون عقب ^شستم و مادر جلو من  
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&ا هم �ا اندc فاصله کنارم ف% 

Eاهش م+کردم ز&ر چشمتمام مدت ن

س العم© ^شان ح] داد اما ه  یچ عک

+داداصzً جوا�م رو نم

گرا!H ها(م سکوت بود همراە جواب ن  

(د حق �ا اون بود شا  

+© بهش �د کردم از اینکه اینقدر  اذ(ت _شه من خ

حق اون  نبود  

کنم من نتو^ستم درست ازش مراق{ت  

وتا½ کردم و (عHl بهش  قول دادە بودم که ازش درست مراق{ت کنم اما ک
االن خودم را دارم �̂زش \ کنم

]17:21 31.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۹۵ست #

)&ا ف% (

د +ل گ%&ه ها(م  دل+ل دلنگرانیها(م f] ت�ب+ه فرزام بو دل

چند \ دا^ستم االن خ+© دلواWسم بود هر 

گران بودو ن

ینکه تمام مدت  ناآرا\  م+کرد از ا 

ی پ�شش بود دلم برا
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وام  درد �کشه چون م+دو^ستم fمرش درد م+کنه و می�ینه   اذ(ت شدم نم+خ

(د خودم   fمک  \ کرد�ا

ودش �ه اnسته چند هم براش 1ا½ وقتا الزم بود  که  fم fم رو �ای خهر  

(گه تا این حد  �ا(د هنوز دورادور fمکش کنم اما د 

الن دلم براش پر ین که �االخرە د(دمش و �عد از این اتفاق دnشب و ااز ا 
کش+د خ+© دلم !  تا!  \ کرد

گش بودم دل تن

+م گرفتم واسه ت�بیهش اما تصم 

(ه   خوردە \ خواستم f] �د �اشم 

س کنه  همونطور که من �ه وجودش ا   حت+اج دارم که �فهمه و وجودمو  ح
نم+خوام از دس@ش  �دم

+ل �دعنkÛ های من فقط این ن�ست اما االن دل 

اب م+کش+دم ینکه حامله بودم هیچ خJ  نداشتم خ+© داشتم غدفقط از ا

 در روز بود که عقب انداخته بودم تق% 
²
&{ا

که قرار بود ماه+انه   گIJ بود که اصال (ادم رفته بود  واقعا اما آنقدر دلم در 
که چند روزی   _شم توی ب+مارستان تازە �عد از حساب کتاب روزها فهم+دم

بود که عقب انداختم

عص{ا!H و ناراحت   ù+م خJ  نداشتم و االن این اتفاق داشت منو اما از حامل 
\ کرد 

ین اتفاق هم فقط �ه خاطر fار ف%&ان بودا

ین تجاوز  خشن و وحش+انه اش �اعث شدە بود ا 

س های �عدش kJاس 
²
که من وxچم  را از دست �دهدم  مخصوصا
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ماما االن �ا  IJگ�(د انتقاممو ازش 

ی �گدرە(د اینجوری انقدر سادە از کنار این اتفااون نامرد ن{ا  kJه راح�ق 

ی فکر بودمتو    

کردە بودم تمام عزمم رو جزم    

 klح�اش+د  وقkl دکkJ که گفت که مواظ{ه را�طتو ن°ع را�طه تان 

ی نگفتم س H IJکوت کردم چ

کنارم نبود خوب شد اون لحظات مادر  

ین اتفاق فقط  �اعûش  خودم بود اما �ه هر حال ا

؟!ینقدر  خودم  �̂زش کردم که چرا رفتم پ�شش ا 

گوش دادمتنها و �ه حرفش    

کردمبهش اعتماد   

fار دست خودم داداعتماد من   

ینقدر گ%&ه م+کردم اون مدت ا  

fل دnشب من بیهوش بودم  

+© تو حال خودم نبودمو خ 

اما صبح �ه هوش اومدم  

ن اتفاق  ن] تو^ستم گ%&ه کردم انقدر آە و ناله کردم که از درد از ایانقدر  
آروم �اشم  و !  تفاوت از کنار این قض+ه �گذرم

 H¹گذرمعو� ن{ا(د اینجوری سادە از کنار این قض+ه ازش 

م�ا  IJانتقامتو ازش ب+گ 
²
(د حتما

(د �ال!� �ش ب+ارم که فراموش نکنه�ا 
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H در راە خونه بود(م تو   Iiی ماش

کوت کردە بودمن س 

!؟ ین فکر \ کردم که چ+Dار کنم ک¯ متوجه ^شهداشتم �ه ا 

  ksا  اون ماتفا�H ما افتادە و عامل سقط �چه من هم  Iiآشغاله  ب H¹رد عو
نم+دو^ستم چ+Dار کنم فقط داشتم دن{ال (ه نقشه م+کش+دم 

مم  IJگ�+کش+دم که انتقاممو از اون عوH¹ آشغال 

]17:25 31.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۹۶ست #

(م داخل خونه شد

fمDم کرد ل{اس هامو عوض کرد(م مادر   

ی تخته fمک کرد دراز کش+دمکتو 

س �ه س  �نه \ دادم نف

ر  نزد(ک خروL  ی در  اساس در کنار دتمام مدت فراز �ا عصا  در آستانه 
در اnستادە بود

گر ما بود و نظارە 

�ه موهاش \ بردتمام مدت    klالفه دسf

  H!س  \ کش+د و عص{ا  نف

گه گداری نEاهش را �ه من \ انداخت

Eا½ که پر از التماس و خواهش بود ن 
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ت بود ه +·K نم+گفت س̧ا

(kÛ طوال!H همینجوری اnستادە بود دقا

Eا½ �ه من کردما در ن

Eا½ �ه فراز آروم  ن 

ی برات آمادە \ کنم من م_  H IJچ  K!م سو IJ

ون دادمنفسم رو ب IJ

ی من کش+دە بود مادر مالفه رو رو  

:که فراز  خ+© جدی و محDم گفتم   

کنهمامان دس@ت درد ن_ 

ە بزن  kJون براش ب+ارن خ+© خسته شدی به IJنم از ب H IJری خونه گ م
̄� (ه احت  کن+د چون خ+© این دو روزە داری اذ(ت م� kJب%&خونه اس �

 +دو^ستم  از  عص{ان�ت فقط م+خواد مادرش �ه خونه  برەم 

+اد �ا من حرف بزنهب 

ون دادما در هر نفسش را ب  IJ

:کرد و گفت �غض   

م نه فقط سو _  IJپ  درست \ کنم و  م

 دونم ن] خوام  اذی@تون کنم و تون مزاحم _شم \

f] درگIJ  بود س� کردم �اآرامش  گفتم؛منم ذهنم  

 _ Hlمامان این چه فک%&ه که \ ک klچه مزاحم

: که سمت در خروL  رفت  گفتما در حا® 

م خونه اما ق{لش   (ه سوپ آمادە  \ کنم مع� _   IJم&زم من م IJ
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¸ت بود فراز  سا   

ی نگفت   H IJچ

fالفه  نف¯ �ه س�نه داد  

مادر از اتاق خارج شد 

ینجوری هنوز در استانه ی در بودهم

Eاهمو ازش گرفتم من هم ن 

(گه دادمو �ه سمت د

ون داد    IJالف نفسش را بf

س کردم�ه خو!     ح

چند لحظه سکوت صدای _سته شدن در رو ش�+دم �عد از  

چشمامو �از نکردم 

ینجوری ب+خ+ال Wشت کردە بودم بهش هم

چشمامو _سته بودم 

س \ کردم نم اشقو تو  ی چشمام ح

همانم  �ه خاطر فراز بود

(د گنا½ نداشت اون شا 

ی نداشتو  هم تقص  IJ

دن �چه بودnشب و داد و ب+داد \ کرد  االن فقط �خاطر از دست داد 

+© عص{ا!H بودم خ 

که دل+لش ف%&ان بود اونم  

268



(د (ه fاری \ کردم�ا

ت بودم تمام ا  ین مدت س̧ا

ی خا® کردن  خودم دن{ال نقشه برا 

س �دە�ا  W ار راf تقاص این 
²
(د حتما

!چه جوری ؟ نم+دو^ستم نه میتو^ستم �ه فراز �Eماما  

�ه �ا�ا �Eم نم  klیتو^ستم ح

چون �ا�ا هم مطمئنم �اور نم+کنه 

f Hاری �ا من کردە    Iiکه همچ

یچ ک¯  �اور  نم+کنه حرف  مرا هم ه

�ه ک¯ ه+·K نEم اصال نم+من هم خودم ترج  zًخوام ک¯ یح دادم فع
�دونه که من حامله بودم و االن سقط شدە

]17:27 31.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۹۷ست #

ی 1ام ها و اعصارو ش�+دمصدا

  اومد داشتم  \ 

(گه تنها شدم و محل ندادم �از هم د 

ینجوری (ه دون  تحرک روی تخت دراز کش+دە بودم هم

چشمامو _سته بودمو 

س کردم کسن  H شو روی تخت انداخت ح Iiگ
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H تخت   Iiرفت �ای [f

ون دادنفسش را ب  IJ

س کردم ت  H عس© ح IJک+ه دادن عصاهاش رو کنار م

H ش�+دم Iiه زم�که صدای برخورد (ک�شو هم 

:چند لحظه سکوت آروم زمزمه کرد�عد از  

ی ؟از دست من هنوز دلخور _  

گوشه ل{م را گ�&دم

س �ه س  �نه دادم نف

+دو^ستم چ+Dار کنم واقعا نم 

چشمام رو محDمkJ _ستم 

ی گ�&دم  kJس ب�ش گوشه ل{م رو �ا ح

ە و �اعث شد    IJگ�که  دروم 

چشمام �خاطر اشDام عذا�م \ داد 

چند لحظه مکث کوتاە ادامه�از هم �عد از  

گ �لدم بزنم هزار تا حرِف قشن_  

�ون كه دست üه نفرو از �اتالق  IJكشه ب�ە  IJگ

. اما خودم تو همون �اتالق در حال غرق شدنم

ک¯  رو خوب كنه هزار راە �لدم كه حال  

. Eار � جاش نæستاما حال ِ خودمون  ان

Eار تو هر جم�  ميتونم �ا همه �جوشم ان
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ا. ی تنهای تنها �اشماما تنها

. Eار غ%âق نجات+م  كه تو درâا غرق مæشهن

. اينا ترسناãه

. اينا زورم نرسáدنه

 ، H kiسæا و اتفاقات مزخرفش نáل من دنþمش

سه IJه خودم نم�.مشþل من خودمم كه زورم 

ی كه از خودم �ه �قáه ^شون دادم، اعتماد

. خودم �ه خودم ندارم

Eار همه جوا�ا رو �لدم ان

. اما همه رو غلط مين°�سم

Eار كه آدرس درست رو مáدونم ان

ماما از كو  IJچه اش@{اە م .

م IJه بن _ست م� .

م كه ته خáابون   IJە، م IJگ�گ%âم 

�اشم �Fشا .

Eار همه چشمه ها برای خودم خشكáدە ان

 نمæشناسمو را½
¡

.  برای رفع اين �شن�

� ميتونم �اشم، ان Eار اتفاق ِ خو! 

ی  خودم، اما نه برا

 خودمنه برا
¡

cی زند

حت+اج دارم KL فک م+کنم می�نم همش توهمه من (ه احمقم که ااما  هر  
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ک¯ حمایتم کنه 

.

-

]17:41 31.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۹۸ست #

�ش �ه جونم زد حرفهاش آت

+اج �ه حما(ت دارد�دون احت

(ت عاطHÛ حما 

ون داد و ادامه داد و گفت نفسش را ب  IJ:

̄�  دونم ف%&ا  م+دونم از دستم خ+© دلخوری چ+Dار کنم ک\_  ه منو ب{خ
�لد ن�ستم و �ا(د  KL ب+ارم  برات؟  �لدم K·+گو ه�دوست داشته  فقط 

�اشم  

ه �شkJ (ه جور د(گه   که  خ+© سادە  است اما از ته دلمب

(ا مث این ف+لما  �لد ن�ستم  عاشkÛ کنم   

م  ب�شkJ  وقتا  (ادخ     IJگ�ە چ+Dار کنم که +© �لد ن�ستم برات fادو  IJم م
دوست داشته �اشم

ە درواقه  ب�شkJ  همه دوست داشته �اشم  H IJچ Hlع)

ارممن تموم جونم واست م  H IJ

̄� و®   وقkl از دستم عص{ا!H م�
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...یروز �ه خاطر د

�ا منومن ادامه دادم :

(عHl واقعا من مقÄ نبودم_ 

صال اینطوری +© ناراحت بودم و® �ه خدا اªه م+دو^ستم حامله ای اخ 
نم+کردم 

که  داد و ب+داد  کردممنو ب{خش   

کنارم دراز کش+د  

&د کنار م خ�   

کش+د من و تو آغوش  

س کردمدرد خف +HÛ  ح

کردم ل{امو تر  

چشمامو  محDم تر _ستم  

(ه دفه  چشمامو �از کردم  اما  

  klمرم آمد وقf دس@ش دور  

س �ه س  �نه دادمنف

گوشه ی  لب گ�&دم   

س تو   ون داد و آروم زمزمه کرد و گفت نف IJی گوشم ب:

�ا من دل خو[� نداشkl  ن°ع ازدوام_  K·+جمون +دونم از اولش ه
ود  ^شد آشنای+مون  بودنت �ا من  و زندگ+مون  اینطور که آرزوت ب

