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:مقدمه  

 

 بررطبق یچ همه...است یعاد یچ همه نظرمان از... میکاو یم را ایدن مختصر نگاه کی با یگاه

رود یم شیپ روال  

 

 را ترس چطور که... ندارد خبر عتیطب اسرار از کس چیه اما.... ندارد وجود یعاد ریغ زیچ چیه... 

!!!شود کار به دست... عتیطب... امشب نیهم دیشا....اندازد یم مانیها سلول تک تک بر  

:سندهینو سخن  

 

 با یمنته تلخه شب کی مجموعه یها داستان هیبق مثل یمعمول داستان کی هم نیا خب سالم،

...یاساس تفاوت کی  

 

 نیا اما بود؛ خاطره کی تنها و گذشت یم اتفاق از ها مدت که نوشتم یوقت من رو اول جلد دو

 یم حال زمان به رو داستان و هستم صحنه در حال نیع در که سمینو یم دارم یمانز من رو جلد

 داستان خط به خط و کنم امتحان لحظه در را نوشتن شده، که هم بار کی داشتم دوست. سمینو

...دیکن یهمراه پس. کنم حس وجودم تموم با رو  

 

:استارت  

 

 خاطره کی تنها شده، خاطره کی به لیتبد من یبرا و گذشته یک تلخ شب کی از ها مدت

!ها خاطره گرید همانند  
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 زوزه ها گرگ همانند که دیآ یم سگ پارس یصدا حال نیع در است، متفاوت شب کی امشب

 گرانید ست، دهنده آزار اریبس که کنم یم حس پوستم یرو بر را یدیشد یگرما کشد، یم

ک؟ی چرا! یلعنت! صبح کی راس کنم،یم نگاه ساعت به و هستند خواب  

 

 تند تند را انگشتانم. شوم یم رهیخ لیموبا کوچک بوردیک صفحه به و چرخانم یم چشم کالفه

 نگهبان سگ پارس یصدا چرا لرزند؟ یم چرا. کنم یم پیتا کلمه به کلمه و دهم یم حرکت

!نه ای و است انیپا جا نیا! دیآ یم خوابم روند؟یم یم چشمانم مدام چرا ندارد؟ یتمام  

 

.داستان یواقع شروع با ش،یپ ساعت چند به میبرگرد  

 

.وریشهر ماه از روز نیهفتم شنبه، پنج روز شب، نه ساعت ش،یپ چهارساعت حدود  

 

 خودم به یرلبیز شه؟ ینم تمام رمان نیا چرا که روم یم کلنجار خودم با و زنم یم غر کالفه

 کردن پیتا و ست دهنده آزار گرما: حال) چرا؟ واقعاً! شدم راستاریو چرا که فرستم یم لعنت

 شیرایو سپس و جدا را یپیتا یها غلط تر تمام هرچه سرعت با( ممکن ریغ باً یتقر و سخت

 یها عرق انگشتانم با( سمیبنو را داستان تر عیسر هرچه دیبا یعنی!٪۲۶=شارژ درصد: حال!)کنمیم

 دهیشن یبیعج و بلند یصداها: حال)شوم یم مشغول کار ادامه به و کنمیم پاک را ام یشانیپ یرو

...( و زوزه یصدا شه،یش یصدا ممتد، یها قدم یصدا ندارم، یخوب حس یول ترسم ینم شود،یم

 هم را رمان مانده یباق ی صفحه چهار و وفتمیم کردن غلط به. گذرد یم که یا قهیدق ده حدوداً

 نینفر رمان نیا کار باالخره شهینمباورم! عجب چه شد؟ تمام! خدا یوا! تمام و کنم یم شیرایو

 به دست یساعت نترنتیا یفعالساز یبرا سرعت به و شوم یم خارج وُرد از! شد تمام ام شده

 ریز. بشوم یساعت یها نترنتیا محتاج مجبورم که یمواقع از ادیم بدم قدر چه. شوم یمکار

 یتعداد لشیوسا تنها که یمتر هشتاد حدوداً ییرایپذ کی. اندازم یم اطراف به ینگاه یچشم
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 با. است نیزم کف بر شده پهن چهیقال تا چند و ظروف و ظرف یتعداد خچال،ی کی ،یراحت کاناپه

 پدر با که نبود ادمی! اوپس گردم،یم مامان دنبال به. فشارم یم هم یرو بر را میها دندان حرص

 کی سر به سر و کند یم یباز خواهرم با طونمیش عمه نوه کنارم، در. اند رفته دیخر یبرا جان

 مشغول ام عمه ال،یو از یگرید گوشه در. گردانم یم بر یرو و زنم یم یلبخند گذارند،یم گرید

 لیموبا صفحه به دوباره. هستند همراهش تلفن از استفاده مشغول ام عمه دختر و خواندن نماز

 حفظ را ها نیا همه. راهنماست یخط چند یحاو که نترنتیا یفعالساز جهینت. شوم یم رهیخ

 از اطالع جهت ییها نوشته یحاو که یامکیپ منتظر. شوم یم منتظر و شده خارج پس هستم،

 باز. خورد یم دیجد امکیپ کی به چشمم کنم،یم باز هارا امیپ. هستم هستند، نترنتیا یفعالساز

 یایدن از فارغ. روم یم برنامه مرورگر به رمان لیفا آپلود قصد به و شوم یم خارج برنامه از نکرده

!ندارد هم یتعجب پس. ام یشگیهم کار هستم، خود یمجاز یفضا در غرق من حال،  

 