+·K برات شا(د اونجوری که م+خواسkl پ�ش نرفت �ا من ه 

که حامله شدی مقÄ منمو االن  
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...+داد \ کردم ن{ا(د داد ب 

ون دادم نفسم ب IJ

:+© اروم و �ا �غض  کرد  و گفتم خ

IJ تو ن�ست فراز تو گنا½ نداری تقص_ 

س  ب  ون دادم سکوت کردمنف IJ

:ی  توی گوشم زد و گفتآروم  تو   

چرا بهم نگفkl چرا بهم نگفkl حامله ای_  

ون دادنفسم ب  IJ

گرفته بود خودم �غضم   

 کردم آروم �اشمس�

:کرد اما   زمزمه   

ی ؟وست دار _ 

س  �ه  داددر حا®  که نف

:فتم خواستم ب�شkJ از این وضع+ت که   حرص �خورە  که گمن ن]

 دو^ستمواقعا خودم هم ن]_  

  ksی که شدە االن هم اتفا H IJن+افتادە چ 

ون دادم س� کردم برای دلداری داد^ش  نفسم ب IJ

:+کشه �Eمخودش هم دارە عذاب م

+م هنوز f© زمان دار&م�ه قول مادرت ما هنوز جوون_  

پ�ش رومونه  

274



ون دادم ل{خندی رو&ه لب تلخم ^شست نفسم ب IJ

س فاصله بدرxارە  �نمون بود چرخ+دم �ا اندک فاصله خ+© در حد (ک نف

:چشماشو _سته بود گفت

H تو �ه خودم افتخار کنم من �ا_   kiد برای داش)

 �̄  منبع حسای خوب تو فقط منبع ارام

چشماشو  کردە بودم نفسم �ه س�نه داد م (ه دفعه دستامو گرفت�غض  
_ست دستامو محDم گرفت

]17:44 31.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۹۹ست #

Dم تد  بوس+ددستامو تندتر مح

گرفته بود�غضم   

+دو^ستممن هم نم 

چ+Dار کنم، 

:که �ا گفتم  

ینجوری نکن�اشه فراز �اشه ا_  

ینDارو نکن  ناراحتم م+کنه (ه جوری م�شما 

دم داشتم �اهاش حرف م  H IJ

:(ه دفعه �ا �غض و گ%&ه گفت

�شه دوxارە بهت (ه �چه خوشEل م+دمدوxارە حامله م_  
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(ه �چه م�شه  مثل خودت (ه �چه مثل فرشته  

:گ%&ه گفتم آب دهنم رو قورت دادم و �ا   

+دونم م+دونم ما دوxارە میتونم �چه دار _ش+م م_ 

احت کنم د  kJا(د اس� k!گفته مد kJک

ون داد و �ا لحHl که پر از عشق بود گفتنفسش را ب  IJ:

+دو!H چقدر نگران شدممن ق%xونت برم نم_  

ªه  که �ه گفته بودی؟ا  

س  ب  ون  دارم و �ا گ%&ه گفتمنف IJ:

ین �چه مال این دن+ا نبودا_  

ش ب�ینم و ازش  لحظات فقط آرزو \ کردم که  ف%&ان  ق{ل از رفت�تما\ 
م  IJانتقاممو م+گ

ارم از اینجا برەتمام حرفا H IJی دلم رو بهش بزنم و نم

H راحkl  برە نم  Iiه هم�ارم  H IJ

س �دە�ال  W ا(د تقاص�!� که � من آوردە را 

%&ان بودمین که دستامو محDم گرفته بود و \ بوس+د من فکر  ف�ا ا 

fاری که �ا من کرد   و   

س �دە �ا  W د تقاص)

�شد و �ه فراز \ گفتم نم 

 دو^ستم اªه بهش �Eم فراز �ال!� �ش م+اداما \

ªه �ال!� � اون  ب+ارە  و (ا  برای � خودش م+اد ا  

ی که توی �م داشت    وول \ خورد  فکر کردماز اون  H IJچ 
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�شkJ نگران+م �ا�ت فراز بود ب

 ksبراش ب+فته م{ادا اتفا 

�ه هر حال تمام نگران برای ف%&ان  بود و® 

ت فراز رو ز&ر سوالا IJه مهر برمال کنه  و غ�ە و خدا م+دونه  ین راز �   Jب
چه اتفاقات تلخ و ناªواری پ�ش م+اد

چارە و فراری بودمدن{ال راە 

ون    IJکه از خونه بزنم ب

فتم �ا IJد(دن ف%&ان م 
²
(د حتما

+دو^ستم چ+Dار کنم ؟نم

+دو^ستم تمام  مدت در ذهنم مشغول  این افDار بودنم

ینکه اصال حال خو!  نداشتم�ا ا 

گ+جه و �درد داشتم همش احساس ضعف و �  

:مگیناە ای  گفت گرفت دوxارە بوسه روی دستم داد و �ا لحن �� دستمو �اال  

 خوام ف%&ا  خ+© اذی@ت کردم من  مغذرت  \_ 

د هم H IJس م س نف ینجوری نف

:که �ا لحن  پر از گ%&ه گفتم   

+دونم (گه ه+·K نگو خواهش \ کنم ، فراز همه KL درست م�شه مد_ 
H درست \ شود  ما �اهم خوش{خت+م  IJم+دونم همه چ

اعث شد  یروز وقkl که ف%&ان   این fارو �ا من کرد �اصzً اتفاق د

کنار فراز �اشمتا تمام عمر در     

یچ وقت ترکش  نکنم و ه 
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�ه من احت+اج دارە و من خ+© هم �ه اوناون  خ  ©+

  اە شبهای �د منه �س©  

 klه وجود من تمام تنوق�من تمام   آە م+کشم  و فصل �د من دل من 
رو&اهای من گرمه م�شم �ا وجودش

]19:30 31.08.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۰۰ست #

ی تقه ای �ه در �اعث شد �ه خودمون ب+ا(مصدا

س �ه س  �نه دادمنف

¾ کردم&ــــع در حا® که س�  کردم روی تخت _ش�نم اشDامو �ا و �  

:ی گفتم و �ا لحن �غض دار  

�له �له مامان  _ 

:گفتمامان   

�Wم مادر من \ خوام برم خونهفراز _  

ªه fاری ندار&ن د(گه من برما  

س ب  ون دادمنف IJ

:گفتفراز   

+ا تو مامان ب_  

f] جا�جا شدفراز  

کش+دخودش را �اال   
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Wشkl روی Wشت �ش گذاشتم  

ک+ه داد رو �ه تاج و تخت ت 

Dامو �ا¾ \ کردممن هم تند تند اش

ی رو  لو ندم س�  H IJکردم چ \ 

کرد مامان درو �از  

و داخل شد

ی گوشه ل»ش بودل{خند 

:گفت آروم و �ا ل{خند    

(ا شکرت خدا(ا شکرت که شما زندگیتون خ°xه آرومه خدا_  

(دن ما این حرف زد �ا د

(دن اشک های ما برای ما احساس خوشحا® \ کرد�ا د

  Hlغض و لح�: پر از خواهش گفتم�ا 

ی ما دعا کن مادر دعا کنبرا_  

:پر �غض  گفت مادر جلو آمد و �ا لحن  

&نها رو بهتون �دە ام_  kJدوارم خدا به+

+دوارم که هم�شه خدا شادی رو ل{اتون ب+ارەام

H از مادر �شکر کردم �ش IJکر ام

: جلو گذاشت و گفتمادر قد\

نم مامان  سون+ا  (ک جفراز مادر من م_  H IJم خونه زنگ م IJ گر دل قلوە برای
ف%&ای  ع�&ز ب+ارە 

+اد ازش �دم م
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ی نگفتم که فراز  گفت   H IJچ:

1لت درد نکنه �اشه  مادر دست  _ 

ی زد و �از هم f© سفارشات و&ژە انجام دادمادر ل{خند

خجالت زدە �م را انداختم  

ی نگفتم فراز  هم �ا من گفت و گفت H IJچ:

ینقدرها هم �چه ن�ستم حواسم هست�ا شه مادر ا_  

H  وگرنمادر �ا ل{خند  Iiا(د رعا(ت کن�H را  IJه خدا!� نکردە ی گفت همه چ
�اشه KL ه همه�عواقl  دارد د(گه که �ا(د آدم حواسش 

 klه سخ�H مادر فراز  kiعد از رف�:_شه گفت   خواست  از روی تخت �لند 

م f] سوپ  برات ب+ارمم م_  IJ

: که �لند شدم  گفتم خودم هم در حا® 

H  تو �ا اون حالت کجا میتومن خودم م_  Iiم م+ارم تو _ش IJ �] لند�  H!

H اومدم  Iiه آرو\ از روی تخت �ای�ی 

f] احساس �گ+جه داشتم 

فتم و نوار بهداشkl  عوض کردم�ا IJه دس@شو!�  م��ه خاطر شدت  (د اول 
خون%&زی هنوز حالم خوب نبود 

f] که نه اما ز&ادی خون%&زی داشتمو  

خونه شدم �عد از انجام   H KJه آرو\ وارد آش�fار هم 

H و مرتب بود همه  IJتم H IJچ

ی سوپ خ+© اشتها آور بود بو 

که برای خودم کش+دم 
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H نگذاشته بودم که فراز را د(دم �ا عصاش دهنوز رو   IJاشت تو  ی م
خانه میومد  H KJآش

H گذاشتم و گفتم خندە رو   IJاسه  روی مf ی ل{اش بود:

ی تو هم �کشممن برا_ 

]09:53 01.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۰۱ست #

H ^شستفراز اومد  IJشت مW

پ رو کش+دم سو  

گذاشتمو  قاشق داخلش   

H منتظر  ^شسته بود من هم ^شستم   IJشت مW

:که �عد از چند ثان+ه سکوت طوال!H گفت

امروز  تنهات �ذارم؟_  

�م  برداشتم 

ی زدل{خند 

&ن موقع+ت و فرصت  بود ا  kJین به

نها نذارە  و مراقب �اش  که فراز امروز  قرارە خونه �مونه و مثzً منو تحاال     
ون فکر م+کردم درگIJ بود ذهنم  IJه  راە ب�داشتم  

:که ل{خند دست �ا  را شکسته ای  زدم و گفتم

&زم برو �ه fارت برسآرە ع� _  
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س ب  ون داد در حا® که قاشق و دس@ش گرفته نف IJ

:پ �ازی \ کرد گفت �اسو 

مندە ع� _  &ز م+خواستم �مونم مراقب �اشم��

(ان زنگ زد گفتاما االن شا 

که قرارە خ+© مه] دار&م  

 امروز من �اشم �ا 
²
(د حتما

ون زدمنفسم ب IJ

  kJن فرصت ،  گفتم به&:

&زم �ه fارت برس�اشه ع� _ 

&ن فرصت بود کتو   kJه �ا بود این به�ه ن{ا(د از دس@ش ی دلم انEار عرو[ 
م+دادم

)&ان ف% ( 

ون آمدە بودم تازە از ب IJ

+© خسته بودم خ

یچ fاری رو نداشتمحوصله ه

+چ�   خنونه نبود ه 

�درنه  مادر نه  

داخل اتاق شدم  

که ل{اسامو عوض کنم  

هنم را از روی تنم درآوردم  و روی م{ل اتاق اتازە   IJنداختم پ

 k!عد از لحظا� کوتاە که داشتم سمت fمد \ رفتم 
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 k! ت رو پ+دا کنم بپوشم و �� 

انم  �ه سمت ا IJاە حEاز شد (ه دفعه ن�تاق کش+دە شد(ه دفعه در اتاق 

ی در خشک شدە بود از تعجب دستم �ه دست  IJگ

 klقامت ف%&ا رو در آستانه در د(دم وق 

 خشDم زد تق% 
²
&{ا

یروز تا حاال ند(دە بودم از د

ی نبود از د   Jیروز تا حاال  خ

+خواستم ب�ینم و االبته نم  

که من مسافر بودم و از آنجا \ رفتمفردا هم  

نه نبود ؟ ینکه اینقدر !  خJ  اینجا آمدە بود عج+ب بود  ؟اما از ا 

کردم وحشت   

آب دهنم رو قورت دادم  

Eاش کردم متعجب ن 

c وارد خونه شد؟

Dارا ندیون ؟خدمت 

 برا   
²
nش درو �از کرن که من متوجه حضور ^شدمحتما

ه ی �درØش بود و ک¯ نمیتونه مانع ورودش  _شالبته خونه  

&ب بودینقدر رنگش پ%&دە بود و !  حال و (ه جوری عج+ب و غ% ا  

که فقط \ تو^ستم حدس  بزنم  

یروز هست�ه خاطر اتفاقات د 
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  کردم خو^�د �اشمس�

f] عصl  و حرف  زدم آب دهنم رو قورت دادم و    

ە ی در که برای �از کردن پ�ش بردە بدستم را از دست  IJا گ�ودم برداشتم و 
:عص{ان�ت گفتم

̄� c بهت اا_   ە چرا این جوری وارد اتاقم م�  Jجازە دادە ب+ای ینجا چه خ
؟!تو خونه 

%&دە بود احساس (ه دفعه عص{ا!H شد خ+© عص{ا!H بود و اینقد  زرد رنگ پ
�دی بهم دست داد 

+دو^ستم چه مر1م شدەاصال نم

   klدادم از  اینجوری د(دمش چشما^ش کبود ل{اش سف+د  حدس \از وق 
دیروز تا حاال حالش خ+© �دە 

 همینجوری خو البته ا 
²
اهد بودªه ک¯ د(گه هم جای او نبود مطمئنا

اب+دم و از fاری که ین که هزار �ار خودم را �̂زش کردم و fل دnشب نخو �ا ا 
 (ک جورها!� Wش+مون شدە بودم

²
کردم تق%&{ا

:{ان�ت گفت که (ه دفعه �ا عص{ان�ت  قد\ جلو گذاشت و �ا خشم و عص  

اینجا خونه �درمه! چه حkÛ  ب+ام اینجا؟�ه  _ 

:پوزخندی زدم  گفتم  

و تو همه رو �ه اون �Wە ای �اپkl فروخkl حkl �در ر و®_  

ه (ه دفعه �ا (ه دفعه عص{ا!H شد جلو اومد من خو^�د اnستادە بودم ک 
:عص{ان�ت و خشم ز&اد گفت

]10:31 01.09.21[, ی �د من اە شبها
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ی �دمن اە شبها#

W_۱۰۲ست #

 H¹امروز از ب+ماعو H Iiدادی  هم H kiه  کش�رستان مرخص  کثافت �چمو تو 
شدم کثافت تو   fاری �ا من کردی که دnشب �چم سقط شد

ین حرف زد �ا نا�اوری نEاهش کردمتا ا 

:پوزخند گفتم اما خودمو ن{اختم �ا  

ه ادعای  از من ی ؟  چرا دیروز ه+·K نگفkl االن اومدی  چتو حامله بود_ 
م+خوای 

ین حرف زدم و �ا عص{ان�ت قد\ جلو گذاشتما

  H!جلو آمد خودش هم عص{ا 

 در (ک قد\ مت تق%  
²
&{ا

س فاصله اش �ا من بود   در حد  نف

که  �ار&دن  اشک تو چشماش رو واضح  بود

پر  گ%&ه و عص{ا!H بود  

 Hlا لح�ست کف س�نه  خ+© عص{ا!H و �ا گ%&ه در حا® که �ا دوتا دو 
ود برهنه ام زد و �ا عص{ان�ت در حا® که �ش رو برداشته ب

Eاهش تو چشمای من بودو ن

ی نEاهم بهش بودمن �ا نا�اور  

  Hlا لح��ا گ%&ه گفت  H!خ+© عص{ا :

ث شد  �چمو  +دو^ستم حامله بودم کثافت و  fار وحش+انه تو �اعمن نم_ 
از دست �دم سقطش کنم 

ون دادم و �ا عص{ان�ت س�  کردم خو^�د �اشمنفسم ب IJ

285



  H!ا عص{ان�تاما آنقدر عص{ا�:و خشم گفتم   بودم که دست خودم نبود و 

ت کو؟ کو چرا نم+اد ؟ اون حرHs و _  IJبزنهکو  اون  شوهر !  غ H kiاسه گف

H ین حرفا رو م+خواستم فقط واسه  اینکه حرضش  �دم و ب�ا  Iiاز هم kJش
حرفا رو زدم 

�ت �ا دو تا کف دس@ش �ا حرص  �ه  س�نه ام زد�ا عص{ان 

:�ت و گفتو �ا عص{ان 

همه  �ه من کثافت آشغال  اªه �فهمه تو �ا من چه fار کردی اªه �ف_   
دست  درازی 

+کشه �عد کردی و �ه ناموسش !  حرمkl و تجاوز کردی اول   تو رو م
خودشو م+کشه

  H¹آشغال عو 

ین حرف ها را �ا  خشم حرف \ زد ا

 خواست بزنه �ا دوتا دستاش �ا مشت �ه � و صورتم \

کوتاە تر بودە �ه    رس+د �ا همون قد کوتاە که ^س»ت �ه من خ+©�ه  �م ن]
د   H IJو صورتم م �

�ت �ا هنوز و گ%&ه فحش م+داد �ا عص{ان 

ینجوری �ا تمام وجودش حرص \ خورد و هم

KL از ده�ش در اومد �ه من ^س»ت \ دادهر 

@ش 1ال(ه کنم (د (ک جورها!� حق داشت و من خ+© ن{ا(د از دسالبته شا 

ی خودم ن+اوردم  اما �ه رو 

 کردم  هلش �دمس�

ز خودم  جدا گرفتم و در حا® که �ا عص{ان�ت  هلش دادم  که ادس@شو   
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کنم 

  klه سخ�  از خودم جدا کردماما   سمج بود  و  اونو 

:�ت گفتم �ا خشم و عص{ان 

 _ H!ە روا kJه راست مبرو برو دخªااون شوهر �اپ@+ت  اxه آبرو  بروªا 
¡

�+
 من چ+Dار کردم

¡
�ه شوهرت م+� 

²
حیû+ت  مهمه حتما

(ه دفه پوزخند زدم و �ا عص{ان�ت ادامه دادم  

س �ه س�نه  دادم و گفتم در حا® : که نف

© برات عاد(ه  که خودت برات عاد(ه  این fارا هرc بهت  تجاوز کنه خ+_ 
 خودت دلت م+خواد

¡
و ه+·K نم+�

]10:34 01.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۰۳ست #

ینکه دست چçش رو از �ازوش گرفته بودم �ا ا

nستادە بود اون رو �ه روم  ا 

�او اما  zًه س+© توی گوشم ^شست که اصx HÏ ر ن] کردم (ه دفعه چنان

گرفته�ه خدا دستم من بود حتما در  

(دم دست مشت شدە اش رو  د 

س  ب ون دادمنف IJ

کردم و �ا عص{ان�ت نEا½ بهش کردم�از  دم    

:که از الی دندوناش �ا خشم و عص{ان�ت گفت   
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 _ H¹برات متاسفم تو عو klآشغال هس 

(ه  عوH¹ هسkl که لنگه نداری 

ت دارەا   IJه فراز هرچه هست  ا ن مرد غª

ال خ°xت �ه من (ه عوH¹ آشغا®  که �ا تمام خو^�دی �ا تمام حاما تو  
تجاوز کردی و مHl که خواهرت بودم 

 Hlکه فام+لت بودمم 

  Hlا هم بزرگ شد(م م� که 

 حرمkl کردی اما تو �ه من !  

�اش تقاص ا  H Öiس م+دی مطم W ارتوf  ین

 حرفاشو �ا عص{ان�ت زدتما\

 فراز راجع �ه حرفااز �دو  ورودش من ف 
²
!� که از اهدای کر کردم که حتما

ی فهم+دە  H IJعضو خواهرش و فروش اونا بهش گفتم چ

دە f] عذاب ی  این آمدە اما حاال که فهم+دم حامله بود و سقط کر برا
وجدان گرفتم

H اما ا  IJی د(گه روح و روانم نم IJارەین عذاب وجدان هیچ تاث

شارە �ه کوت کردم و �ا عص{ان�ت و خشم انگشت ااز  غداب وجدانم س 
:سمت ^شانه گرفتم گفتم

(ه دخkJ  هرزە ی  هرجا!� هسkl  تو  _ 

:پوزخند دستمو انداختم و گفتم �ا  

ت با _   IJبرات مهم بود  که خودتو حراج  اون ب+غ  Fه �اª ف نم+کردی ���
 klس انداخ W که االن   ادعات م�شه تولشو

شم و نفرت   ین حرف  رو زدم (ه دفه �از سمتم حمله کرد و �ا ختا ا  
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:گفت 

ت تر از  تو ک¯ ند(دم    آشغال !  _   IJو ب+غ kJف �� 

:پوزخندی زدم  حرفش  اصال برام مهم نبود که گفتم  

ف ازدواج نم+کردیتو ا _   +ت بود  �ا اون ب��� و حقتو   ªه ادعای �̧ا
�ا اعدام اون  اما تو چDار کردی ؟ klم+گرف

:Eاە گ%&ا^ش سمت من بود که �ا حرص ادامه دادم   ن  

 من �چتو سقت کردتو  د_ 
¡

م ؟ مگه nشب رو سکوت کردی     مگه نم+�
من بهت تجاوز نکردم چرا سکوت کردی ؟

  Hlا لح�: خ+© عصl  و حق �ه جانب گفت

...و م+دونمچ+ه نکنه م+خوای جوب  خون راە ب+فته آرە اینو م+خوای ت_  

:�ت و لحHl پر از گ%&ه ادامه داد و گفت�ا عص{ان 

&م اما کآرە م_    Jب H Iiدونم تو فقط م+خوای فراز را از ب+  Hsور خوندی من حر
م   اونو دو  IJارش نم�نم اªه م+خوای  حرف بز!H ز&ر  H IJست دارم ن] خوام نم

 H¹دم ارە  کثافت عو�اونو از دست 

هم کرد و (ه دفعه میون حرفش پوزخندی زدم که �ا خندە  کشداری نEا
:گفت

نم_   H IJه همه جار م�م+Eم چ+Dار  چ+ه فکر کردی این fار �ا من کردی من 
و این دن+ا کردی نه اتفاقا  تو (ه کث+ف و آشغا® ک¯ که هیچ وقت   ت

 Hlآشغا® مثل خودت پ+دا نم+ک

]19:31 01.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#
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W_۱۰۴ست #

 گرفتنفسم داشت \

:Eاش کردم و  اونم  نEاە \ کرد و ادامه داد گفتن 

�ه فرار گفkl که قلب خآشغال  فقط ا_  klواهرش تو  ین ن�ست  چرا رف
:س�نته  پوزخندی زدم و گفتم 

گه دروغ بهش گفتم ؟م_ 

صورتم بزنه  (ه دفعه عص{ا!H شد (ه دفعه �از دوxارە \ خواست �ه �و 

:گرفتم و �ا عص{ان�ت گفتمدس@شو  تو هوا   

رد پول �ه ج+ب چ+ه زورت ت گرفته از اینکه این همه پول م+ل+ارد م+ل+ا_  
  lه کجا رس+دن حل�H از کجا   Iiاد(ا زدین  و خونه خ%&دین    بب� آ

که اونم �ا حراج قلب  و �دن خواهرش   

�ت از توی دستم کش+د دس@ش �ا عص{ان

:+© که دوxارە �ه صورتم زد و �ا عص{ان�ت گفت�ا ز س 

�ست �ه تو م%xوط ن_ 

�ه تو ه  zًکن زند اص� کث+ف و آشغا® که یچ ارت{اÎ ندارە تو برو زندگیتو 
¡

c
س  چه گو½ م+خوری عوH¹ آشغال االن داری   و معلوم ن�

شکر کHl  وقkl  کر کن عوH¹ که  زندە موندی و �ا(د ازشون �برو خدا رو ش 
�ه خاطر اونا زندە  موندی 

:پوزخندی زدم و گفتم

یچ حرHs نزدم فقط ازش �شکر کردممن ه_  

:پوزخندی زد و �ا  لحن �غض داری گفت  

کر کردی روا^ش را �ه هم ر&خkl آرە تو ازش �ش_ 
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+دو!H  این روزا   چقدر حالش �دە نم 

:�ت گفتم آب دهنم رو قورت دادم و �ا عص{ان

فkl که حالش �دە  برای اینکه تو مادرش ه+·K بهش نگمعلومه  _ 

H +ل+ارد م+ل+ارد پول �ه ج+ب زدین و دار&ن ک+ف دن+شما م  Iiا رو \ کن

 که مفت ی شما بودم االن عشق و حال م+کردم و اون همه پو®من جا 
�دست آوردم 

:(ه دفعه عص{ا!H شدە �ا گ%&ه و گفت

H ر اون  _    Iiه دست نیومدە  جون (ه  ا^سان از ب�فته پول مفت 

س  د(گه بود ممکن بود این fار را �کنه هر   ک

�ه تو ه  zًاری \ کن+م اصf وط ن�ست ما چهx%یچ م

 من نتو  زند 
¡

cار من و زندf ه�داشته �اش  گیتو �کن آشغال   fاری  
فهم+دی؟

&ن حرHs از تو فراز را اذ(ت کندفعه د  kJه ف%&ا  چشامو (گه ب�ینم کوچک
می�ندم و از این هسkl نابودت \ کنم 

را د(دم (ه دفعه تا �ه خودم اومدم Wشت �ش تو آستانه ی در مادر 

ین حرف رو  ف%&ا   گفت  تا ا 

:�ت حق  �ه جانب گفتمادر �ا عص{ان 

ە ی  آشغال _   kJکردی دخ êچه غل

س �ه س�نه د ادم(ه دفعه  ف%&ا   �ا خشم و عص{ان�ت چرخ+د نف

دا شد �ت (ه دفعه نم+دونم از کجا پ+مادر جلو آمد و �ا عص{ان 

چنان س+© تو صورت  ف%&ا زد  که احساس کردم جیغ خفه
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+© خفه ای که  ش�+دە ن] شد زدخ

س    کردم دردشو  من تمام وجود ح

س   کردم دن+ا س+اهه اون  لحظه ح

   klکه کنار صور�ش قرار گرفتدس  

م و عص{ان�ت (ه دفعه صدای �در ف%&ا  رو Wشت � مادر ش�+دم که �ا خش
:گفت

م دست_   kJزن دس@ت رو قلم \ کنم  رو  دخ Hlک \ êچه غل  Hlلند ک�

:(ه  دفعه مادر �ا لحHl حق �ه جانب و عصl  گفت 

را دست از �ست این دخkJ اینجو  چه fار م+کنه معلوم ن�ست چمعلوم ن_  
�  �W من برنم+دارە

]19:34 01.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۰۵ست #

�ت های مادر �ا (ه دفعه �در عص{ا!H شد و �دون توجه �ه غرغرها  و عص{ان
:خشم و عص{ان�ت گفت

م  �لند کHl حق ندار _   kJی دست  ر  دخ

  kJمدخ kJه جون دخ�_سته  است   (� (ک دونه من و خودت م+دو!H جونم 

دت  اشک &ا  سمت �درش رفت و �ا گ%&ه و آروم در حا® که �ه شف%   
&خت IJم

:گفت  

 آروم �اش_  
²
�ا�ا لطفا
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:�در عص{ا!H و �ا عص{ان�ت گفت 

ە اصzً تو اینجا چ+Dار \ کHl ف%&ا c او ا_    Jمدی اینجا؟ینجا چه خ

س �ه س  :�نه دادم و عص{ان�ت گفتم نف

چه م+دونم اومدە  (ه �ە دارە داد و ب+داد م+کنه _ 

:(ه دفعه �&ــــع و �ا عص{ان�ت و خشم �ه �درش گفت 

فراز و همه  IJ من ن�ست تقصIJ ف%&است دیروز روز رفته  پ�ش�ا�ا تقص_ 
H رو بهش گفته IJچ

H خودمون �مونهم  Iiها ب H IJگه قرار نبود این چ

ی  در  قرار  گرفته بودمادر  آن در آستانه  

    lاهم کرد  اما این اصال برام مهعصEاچشم  ن�م نبود  بود و  

:گفتم من حق �ه جانب بودم  

  _ H Iiخا¹ نگفتم فقط رفتم ازش �شکر کردم هم H IJچ

:&ا  خ+©  عصl  بود ، عص{ان�ت گفتف%    

  _ klآرە تو رف�د شدە  معلوم ن�ست KL بهش گفkl که  فراز  حالش 

  lه من کرد و گفتمادر هم  عص�: بود و نEا½ 

؟!KL گفت �Wم _ 

:¸ت بودم که مادر نEاە ف (ا  کرد و عصl  ادامه داد سا  

اد کHl فهم+د ای چرا اینجوری \ کHl تو حق  نداری � �W من داد و ب+د_ 
حواست �ه رفتارت �اشه

ªه گفته خوب حق+قت را گفته  د(گها 

:(ه دفعه عص{ا!H شد و �ا عص{ان�ت �ه مادرم گفت�ا�ا  
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H جا حرمت ها را ز&ر تو خواهش \_   Iiذارم و این   کنم حرف نزن نذار هم��ا 
د �اهات �د مدت خ+© اذیتم کردی فرحناز خودت م+دو!H اصzً دلم نم+ا

رفتاری کنم 

ین رفتارهای تو من هم�شه چشم پو[� \ کنماما ا

�در خ+© عص{ا!H بود نم+دونم دل+لش چه بود  

:�ت گفتمادر �ا عص{ان 

س  خ°xه_   !H دخkJ  تو دست بردار �Wم ن� H IJچرا �م داد م  kJدخ H Iiا هم�
تو �W منو عذاب داد

H رو �ه  �W من �ه خاطر دخkJ تو  �اشد اومد اما این دخkJ  اون  IJهمه چ  !
�Wم ترجیح دادند 

ت kJه ازدواج دخ� H¹از ا لم  را H!از خودت م+دو kJم ن�ستم  چه به�W ا�

:�در  �ا عص{ان�ت گفت

�ه  خدا چشامو می�ندم و حرمت ها را _  H!لمه حرف بزf  ارم (ه H IJز&ر �ا م

&ا  حسادت م+کردی فکر کردی  من نم+دو^ستم�ه ف%  

  H¹را zًت  نبودی هر چند تو اص�W ا�م   kJه ازدواج دخ�هم من خودم هم   
مو عذاب م+دی �ا اینک kJا ازدواج مخالفت \ کردم چون م+دو^ستم دخ�ه 

م رو خ kJنبودم اما االن خداروشکر دخ H¹ا فراز را�م  kJوش{خت کنه دخ

:پوزخندی زد و گفت مادر 

یق هرچه الیقخال _ 

]09:24 02.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#
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W_۱۰۶ست #

)فراز (  

�چه ها قرارداد جد(د  داشتم �ا 

�ار م+خواستم برم  و ب�نلم برا  H Iiی اول

س بودم        Wدلوا [f

ین دو  روز خ+© بهم سخت گذشته بود ا 

 نداشتمحال خو[�  

  klه اوج خوش{خ�H قرارداد داشتم    kiا _س�س های خود \  و حاما امروز 
رس+دم 

H قرارداد گذشته بود   kiاز  _س klه ساع)

 �چه ها �گو �خند راە انداخته  بودن 

گرفتند که  (ه دفعه زنگ م°xا(لم  �لند �ه اصطالح جشن   

دم +ال اینکه �ا  ف%&است گو[� را از داخل جی{م در آور �ه خ

�H م+خند(دن  kiچه ها داش

که شمارە ناشنا[ روی گوش+م افتاد 

س �ه س �نه چنگ زدم نف

Ãا بود عجب زلزله �ه دلم ب

H گذاشتم در حا®    IJکه  لیوانمو  روی م 

س �ه س   �نه زدم نف

Eا½ �ه اطراف کردم ن 

�گو �خند بودندهمه مشغول 
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که گوشه  لب گ�&دم و دfمه لم¯ تماس را کش+دم   

ی نگفتم H IJکه هنوز چ

ی+د گفتمنه  �فرما  

که صدای عصl  ز!H تو گوشم پ+چ+د   

یچ سالم عل+ک  �ا تو پ پر �دون ه

:�ت گفتو  عص{ان 

+ا  اینجا زنتو  جمع کن ب_  

س �ه س �نه داد م �ا �ا تعجب ز&اد نف

:ب و منو من  گفتم +ال اینکه م{ادا  اش@{اە  گرفته و �ا لحf Hl] تعجاز خ

+د فکر کنم اش@{اە گرفت+د ب{خش_ 

:(ه  دفعه �ا عص{ان�ت و ���  ز&ادی �ا داد گفت 

KL H بهت م+Eم  زنت اینجا اومد  خونه �ا�اش  ب+ا جبب_  Iiمعش کن

ش   Jون ب!  ب IJا  تا خودم از خونه ننداخت�ش ب+

س �ه س �نه دادم نف

 که f] صند® رو �ا عقب بردم   دست عصا بردم در حا® 

م IJگ�که ز&ر �غلم 

: کردم �لند شم و �ا تعجب گفتمس� 

+د شما از  KL  حرف \ زن+دب{خش^  

:�ت گفت �ا عص{ان

ا  که هوا را انداخته Eار د   ج%&ان  ن�سkl  زنت اومدە ؟ ب+ا  اومدە اینجان_ 
ش   Jب+ا جمعش کن ب
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ین حرفا رو  �ا عص{ان�ت زد ا 

ی بوق قطعه  تلفن  توی گوشم پ+چ+دصدا 

س �ه  س  �نه دادنف

(ان  کنار دستم که ^شسته بود دستمو  گرفت وشا 

:کرد آروم زمزمه    

KL شدە ؟ چته ؟_  

+دو^ستم چه اتفاks افتادنم 

ینکه ف%&ا رفته اونجا (ه خوردە حالم گرفته شدفقط از ا 

:گفتم زمزمه     

(د برم خونه �ا_ 

س �ه س �نه دادم نف

:که شا(ان �لند شد و گفت

سونمت من م_   IJ

ی �دونهنم H IJخواستم شا(ان  چ+

   lتر کردم و گفتم ل :

م مثل اینکه ف%&ا  حالش �د شدە من خودم آ_   IJس م+گ ژا^

ین دروغ �Eمفقط مجبور شدم ا

�لند شد و گفتشا  H IJشت مW ان �&ــــع  از):

سونمت ؟...چش شدە_   IJ؟  م

:Eاهش گروم که ادامه داد ن 
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ی ف%&ااتفاks  افتادەبرا_ 

1م و عصl  بودم �در 

+دو^ستم چ+Dار کنمنم

س �ه س�نه زدم شا(ان از �چه ها خداحافHê  کرد    که نف

چند قد\ از �چه ها دور شد(م 

ی (ک fاHs شاپ و خ+© ش+ک و ال¸چری بود(متو  

که لl  تر کردە و آروم زمزمه کردم  

 که مقا�لم اnستادە بوددر حا®

 نEاهم کردو سوا® 

چند  �ار  تکون داد داد اونم سواای �ش را   

:دمکه �ا لحf Hl] آروم و ن] خواستم �االبرە  زمزمه کر    

nشب ف%&ا ب+مارستان بودد_  

:(ه دفعه شا(ان �ا تعجب  گفت  

KL چرا خJ  ندادی طوری شدە؟واسه _  

]09:27 02.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۰۷ست #

:کردم اب دهنم  رو  قورت دادم  �ا منو من  زمزمه    

ەد_  H IJد بود  چ�...nشب حالش 
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�Eم همینجوری �در1م بودمنم  KL دو^ستم+

fالفه دست آزاد را �ه موهام ب دم   

:ک+ه �ه  عصای ز&ر دستم بود گفتم ت

H دnشب حالش �د شد �چه سقط شد _  IJچ Hlی ن�ست (ع H IJچ

ین حرف زدم (ه دفعه  اnستادتا ا

ی ن�ست و® االن   �چه سقط  شدە االن حالش خ°xه _   H IJچ

:f] عصl  گفت �ا  

 _�س  ی ن� H IJچ 
¡

چه سقط شدە م+�

س �ه س :�نه زدم گفتمنف

که من اومدم حالش خوب بوداالن حالش خوب بود  _  

کنه  االن حالش �د شدە و خونه �اشهمم 

H برداشت  گفتشا IJا(ل را از روی مx°ان  �&ــــع سوئیچ و م) :

سیونمت خونه م_  IJ

س �ه س  :�نه زدم گفتمنف

م نه مزاحمت ن]_   IJشم خودم م 

+خواستم �ه شا(ان ع�&ز موض°ع اطالع پ+دا کنهنم

:گفتم �ا منو من    

+کنم   شا(ان خواهش م_  

:�ت گفت �ا عص{ان 

+ا ب%&م �W اینقدر تعارف نکنب_ 
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H شا(ان ^شسته بود(متو  Iiی ماش

�در ف%&ا  در حرکت بود(مو سمت خونه  

چند دق+قه نگذشته بود هنوز  

:که �عد یهو شا(ان �الحHl و عصl  گفت 

 _ klبهم نگف K·+چرا دیروز ه  klچقدر � سخ �W

:گفتمآب دهنم رو قورت دادم و   

�Eم د(گه �چه سقط  شد د(گه\_   KL ®دونم گفت�ش سخته و 

 بود شا 
¡

cان مشغول رانند)

حواسش �ه  رو بود     

:که نEا½ �ه من انداخت و گفت

چرا نگفkl که زنت  حامل است خوب _  

کkJ خوب معرHs \ کردمحداقل د 

   lتر کردم �مو انداختم و گفتمل :

 نبودم +دونم KL شد یهو شدی د(گه خودمم خ+© در ج%&ان حاملنم_  
¡

è
خودشم تازە متوجه شدە بود 

+© وقته ازش نگذشته بودتازە خ

یروز اتفاقا!k افتاد که �اعث شد  حالش �د _شه د 

(ه نEا½ بهش کردم اونم نEا½ بهم کرد 

 Hlا لح�: f] حق �ه جانب و عصl  گفت و 

�گو KL شد حداقل راهنمای�ت کنم _   
¡

چرا �W ه+·K نم+�

کkJ خوب معرHs کنم د 
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:گفتم آب دهنم رو قورت دادم و  

&اد \ گفت یروز در&ا برادر ف%&ان  برادرش  آمدە بود چرت و پرت ز د_ 

ی �دن فرشتهراجع �ه اعضا

(ه دفعه شا(ان متعجب نEاهم کرد  

+دو^ستم تعجب ن�ست و ب�شkJ حالت بهت و نا�اوری دارەم 

ون دادم گفتم نفسمو  ب  IJ:

که م+دو^سkl ؟تو  _ 

:Eاهم بهش گفتآب دهنم رو قورت دادم ن

؟ ن م+خواستم بهت �Eم که تا حالت �د ^شخوب حاال  _   KL هکه

ی نگفتم  H IJپوزخندی زدم و چ

�مو انداختم  

:چند لحظه کوتاە گفت �عد از 

�ا زنت دعوا  _  
²
کردی حتما

کوت کردم س 

�مو انداختم  

ی نگفتم�از هم س  H IJکوت کردم چ

ون دادم که شا(ان گفتنف¯  IJب :

رتو �̂زش کنهگنا½ نکردن   (عHl در واقع هیچ ک¯ نمیتونه ماداونا  _  

   بود اینا رو م+فه] فرازو® 

ون دادم گفتمنفسم ب  IJ:
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ینا د(گه برام مهم ن�ست االن حال من خوش ن�ستا_  

ص{ا!H کرد که  �اعث ینا د(گه گذشته دیروز فقط برادر ف%&ا  اومد f© منو عا 
�اشد �ا ف%&ا دعوا کنم اونم حالش �د _شه

]09:41 02.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۰۸ست #

   lگوشه خ+ابون �ارک کرد  گفت عص :

چ+Dار کردی نکن رو زنت دست �لند کردی _ 

   lه جانب عص�: گفتمحق 

f Hاری نم+کنم �ه خدا شا_   Iiان اصال من هیچ  همچ)

  H!نم+کنم من عص{ا  êغل H Iiشدم و اما  همچ 

  ksد شدخودش اتفا�  حالش 

&زی  و د(گه �چه سقط  شدافتاد خون%   

:Eاهش �ه من بود و �ا عص{ان�ت گفت ن

چرا خJ  ندادی ؟_ 

آب دهنم رو قورت دادم 

:گفتم  

رەKL بهت  م+گفتم ؟  �گذر&م   اما  هنوز  �ا من قهخوب _   

ون داد و �ا عص{ان�ت نفسش را ب  IJ

کون دا  �ش را �ه حالت تأسف ت
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نه ای دیوونه+کردم فراز (ه دندە ای  اصzً دیوو من بودم �اهات قهر م_  

:fالفه نفسم تور س�نه  دادم و گفتم

ودم برم یر شد شا(ان ،  روشن کن ب%&م  اªه  حوصلت نم�شه که خد_    

+ه گذاشت  حرفم را  نم

که عصl  �شو تکون داد 

:ت که ماشی�ش  را �ه حرکت درآورد �ا عص{ان�ت گفو در حا®

  _  
²
�ا ̂زش  اینطوری برخورد م+کواقعا  c نه  که تو داری که برات متاسفم

  klح��اشه ا نم ماە چند ماە پ�ش   االن �ا(د  Äه مقªا  Hlاهاش دعوا ک

�ست اتفاق+ه  که شدە مقÄ ن 

�ه مادرت و  ندارە ه Îتازە ... یچ ارت{ا....

گشت نEاهم کردبر  

:+مه تمام ماند  و نEاهش کردم که گفتمحرفش     ن

؟تازە _   KL

ون داد ونفسش را ب  IJ

گرفت رو  از من   

:+ا�ان روxرو داد گفت�از �ه خ 

(ه  خوردە احساس آرامش \ کنه االن مادرت _  

+دو!H برای KL ؟م

:پوزخندی زدم و گفتم

دن  کنه از اینکه اعضای خواهرم را حراج کر احساس آرامش \_  
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که ه+·K نم+گه  االن عذاب وجدان دارە    

  lاهم بهش بود که گفت لEتر کردە ن :

نون حداقل (ه زننه منظورم ا_   آرو\ دارە ین نبود منظورم اینه که ̧ا
¡

cد
حداقل دس@ش تو ج+ب خودشه

 تو  ن�ست حداقل د 
¡

cگه تو فکر دغدغه ی  زند)

 آرو\ داریحداقل تو خودت االن زند 
¡

c

وناز اون خراب شدە،  اون خونه خرا�ه اومد  IJی ب

پوHs  کش+دم 

کوت کردم س 

(اد فرشته افتادم (اد

fارها!� که براش کردم   

چه  fارها!� زدم�ه خاطرش دست �ه 

�مو انداخته بودم   

fاری کردم�ه خاطر فرشته همه   

ین  �ال �م  اومداما ا 

ون دادم �ه حالت آ½  c گفت نفسم رو ب  IJ:

�سkl فراز تو تمام سعیتو  کردیتو مقÄ ن_ 

 اون  تو این دن+ا نبود زند  
¡

c

&م+دو!H هر fاری کHl ما ن] توان+م جلوی مرگ �خودتم خوب م IJگ

ی  _شه تقدیر دست تو ن�ست اون عمل    H IJکرد   هر چ

&{ا م�شه گفت  حق �ا شا(ان بودتق% 
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&ادی داشتم سخت \ گرفتمز  

ªه خدا قرار ن�ست (� جون �دە نم+دە درسته ا  

fاری هم �کHl هر  

:(ان ادامه داد و گفتشا 

H زما _   Iiن] افتاد و® االن زم ksخواد هیچ اتفا�ان �ه هم �چس{ا!ª Hه خدا 

ی و  (ا f© پول خ%ج کHl اªه نخواد زنهزارتا د    Jب kJمونه نم+مونه اینا ک�دە 
رو �فهم

ی نگفتمس H IJکوت کردم و چ

]10:54 02.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۰۹ست #

&الی بزرگ خونه نگه داش@+م در مقا�ل و 

خل کوتاە  از شا(ان م+خواستم  ب+اد دا�عد  از  و خوش وñش  

�عد از �شکر کوتاە رفت �دون تعارف ن  Hsدون حر�کرد و 

Wشت در اnستادە بودم

کت نکردە بودمهنوز سمت در حر  

که در صدای ت+� �از شد   

چرخ+دم �ا عصای دستم �ه در تک+ه دادم

&ان   و در  د(دم و قامت مادر ف%  

   lه جانب بود و گفتعص�: و حق  
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چرا دیر  اومدی_  

ون دادمنف¯  IJب 

  klا حال�: f] حق �ه جانب عصl  گفتم

+د �ا(د �ا هواپ+ما میومدمب{خش_  

(ه دفعه  �ا عص{ان�ت  از لحنم نذاشت  حرف بزنم  

:+دو^ستم چه مر1م بود گفتخودم هم نم 

ین چه طرز  حرف زدنه �فرما اینم از شوهرشا_   

ینم شوهر احمق �اپت�شاون  از خودش  ا 

¸ت   دارە نه ادبنه نزا  

ین حرف ها را �ا عص{ان�ت زد ا 

nستادە بودم من هم  هنوز در آستانه در ا

س �ه س  �نه دادم و �ا لحf Hl] خشک و جدی نف

:Wشت �ش گفتم

  _�گ+د منتظرش هستمبهش 

ین حرف زدم ا 

:�ت برگشت نEام کرد و گفت �ا عص{ان 

کر �ا�ت غالم س+اەنو _  

+ا جمع کن بJ   زنتو ب 

ین حرف زد و  �ا عص{ان�تا

کفش های �اشنه �لندش داخل شد�ا   

306



س �ه س  �نه دادمنف

چند 1ام جلوتر نرفته بودمهنوز  

&ا  را �ا �درش د(دم ف% 

یومدن داش@ند جلو م

ش و تازگ+ا فهم+دە &ا  در مقا�ل زن �درش که تا دیروز فکر \ کردم مادر ف%  
:بودم و �ا خشم  گفت 

f Hاری کردی چرا �ه شوهرم زنگ زدی  مگه نم+دو_  Iiاون چرا همچ H!
حالش خوب ن�ست 

:پوزخندی زد و گفت 

 ین که من می�ینم از من و تو سالم ترە  هیچ مرگش ن�ستا_  

:(ه دفعه �در �ا عص{ان�ت گفت

چرا  اینجوری برخورد \ کHl زن _  

ودش دارە ؟ االن خ!چ+ه که زنگ زدی �ه شوهرش ب+ا(د دن{الشاالن درد 
ە IJم

س در س  ی نگفتمنف H IJنه دادم و چ�

که مادر پوزخندی زد و �دون حرHs رفت   

چند 1ام جلو رفتممنم  

�در و ف%&ا جلو آمدن نEا½ �ه ف%&اد کردم 

:ی گوشه ل{م ^شوندم  �ه �در  ف%&ا گفتمل{خند 

�در جان حالتون خ°xه؟سالم _  

:�در دسkl روری شونه ف%&اد گذاشت و گفت 
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H را  ف%&ا گفتم   واسه اتفاق دnشب واقعا متاسفهمه _   IJم چ

ی ف%&ان ازتون عذر خوا½ \ کنم من جا

 ن]
²
 دونم چه جوری �ا(د ازتون عذرخوا½ کنمواقعا

:که میون حرفش پ%&دم و گفتم  

ن+د�درجان شما مقÄ ن�س@+د  دل+©  ندارە شما عذرخوا½ ک_  

  ksشب تمام شدە اتفاnبود د 

:چپ  دورە شونه های ف%&اتنگ تر شد و گفت حلقه دست 

ان+د و فرصت ز&اد &ا بهم گفته که چه اتفاks افتادە ا^شاÙ که شما جو ف% _ 
م �اش kJدار&د فقط خواهش \ کنم مراق{ه دخ

س �ه س  :�نه دادم که �در  آروم  زمزمه  \ کردنف

H ف%&ان  فکرها!� دارم ا_   kiعد از رف�nشاال 

   lذوق زدە  خ+© ز ل Hlا لح�:ود گفت تر کردم که ف%&ا  این �ار 

�ا�ا قرارە  _  Hlار کf کت برای خودش که تو ��

ی دس@ش �ا[� هم مراقب اوضاع �ا[� هم اعصا 

گوشه ل{م ^شوندمل{خند  

]10:59 02.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۱۰ست #

 کردم خو^�د �اشم س�

:ی گفتم�ا خو^�د 
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کت شما در نم+ارم _   �در جان من که � از fار ��

+Dان+� �ا (� از دوستان بزن+م و fار کنممن قرار م

(ه دفعه �در اخ] کرد  

:ی ف%&ا  �از شد  گفتدس@ش از دور شانه ها 

ین چه حرف+ه  مگه تو مهندس ن�سkl ا_  

ن مدت خ+© در چرا �ا(د بری  حما® �کHl ن ع�&ز من �W من من در ای  
حقتون کوتا½ کردم 

ین �ار د(گه نمیتونم ب�ینم  بهتون سخت �گذرە اما ا

س اندازە تو نمیتونه  دخمن �ه ا مو خوش{خت ین ن@+جه رس+دم که ه+چک kJ
کنه

کت fار \ کHl تو   تو   ی دست  من ، ز&ر دست خودم تو ��

کت امادخمن �ا fمم   (د بتونم تو رو برای آیندە و  سازمان  ��

ی �ا̂زشسته  م�شم من �ه زود  

:(ه دفعه م+ان حرف �در پ%&دم و گفتم  

...�Wتون اما شما _ 

(ه دفعه �ا�ا چی�ی{ه ابر داد و خ+© آروم  

:کرد زمزمه    

ە ،  هم این ثروت فقط مال ماون دارە م_   IJە از اینجا م IJ ن ن�ست مال
م هم �ا(د حkÛ تو این ثروت داشته �اشه kJم هست و دخ kJدخ

�W و مادر شما جای خودشونو دارناون    

ین تمام دارا!� های من که فقط �ه آنها تعلق ندارەا 
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م هم �ا  kJاشهدخ�(د سه] و �سلê داشته 

نصاف+هªه من �خوام شما را از خودم برونم این در حق شما !  اا  

ین حرفا رو  آروم زممزمه  کرد تمام ا 

&ا  خودش را �ا آغوش  �در رها کرد ف%  

:گ%&ه گفت �ا �غض   

که  �ه من مح{ت دار&د�ا ازت ممنونم ازت ممنونم  _  

�در  پ�شون�شو  ف%&ا رو بوس+د 

:+© آروم زمزمه  کرد و خ

 _  kJو من این مدت و حرف های ما در ف%&تو دخ klان  بود که 1ل من هس
اینجوری شدە بودم

(گه Wش+مون شدم حاال د 

ان کنم\  Jرا ج H IJخوام همه چ 

ی زدم ل{خند 

:&ا   �ا�اش در آعوش �درش  �ا گ%&ه گفتف% 

ین مدت هم خ+© اذی@تون کردم�ا�ا منو ب{خش  ا_  

&ا  از خود جدا کرد �ا�ا  ف%  

ی �ار دوم روی پ�شا!H اون بوسه ای ^شاند �از هم برا

س کردم   که من حرار�ش رو ح

گوشه ل{امو گذاشتم روی هم   

:که آروم زمزمه کرد�مو  انداخته بودم  

̄� همه _   KL درست م�شه دوxارە � حال م�
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 �چه دار \ [� 

نومی قدم ها و دو&دن خندە های �چه ها را من اینجا \ شصدا

ن خJ  ندادی  (عHl +دو!H چقدر دلIJù شدم وقkl این اتفاق افتاد و �ه منم  
من غ%&{ه بودم 

:&ا  را �ا گ%&ه آروم   �غض کرد  و گفت ف%  

H ناراحت _ش+دن]_  Iiدون� خواستم شما 

ی زد �ا�ا ل{خند 

:&ا  �ه آغوش کش+د و گفت ف% 

فکر �W   ی مهناز رو  هم  �ه دل نگIJ ناراحت ^شو  اوناز حرف ها_ 
احتت کنهخودشه اما من اجازە نم+دم ک¯  دل  تو رو  _شکنه و نار 

م ینکه �ا�ا االن رفتارش �ا عوض  شدە خ+© خوشحال شداز ا

ود اینجا+© �ه حدی که اصzً فراموش کردم ف%&ا برای KL اومدە بخ

:گوشه ل{اسم را گ�&دم  زمزمه \ کنم   

(ا  چرا  اومدی اینجا؟ اونم �ا این حالت فد_ 

و گفت  (ه دفعه ف%&ا عص{ا!H شد و گفت لعنت �ه ک¯ بهت زنگ زد  
م نداش@+م و عص{ا!H شد و گفت  kJال دخ&�:

�شه طرفدارØشو  �کن �ا�ا  تو هم_ 

  klم (ا حال من مثال  ناسالم kJدخ 

:+ان حرفش پ%&د و نذاشت ف%&اد ادامه �دە و گفت�ا�ا م

�ه هر حال م_ ©Dر مشªار اون درست نبود اما تا اf دونم+   klا ف%&ان  داش�
 klه خودم \ گف�اومدی 
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]09:25 05.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۱۱ست #

)&انف% (

Wشت پنجرە نEاهم بهش بود �ا شوهرش بود 

کرد�ا�ا  �غلش  

چند �ار اونو بوس+د 

ی  بحسود  H IJاز هرچ kJهش حسادت ی کردم آرە من حسود  بودم که در ب�ش
م+کردم 

شه   و من برادر زادە    kJدرسته  اون دخ

   H!ا اون نداشتم ^س»ت خو� غIJ دخkJ  عمو!�  

:ی  مادر و ش�+دم که �ا پوزخند  گفت صدا

چ+ه ؟_ 

      lگفتم عص :

چرا زنگ زدی شوهرش ؟   _  

گشتم نEاهش  کروم بر  

چرا ؟_  

س ب ون دادنف IJ

گشتم نEاە Wشت پنجرە کردم �از  بر  

   lدون اینکه برگردم و پردە را بندازم ل� تر کردم 

   lگفت عص :
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گه چطور شدە ؟حااا م_  

کرار  کردم حرفم رو �از ت 

چرا �ه شوهرش زنگ زدی ؟_   

:پوزخند  گفت �ا 

KL من �ا(د زنگ بزنم؟واسه _ 

:ین �ار من بودم پوزخندی زدم و گفتم ا 

زدی (عHl فکر \ کHl من احمقم که نفهم+دم تو رفkl بهش زنگ_ 

ی 1امهاnش  ش�+دم اومد کنارم اnستاد مادر صدا 

کنار گوشم بود نفساش  

:f]  عص{ان�ت گفت و �ا  

ە  برنم+داری؟واسه _   kJدست �  دخ KL

ون دادم (اد دیروز  و  اون اتفاق شوم افتادمنفسم ب   IJ 

(اد اون fارم  

:گفتم  

(گه تموم شد من د(گه دست از �ش بر داشتم د_  

م هر اتفاق ب+فته د(گه نمیتونم بهش فد IJم�کر کنم (گه تا �خوام 

:ی دلم آروم زمزمه کردم تو 

(گه واسم حرامه حرام ا�دید_  

:پوزخندی زد و گفت مادر  

+کنم �اور نم_ 
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گشتم نEاش کردم بر 

:ی�{ار پردە رو انداختم و گفتما

مکن مادر �اور کن من (� دو روز د(گه دارم از این�اور  _   IJجا م

(گه برنم+گردم�عد د 

   lگفتمادر عص :

ە و آرە برن_   kJا این دخ��ا�اش تنها �ذار گرد  برو  �ه درک  منو من اینجا 

:گفتم(ه دفعه  عصl  شدم   

 د_  
¡

cه این زند�اری  ادامه م+دی چ درc  چدا وانمود  م+کHl مادر �ه زور 
جبورت خودت خواسkl ک¯ م! حاال  خ°xه خودت �ا �در ازدواج کردی

نکردە 

دات بود &ا fاری کرد(م که تو ازدواج کHl تو هم از خدرست منو ف% 
...نمیتو^سkl چشم از این همه ثروت برداری   اما

:(ه دفعه پوزخندی زدم و گفتم  

!H چرا Wش+مو!H تو f KLم دواسه _  H IJاما اینجوری حرف م KL اری اون
م  fاری �ه fارتو ندارە  kJدخ

بود  یچ fاری �ه fارتو ندارە  هم�شه گوش �ه اوامر تو اون  ه 

ینقدر تو رو دوست داشت   که ا

:که �ا لحHl عصl  گفتمنفسمو دادم  

رو خورد   یچ fاری �ه fارتو ندارە  از  تو خواهش \ کنم شخصی@شه_  
�اور کن مادر ا  Hlخوای اذ(ت نکن دوس@ش  داشتم دلم نم+اد  اذی@ش گ�ªه 

دا  مادر کHl (ا _شنوم که حرHs زدی ناراح@ش  کردی  �ه خداوندی خ
ناراحت م�شم
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:پوزخند زد  و �ا عص{ان�ت گفت مادر  

 _ Hlکه  مادرتم (ا اون تو طرف م 

گشتم نEاە کردم آب دهنم رو قورت دادم و دوxارە بر 

ی ح+اط اnستادە بودندهنوز تو 

H معلوم ن  kiبهم م+گف KL س �

  Hlا لح�: عصl  گفتمو 

  ف%&ا رو  دوست دا�ه هر حال خودت م_  
¡

شتم+دو!H من  از �چ�

+© دوسش دارم هنوزم دوسش دارم هنوزم خ 

چون دوس@ش دارم د(گه دست از �ش برداشتم 

دارە  خوام �ه زور ما® که ک¯ �اشم که عالقه ای �ه من نن] 

کردە وو ازدواج    

�ا ح�ت ادامه دادم :

و  �ه ظاهر خوش{خته_ 

:پوزخندی زد و گفت مادر  

نه کدfم_  H IJە  که دارە همینجوری   تو فرق دست و �ا م�W ؟ klخوش{خ

(د االن �ا�ات �خواد fمکش  کنه خونه براشون  خ%&د شا  

+کنه مطمنم ولشون نم 

س ب  ی نگفتمنف H IJون دادم و سکوت کردم چ IJ

]09:29 05.09.21[, ی �د من اە شبها
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ی �دمن اە شبها#

W_۱۱۲ست #

)فراز(

H برداشتم  IJا(ل از روی مx°ا �عت سوئیچ و م�(ه دفعه 

س \  س نف  زدمنف

�امو 1م کردە بودم دست و  

س داشتم  از این ور نم+دو^ستم چ+Dار کاز ا   kJنم ؟ دست و �امو ین ور  اس
1م  کردم 

 گذشتدو سال از اون خاطرات و روزا \

گ فرشتهدو سال از مر  

 �چهاز سقط 

 خوب و خوشحال �شاری که داشتماز زند  
¡

c

 راحت مادرماز زند  
¡

c

 گذشت دو سال داشت \ 

که االن ف%&ا  �ا�ه ماە بودسال   ۲

و االن مادر �ه من  خJ  داد حالش �د شدە 

گرفته و بردە ب+مارستاندردش   

دل تو دلم نبود  

اد روز د(گه بهش توی ب+مارستان خصو¹ ن°xت د ۵ینکه دکkJ برای �ا ا

ار&ن کنه H� چش و�که 

دمینقد  گ%&ه و زاری و کو®  �ازی در آورد که من مجبور شا
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ین fارو براش �کنما 

ین ر موض°ع م+گدرە دو سال از ا 

کت �ا�اش fار \ کردم دو سا®   که من توی ��

کر نون نوا!� رس+دم و خدا را ش

که هیچ وقت توی آرزوهام ن] گنج+د   

ینور سال (� دوxار ک��ت داشتماز ا

(ان و گروهش همDاری \ کردم�ا  شا 

ا  H�_ ه دست آوردمو شهرت� �!

که اصال ت°xاورم جا نداشت  

ک  کردم که ه+جان ز&ادی داشتم   kJا �عت اتاق�چنان 

Wشت در آسا^سور واnسادم  

Eار قل{م داشت از س�نه کندە م�شد ان 

H ن] آمد هر  Iiچه ط{قه  همکف  زدم المصب �ای

یوونه م�شدمداشتم د

(ه دفعه سمت  �له ها دو&دم  

H \ دو&دمتا ط{قه رو     Iiای�

س تو س  س شدنف �نه ح»

Eار داشتم �ال در \ آوردم ان 

H \ پ%&دم  و  Iiاال و �ای�چنان 

س پر  از شادی پر از ترس از ا kJین �له ها  پر از اس
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+دو^ستم  چمه دست خودم نبود اصال نم 

م داشت دن kJل نازن�نمدخEخوش kJا م+اومد دخ+

که  فقط توی سونو گراHs اونو د(دە بودم

ی د(د^ش �ال داشتم در \ آوردم و برا 

که حالش �د شدە بود پر از ترس و وحشت داشتماالنم  

(مان طب+� وحشت داشت اون از زا 

گران بودممن ن

دست خودم نبود 

ین ذوق داشتم  تو وست خودم نم+گنجماز ا 

H  &دم �ا �عت همینجوری �له هارو ط{قه ها رو �له �له و دو   Iiا �عت �ای�
\ رفتم

س \  س نف  زدم هنوز نف

 کردم االنه که نفسم بندە  ب+اد احساس \

(ه دفه ط{قه   همکف رس+دم 

که (ه دفعه �ا�ا   بود  که رخ �ه رخ �ا�ا شدم

س �ه س  �نه fم شدنف

(� از fارمندان اnستادە بود�ا  

:(د �ا ل{خندی متعجب پرس+د تا منو د 

ە مگه  آسا^سور خرا�ه؟_   Jچه خ

س م  س نف دم دستم روی قل{م بود نف H IJ

س لحHl _س+ار پر ا س نف ز ه+جات  عجله (� دستم روی نردە �له ها و �ا نف
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:گفتم

+© عجله دارمخ_  

]09:32 05.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۱۳ست #

آب دهنم رو قورت دادم

:Eاهم کرد که گفت�ا�ام تعجب ن 

ی شدە ؟عجله دار _   H IJی چ

Eا½ � تا �ام کردن

+جان تو پوست خودم نم+گنجمتو ه 

:(د اینقدر عجله داشتم که �ا لحHl _س+ار عجله  گفتمد 

حالش �د شدە _  

:ین حرف زدم �ا متعجب و �ا لحHl عصl  گفت تا ا

(عKL Hl  تو اینقدر عجله داری ؟_  

+© نگران بودم ذوق زدە شدە بودم اما  �ا خ 

(ه دفعه �ه خودم اومدم  

:ی زدم و �ا  ل{خند و ذهHl هنوز پر از آشوب  گفتم ل{خند

گرفته برد^ش ب+مارستان حالش �د شدە دردش  _  

 خوام برممن \
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:فتین حرف زدم  �ا�ا ل{خند عم+kÛ روی ل{اش ^شوند و گتا ا 

ی ن�ست اnشاÙ که �ه سالمkl خدا را ش_ H IJکر نگران ن{اش چ   

س \ س نف : زدم و گفتمدهنم رو قورت دادم نف

ە  من برم ب+مارستان _   H IJچ

:ی زد و گفت�ا�ا ل{خند

(� دو ساعت د(گه م+ام االن جلسه دارم منم _  

�ه ابرو  گفت   Hlا چیxه خودش اومد و و�:(ه دفعه 

 کجا م+خوای بری االن جلسه دار&م �دون تو که نم�شهعه   _ 

س م س نف نم نف H IJ

اون لحظه جلسه  برام مهم  نبود 

ی که  برام مهم بود فقط ف%&ا بود تنها    H IJچ

: که �ا �عت در خروL  و ال!  \ دو&دم گفتمدر حا®

کن �ا�ا ک�سلش کن من \ خوام برم ولش  _  

(ه دفعه صدای �ا�ا رو Wشت �م ش�+دم 

 Hlا لح�: عصl  گفت

ی ب+ا جلسه دار&م واج{ه _   IJکجا م

سکندری  چنان �ا �عت �ارکینگ دو&دم که نزد(ک بود محل ندادم و  
H اون لحظه برام مهم نبود جز تولد �چه و س IJخورم هیچ چ�المkl زنم

+دم �ا چه حا® خودم رو رسوندم ب+مارستاننفهم

چندین �ار �ا�ا  هم زنگ زدم اما اصال توجÐ نکردم  

ین جلسه خ+© براnش مهم بودا 
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واقعا برام مهم نبود 

:(� از fارمندان زنگ زد و گفت آخرش  

س  �ا(د حضور پ+دا کنم _  W که فردا جلسه دار&م

+ه و ک�سلش نمیتون+م �کن+مو جلسه رسم

:گفتمجوا_شو ندادم   

  _ 
²
�اشه حتما

سونم حاال    IJکه ام+دوار بودم تا فردا بتونم خودمو م

fار نرفتماز ظهر فردا هم �   

(گه نم�شد بø+چونم ،  قبول کردماما د 

+مارستان  سدە بودم وارد ب 

دل تو دلم نبود 

(دن من  دل توی دلش نبودمادرم �ا د

:+د و گفتمنو بوس 

ی ن{اش+د  میتونه �خ_   H IJگفته نگران چ kJچه رو دن+ا ب+ارە +© درد دارە دک
نم+دو^ستم چ+Dار کنم

س از ن س نف :Eاهم �ه ته راهرو کش+دە شد که گفتم�ا نف

 حالش خ°xه ؟_  
²
(عHl واقعا

ون دادمادر نفسش را ب IJ

:ی ن+مکت ^شست و گفت رو  

وع ^شدە ن_  ی ن{اش  حالش خ°xه هنوز  درداش �� H IJگران چ

ک�سه آب �چه �ارە شد د(گه مجبور شدم ب+ارمش ب+مارستان 
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س ب ون دادم نف IJ

 که  �س�یح  رو توی  توی دس@ش \ چرخنددر حا® 

:چادر روی �ش کش+د گفتو  

گفتم  عÄ (ه �ی بهش بزنم آرە امروز اومدم خونتون   _  

کردە بودم براش غذا درست  

کوفته قلق© \ خواست آوردم دلش  

ا بود گرفت تا عÄصJ  کنم زودتر اومدم اونم خواست خدطاقتم ن 

 زxون (ه دونم که لب نزد اما !  

(ه دفعه ک�سه آب �چه �ارە شد

کنار مادر ^شستم  

:گرفتم بوس+دم و گفتمدس@شو   

کر که تو پ�شش بودی خدا رو ش_  

:ی زد و گفتا ل{خند

المت �اشه (د دعا کن+م که �چه  �ه سالمkl دن+ا ب+اد   خودشم س�ا_  

ها تو داشتم +© خوشحالم فراز خ+© ن م+دو!H چقدر آروزی د(دن �چهخ 

:گرفت و گفتدستمو  �ه دست    

(ه دخkJ بهم �دە (ه دخkJ د(گه خدا _  

گوشه ل{م گ�&دم سکوت کردم  

]09:38 05.09.21[, ی �د من اە شبها
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ی �دمن اە شبها#

W_۱۱۴ست #

(ه ساعت بود که فرشته ها را مرخص کردە بود(م 

(م خونه برد 

fل دnشب تا صبح توی  ب+مارستان  مادرم پ�شش موندە بود

fله سحر هنوز خروس  هم نبود  رفتم ب+مارستانصبح  

که وارد _شم اجازە ندادند   

که دیروز اومدە بود �ا�ا هم  

ی د(دن  اش@+اق عجیl  داشتم برا   

 اش@
¡

cاق برای زند+

م برای فرشته کوچولوی من که ف%&ا اسمشو  فرشبرا  kJته گذاشت ی دخ

(م �اور کرد!H نبود اصال برا

+© هم ش�+ه فرشته بود ز&{ا و خواستHl خ

چشماش ش�+ه ف%&ا بود ا!  آسمو!H (ه جور خاص و نج+ب  

دل تو دلم نبود  

 klوق�چه رو ب+ارە   رس+دم ب+مارستان  صبح زنگ زدم  مادر که مجبور شد 
ب�ینم هرچند اصzً  اجازە ن] دادند

ن اما د  IJگ�(گه �درش بودم و نمیتوننه جلومو 

عÄ مرخص شد  

(ه ساعت ن+امدە بود هنوز  

گ زد عصl  بود �ا�ا زن
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کت تنها بود امروز تو   ی ��

یهمانان خارL  هم داشت و امروز جلسه داشتم م

 \ رفتم �ا
²
(د حتما

بود E۴ا½ �ه ساعتم ساعت ن

+مجلسه داش@ ۵و ساعت  

(ه دفعه زنگ تلفنم 

 خواستم جواب �دم �لند ^شدم  ن] 

اما مجبورم  جواب �دم 

چشم غرە ای بهم رفت مادر    

گو[� رو از مادر گرفتم �ا اخم و تخم   

�ا�ا توی گوشم پ+چ+د و گفتصدا   lی عص:

�Wە ای حواس پرت مگه نم+دو!H امروز جلسه دار&م_  

ینقدر  عصl  بود حد نداثت ا 

ینجا بود خفم م+کرد ه �ا خدا ا 

(ه دفعه چنان ف%&اد زد که از ترس سکته کردم  

:&ا نEاە  کردم  ل{خندی زد  �الج{ار گفتم و رو �ه ف% 

سونم �اشه �ا�ا د_  IJگه خودمو م)

ین حرفو زدم و گو[� رو قطع کردم ا

کنارتخت ف%&ا ^شستم لl  تخت 

 �چه رو  تازە از شIJ ف%&ا  گرفته بودمادر  
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کو^ش م+داد ت  

 Hlا لح�: پر از �̂زش گفتآروم و 

�ه بر � fار و زندگ+ت  _   �W اشو�

Eاە ف%&ا کردم�ا ل{خند ن

گش پ%&دە و !  حال   حالش بر نگشته بود رن 

:م گرفتم خم شدن پ�شون�شو بوس+دم و گفت�ه  تاج تخت   دست  

من مجبورم برم مراقب خودت �اش _ 

Eاە از  نEاە ش+طوت من  دزد(دە ن 

Eاهم کرد که �از دوxارە این �ار خم شدم عجوالنه ن 

:گوشه ی پ�شون�شو بوس+دم و گفتم �از  

 مر[ ع�&زم مر[ که هسkl ر[_ 

ون دادنفسش را ب  IJ

�ه تاج و تخت تک+ه داد   [f

که �الش  رو �&ــــع Wشت �ش تنظ+م کردم  

ی زنگ م°xا(لم �لند شد�از صدا 

H عس© کنار تاخ]  IJه م�خت  کش+دە  کردم نEاهم از همون گوشه چشمم 
شدە م

:گفتم�ا اخم   

+دارە دیونم کرد �ا�ات دست از �م برنم_  

:&ــــع گفت مامان � 

و �چه را ب+دار \ کنه خاموش  _ IJکن  گوش
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:زمان گفتم گو[� رو برداشتم و دfمه لمسه تماسشو کش+دم هم�ا �عت   

من رفتم خداحافظ_ 

]19:14 05.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۱۵ست #

(ه  دفه قدم  رفته رو برگشتم همزمان 

خم شدم 

ی �ار سوم گوشه پ�شو!H  ف%&ا  رو بوس+دم �از برا 

ل{Dار بود ی �در توی گوشم پ+چ+د و �ا لحن خ+© عصl  ای�{ار طصدا 
:گفت 

H ب+ا  زود �اش آب دس@ته بزار زم_  Ii

س �ه س �نه دادمنف

کنار مادر هنوز رد ن ^شدە بودم  

+که   ل{خند زدم در حال 

:گونه ی   مادر رو بوس+دم و گفتم  

�در خودم رو رسوندم�اشه _  

   lتر از ق{ل گفتعص :

م خونه ب+ا جلسه را ادار آب دس@ته �دو ب_   IJە کن+ا که دارم م

د (ه دفعه در حا® که تعجب ز&ادی توی لتا ا  H IJحنم بود گفتم ین حرف م:

KL شدە �در چه اتفاks افتادە ؟ _  
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گو[� رو قطع کرد  

ین قدر متعجب شدم که ن] دونم KL شدەا 

پر تعجب بوداما تمام وجودم  

فت خونه  +دو^ستم قرارە KL پ�ش ب+اد؟ که اینقد عصl  بود داشتنم  IJم

س     H شدم fم آوردم از شدت تعجب و ه+جان که سوار ماشداشتم نف Ii

کت رسوندم �ه �عت خودم را �ه ��  

کت نبود رس  +دن �ا�اتو ��

مروز داشتینکه این همه عجله داشت این همه اÏار برای جلسه ااز ا

اماا خودش نبود  

&ادی داشتمتعجب ز 

کردماما هر جور بود و �عد از دو ساعت جلسه ادارە   

آخر  وقت �ا�ا اومد  

یچ حرHs نزد ه

کر بود و عصl  همش تو ف 

ین جلسه اضطراری د(گری داشته �اش+م قرار شد ا 

که (� دو روز د(گه برگزار \ شد 

H مهمان ها و همتا kiعد از رف�ع کردم ی fار&مون پروندە ها را جم

1او صندوق گذاشتم داخل  

ت بود در   1اوصندوق _ستم تمام مدت �ا�ا س̧ا

�ا فاصله ای روxروش ^شستم   H IJشت مW
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ین �ار �ش رو برداشت و ا

:Eاهم کرد و گفت ن

+دونم چ+Dار کنم  تو  fار خدا موندم واقعا نم_ 

گوشه ل{م بودتعجب    

(دن این همه   تو فکر بود^ش  برام عج+ب بوداز د 

حتما  اتفاق افتادە 

+© تو هم بود خ 

  lبود گفت عص :

H فردا fارهای مهناز انجام �دە که برە fانادا پ�شههم_  Ii  ف%&ان

س �ه س �نه دادمنف

آب دهنم رو قورت دادم  

:گفتم �ا تعجب  

 _ ksافتاد �در اتفا  

ون داد و گفت   IJا حالت آە ب�:�در نفسش  را 

&ان تصادف کردە قطع نخاع شدە ف% _ 

:م ین حرف زد متعجب  پوHs  کش+دم و �ا تعجب _س+ار گفتتا ا

+د؟شما مطمئ�_ 

�لند شد�ا�ا از   H IJشت مW

س عم +kÛ کش+د کشورو کش+دنف

+Eار برگ از داخل کشور در \ آورد س  
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 دو^ستم وقkl فقط از این fارو م+کنه  که تاراحته \

آب دهنم رو قورت دادم  

Eاهش کردممنتظر ن

ک طالnش  رو برداشت فن 

+Eار  را روشن کردس

ون داد و گفت نفسشو     IJپر از دود ب:

&ان آروم و قرار ندارە (ه بند دارە گ%&ه م+کنهمادر ف% _ 

گفتم آب دهنم رو قورت دادم و   

c  این خJ  رو بهتون دادە؟_  

ون داد و گفت�ا�ا عم  IJپردود  شدە ر و  از ر&ه  ب  kÛ+:

روز تصادف کردە �۱۰شkJ از ب_  

+مارستان مرخص شدە قطع نخاع شدەامروز تازە از ب 

یچ ام+دی �ه بهبودnش ن�سته 

چ+Dار کنم؟  

ون دادم و گفتم�اور نداشتم   IJکه نفسم ب:

 برام �اور کرد!H ن�ست   چرا تا حاال  خJ  ن_  
²
دادە(عHl واقعا

]19:17 05.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۱۶ست #
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ون داد و گفت نفسش را ب IJ:

که خJ  نداد ̂زش خJ  دادە خودش  _ 

:گفت بهت زدە  از Wشت صند® �لند شدم و گفتمتا   

کردە بود ؟̂زش؟ ازدواج  _  

پوزخندی زد 

fامل و عم+kÛ از س+Eار کش+د ودوxارە  

ون داد Wشت هاله ای از دود صور�ش رو د(دمدودش را ب  IJ

�ه ابرو بود که بهت ز&ادی کردە بود   Hlچنان چی

خJ  بود(م تا حاال +دو^س@+م  ازدواج کردە ب+خJ   ازدواج کردە ما ب+ما نم_ 

گ زدە و این  حرف ها را �ه مادر زدە̂زش زن

ون زدم و _س+ار تعجب گفتم نف¯  IJب :

H واقعا ؟م_  Iiنداشت  Jگه اون ازدواج کردە شما مگه خ

:پوزخندی زد و گفت�ا�ا  

 هم ن�ست نه خJ  نداش@_    
¡

+م  ̂زش  فرن�

تقاضای طالق  ینجاست (ه زنه ایران+ه اونجا بزرگ شدە االن ̂زشمتولد ا
دادە 

ون دادم و لl  تر کردم نفسم ب IJ

:گفتمآب دهنم رو قورت دادم و  

&ان  حرف زدین ؟شما �ا ف% _  

ون داد خ+© عص{ا!H بود چرخ+د و گفتنفسش را ب IJ

Dلمش رو هم از دست دادە �اهاش  حرف زدم قدرت ت_  
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H  تقاضای طالق دادە̂زش واسه هم  Ii

س خ   +© سنگیHl  کش+دمنف

کوت کردمس 

+·K نگفتمه 

+دو^ستم  �ا�ا تو فکر KL بودمن نم  

:ین همه ناراحت  گفتالبته �ا  ا 

ه برە fارهای ما در ف%&مان رو واسه رفت�ش �&ــــع  انجام �د(د ک^  

+خواد برش گردونه شا(د اینجا درمان _شه م

: جلو گذاشتم گفتم قد\

 _ kJندارە اونجا به IJا دارە اینجا ب+اد تاث kJن دک&

آب دهنم رو قورت دادم 

:گشت نEام کرد و گفتبر 

!H  من �ه خاطر اونه  +دش  کردن   مادر ف%&ان  نگران+ه  و  نگرااونجا نا ام_  
که  دارم این fارو \ کنم

 خوام فردا  �گه �ه خاطر �Wم هیچ fاری نکردمن] 

س  ب  ون دادم و زمزمه کردم نف IJ:

̄� دارم_   �در ازتون (ه خواه

�ا ا Eون را ن IJه نفسش را ب�اە پرسشگرش  �ه من ینکه خ+© ناراحت بود اما 

:گفتم آروم   

 از آمدن ف%&ان و اتفاks براش افتادخواهش \_ 
²
ی �ه ف%&ا  کنم لطفا H IJە چ

H   تازە زا(مان کردە ناراحت م�شه  Iiنگ
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 براش  خوب ن�ست اف�د 
¡

c

ون داد و گفت  IJدر نفسش را ب�:

ی �ه ف%&ا  نگن من هم �ه همه س_   H IJدم که چ KJ

خودت هم حواست �اشه

کوت کردم ه+·K نگفتم س 

:�در گفت 

+© خستم منو برسون خونه خ_  

ون دادن گفتم نف¯ IJب :

�درامر امر شماست _ 

]19:19 05.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۱۷ست #

)&ا ف% ( 

س ب ون دادم نف IJ

&ان  �ه ایران گذشته بودشش از اومدن ف%   

 نداشتف%  
¡

cه زند�&ان که د(گه هیچ ام+دی 

گرفت̂زش دارو ندارش رو ازش   

  �چه دار نبود وخوب بود  و 

  �چه  اونو  اذ(ت \ کردحاال  عذاب 
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&ان  که چپ و راست \ رفت+م  م+گفت مادر ف%  

�Wمو نف%&ن کردی تو 

ی�ش کردم اما من  نفد

فتار کردfاری نکردم �ا اینکه ف%&ان  �دت%&ن شDل ممکن �ا من ر من  

  klم+د(دمش عذاب وجدان گرفتماما من وق 

+دم  دلم بود که &�ش نکردم اما 1ا½ که این مدت این سالها  اە کشمن نف% 
م+گرفت 

د !� �دی که 1ا½  (ادم م+اومد دل+لش ف%&ان بو اە شبها  

ینطوری �ا  من کرد اون ا 

(عHl م�شه (عHl امDان دارە (عHl خدا هم هست ؟

 این دن+ا دار مDافاته؟
²
(عHl واقعا

س �ه س  �نه دادمنف

Eاهم بهش بود از فاصله دورتمام ن 

کنار تاب ^شسته بود   

ی و&لچررو 

Wشت �ه من داشت 

کردمفرشته را �ه قتل   

شش ماهش بود  

ی نازن�نم  االن دخkJ نازن�نم توی �غل من بودفرشته ا

 کردم و من احساس آرامش \ 

ین حادثه فکر ین دو سال که گذشت این دو سال و ن+م اصzً هیچ وقت �ه اا
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نکردم حادثه ای که ف%&ان � من من آورد 

دم فقط توی ین شب های �دی که گذشت اە ها!� که   �ا تمام وجو اە ا 
دلم بود هیچ ک¯ ازش خJ  نداشت از  شبهای �د من 

س فراز گرم م�شد  که �ا نف

 من  بودو دل 
¡

cر\ زندù

  klار دن+ا رو بهم دادنوقEحامله شدم ان 

کر \ کردم که د(گه هیچ وقت حامله ن] شدم ف 

که �چم تو �غلم انEار fل دن+ا مال منه االن  

 klوق 
²
�ا�ا را�طش �ا من فرق کرد خصوصا 

�ا�ا �ا من خوب شد

 من  ز&{ا و قشنگ شدە فراز رفت �  
¡

cار زندf

&{ات%&ن و خوش �خت ت%&ن لحظات من دارم ز  

کرد!H نبودبرام �اور   

�ا�ا گفتخصوص ن  klپ�ش وق klم ساع+:

تنها وار�ش منم _  

  klکنه وق� ف%&ان هیچ fاری نمیتونه 

کنندە این ثروتمند  منو فراز  هس@+م تنها واًر و ادارە  

&ان  د(گه دل  از دن+ا ب%&دە بود ما در ف% 

یچ حرHs ن] زده

گوشه گIJ و اف�دە شدە بود  

+دو^ستم چرا چه اتفاks براش افتادە اصال نم 
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شک و مشاورە هر هفته   اوتو  رو م H KJە روان  Jی

Dلمش را از دست دادە اون هم قدرت ت 

 Hsن�ست حر H kiبرای گف 

 klاهش \ کنم آە ش{ای �د من االن اینجا معنا م+گوقEە  ن IJ

نه �ا فراز

ە االن ا  IJینجا معنا م+گ

 نک{ت +ل آن فقط این لحظات سخت که گذشت انEار خدا تقاص  ز دل 
¡

cند
  گرفت 

¡
�ار از همون �چ�

 ksه خاطر اتفا��ه   که برای ف%&ان  افتادە شا(د خوشحالم نه  H¹از ته دلم را
اههاتفاق برای او ن�ستم اما خوشحالم که زندگ+م حداقل روxر 

]09:37 06.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#

W_۱۱۸ست #

�چه را داخل fالسکه گذاشتم

Dار دادمش دست خدمت 

گشتم �ا �عت بر 

     klکه  ف%&ان بود رفتم   قسم 

هنوز هم اونجا ^شسته بود  

کوت رفتم�ا س 

ی 1امهای من برگشت �ا  صدا 
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Eاهم کرد ن

س م   س نف ی+دم نف

Eاهم بهش بودتمام ن 

Eاە  پر ترسش رو  از من م+دزد(دهمون ن 

+دونم چرا از من فراری بود؟نم 

+لش  رو  \ فهمم اما دل 

چرا!� ندارە

  +ل این حال خرا_ش هم فقط ا½ که من از ته دلم کش+دمدل 

Eاهم بهش بود ن  

  lتر کردم  روی تاب ^شستم ل 

: خوردم  و آروم زمزمه کردم�ا  آرامش �ا تاب تاب \ 

ی سخkl  گذشت روزها_  

+د صدامو ش�

س قفسه س  �نه داد نف

�ا و&لچر خواست برە     lک لحظه عص)

H بردم و و&لچر رو گرفتم IJه دفعه خ)

Eاهم کردن 

+جواب نذاشت اە دلمو ب...  fاری �کنم اما خدا درسته  رفت و من نتو^ستم  

س �ه س  :�نه دادم و آروم زمزمه کردم نف

(ک وقت نف%&�ت  نکردم، دلIJù بودم ناراحت بودممن _ 
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یچ وقت نف%&ن کردم اما ه 

+دو^ستم خوب صدامو م�شنوە م

 سخkl  شا(د +دو^ستم ن] تونه حرف بزنه اما �ه سخkl ل�نت زxان خ+©م
xو^ش رو �فهمم هر ک¯ نمیتونه زxا^ش را نمفهمد و �ه سخkl \ تو^ستم ز 

:که �ا همون زxون گرفته و ل�نت عصl  گفت

ین دو سال خ+© سخkl کش+دممن ا_  

�ه ابرو دادم که �اال   Hlه ذهن فشار آوردم چی�خرە متوجه حرف (ه خوردە 
شدم پوزخندی زدم 

س  س رداشتم �نه دادم و آروم در حا® که دستم از روی  و&اچر  بنف

: f] عصl  و f] حالkl عصl  گفتم و �ه آرو\ 

کردم من دوسال فراموش  _ 

(دم اون نامردیتو  فراموش م+کردم �ا

دگ+م بود ù+م و �چه دار شدنم  گرمای زنحضور فراز هم�م و حامل  

:f] عصl  ادامه دادم�ش را انداخت    

ªه شوهرم نبود شا(د fار تو من رو �ه نابودی \ کش+د ا _  

:Eاهم کرد و گفتم ن

یچ وقت  تو رو نم+خواستمو ه_  

xا عص{ان�ت در حا® که من ای�{ار ز�و^شونفهم+دم(ه   دفعه عصl  شد 

ی که نفهم+دم KL گفت ؟  H IJی گفت چ H IJچ

Eاهم بهش بودتمام ن

:که گفتم  
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که هیچ   ین دو سال خ+© ش{ا توی دلم آە کش+دم شب های �دیمن ا_  
وقت فکر نم+کردم بتونم تحمل شون کنم

 fابوس ها!� که هم�شه توی تصورم داشتم  
²
(عHl واقعا

یچ وقت برام �ه وجود ن+امد اما ه

+دو!H چرا ؟م

Eاهم کرد ن

  H·زدم و گفتم ل{خند تل :

�اونم فقط �ه خاطر وجود فرازە وجود فراز و ا_  
¡

cه من امن+ت م+دە ین زند
�ه من آرامش م+دە د(گه �دم  ن�ست 

گرمه 

زندە است 

  H!نه اون سوزا Hlکه تو فکر \ ک 

سوزندست  

م و زندە م�شم تو آغوشش جور  IJی که م�سوزنه م+م

ینو م+فه]؟ا

fلمه آغوش رو  �ه fار بردم  

(ه  خوردە عص{ان�ش  کنم موفق شدم 

ه گفتf] عص{ا!H شد و �ا عص{ان�ت این �ار متوجه حرف ش شدم ک  

]09:39 06.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمن اە شبها#
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W_۱۱۹ست #

قاص ازم  +خوای منو عصl  کHl حاال که اینقدر �د�ختم اینجوری  تم_ 
ی  IJم+گ

:پوزخند  گفتم�ا  

&ان �اور کن ه+چوقت نف%&�ت  نکردم ف% _

&ن شDل ممکن از من انتقام گرفkl درست تو �دت% 

 گرم بود اما من ه 
¡

cه زند� یچ وقت نف%&ن نکردم چون �م 

(� بود که عاشقانه دوستم  دارە �م تو آغوش  

س �ه س   :�نه دادم از روی تاب  �لند شدم گفتم نف

ی سالمkl دارم برات آرزو _ 

ب _شه  خوام که زودتر حالت خو �ا تمام  وجودم برات از خدا \ 

:پوزخندی زد و �ا عص{ان�ت گفت

  _ 
¡

چون م+دو!H  خوب نم�شم اینو  م+�

+© عصl  بود جوری که �ه سخkl فهم+دم KL گفتخ 

:گفتم  

�ع+د ن�ست ه+·K هم�شه (ادت �اشه خدا تنه از خدا ه_   K·+ دت%&ن�و 
ا(ط هست ��

گوشه ل»ش گ�&د  

&لچر  را گرفت دسته و  

 کرد حرکت کنهس�

Wشت و&لچر اnستادم خودم  
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:(ت کردم و گفتم اونو  سمت جلو هدا

 _�چه نداری  �ازم خدا رو شکر تو 

چرخ+د �ه سخkl  نEاهم کرد�ش رو برداشت   

:کردآروم زمزمه   

سالشه ۶_  

(ه دفعه اnستادم مات و متحIJ نEاهش کردم 

گشتم بر  

nستادم اومدم جلو ا

س �ه س :�نه دادم ترجمه توی نEاهم پوزخندی زد و گفت نف

(ه �Wە_ 

ونتمام ن  IJا ا½ که از س�نه ب�م بهش بود که  IJاە متحE  انxا ز�داد �از 
:نامفهومش گفت 

�نا  شش سالش بود  س_  

H طوری زل زدە بودم بهش دهنم ن+مه �از بود  اصال �هم  Ii اور نم+کردم
:شا(د توهم زدە که گفت 

H    دالرام ازم جدا شد واسه هم_   Ii

د  و من متحIJ    ماب دهنمو قورت دادم   خودش حرف م  H IJ اندە بودم

تو تصادف مرد _  

:Eار دچار شوک شدم  که گفتم ان   

تو حالت خ°xه ؟_   

:پوزخندی زد متوجه شدم نEاهم بهش بود و گفت  
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م   �اهاش فک  نم+کردم  �خوا... پ�ش �ا دالرام آشنا شدم  هشت سال _ 
ازدواج کنم 

تا ته حرفاشو خوندم   

:که �ا تته پته گفتم   

ی �اهاش ازدواج کHl مجبور شد_ 

حامله بود _ 

ین سالها م·H کردی و تمام ا_  

ی نگفتم س  H IJکوت کرد چ

ی زنگ م°xا(لم �لند شد صدا 

ون دادم نف¯  IJاز حرفهای ف%&ان ب  IJا تح�  ...

 راهم قرار ی دلم  زمزمه کردم خدا چقد دوسم داشت که فراز رو � و تو  
داد

]09:22 25.09.21[, ی �د من اە شبها

ی �دمناە شبها#

W_۱۲۰ست #

 زنگ م°xا(لم بود هنوز صد½ 

تص°&ر خندون  +ب شلوار جینم در آوردم هنوز تو شوک بودم کهاز داخل ج 
فراز  رو صفحه بود 

:پوHs کش+دم و اروم در حا® که   زمزمه کردم   

(ا شکرت خدا_ 
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:ی شاد فراز رو ش�+دم و گفت و  جواب دادم  صدا 

کجا!� 1لم ؟_ 

در حا® که قدم بر  Eا½ �ه   ف%&ان انداختم اب دهنمو قورت دادم و ارومن  
:م+داشتم از ف%&ان دور _شم گفتم 

ی �ا�ام خونه _ 

کن ب�تم دن{الت خودتو امادە  _   

:&ــــع پرس+دم متعجب  و �  

کجا ؟_ 

ی�{ار  متعجب گفت ؛ا 

&ا خو!  ؟ف% _ 

:ک بودم اصال جه مر1م بود که گفتم تو شو  

&زم ارە خ°xم  ع� _  

:&اد گفت �ازم لح�ش شاد شد  �ا ذوق ز _  

1اە رفت مشهد مامان روسونوم فرود _ 

:دامه داد  (ادم اومد مادرش پرواز داشت برە ز&ارت مشهد  که اتازە  

گفتم حاال که مامان ت�ست سه تا!�  ب%&م شمال _ 

فاصله داشتم  گشتم نEا½ �ه ف%&ان کروم (اد حرفاش بودم هنوز  ازشبر  
:ز&اد که  گفتم 

شمال ؟_ 

:+دونم  لحنم چطور بود که فراز  مضطرب پرس+د نم 

ی شدە  فرشته خ°xه ؟ف% _  H IJا  چ&
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: کردم خو^�د �اشم گفتم اب دهنمو قورت دادم  س� 

ی ت�ست خ°xم ارە  _  H IJچ

:گرا!H پرس+د �ا ن 

 مثل هم�شه ن�سkl  ع�&زم   درسته ؟و®_  

ون داوم و گفتم س   IJس ب :کوت  کردم برای چند ثان+ه نف

ی ن�ست _   H IJم خونه آمادە م�شم   ... چ IJم

و ب+ار  حواست  �ه وسا(ل فرشته �ا�اشه ع� _     H IJشه     &رم همه چ
بهمشDل بر نخور&م  

(ل  رو درست جمع نکردم   اون دفه    وسا 

:که �ا ل{خند گفتم   

&زم �اشه ع� _ 

ی الزم نداری _  H IJچ

نه  منتظرتم _ 

   Hêتو بهت بودم هنوز ...  کرد خداحف...

H فراز (اد حرفای ف%&ان افتادم خدا رو اون لحظه  شکر کردم و     kiاسه داس

Eاهم �ه تث°&ر زمینه ی م°xا(ل بود  تص°&ر سه تامون ن 

  kÛکه تو دل تص°&ر حک شدە بودو عش 

اە شبهای �دمن#�ا(ان     
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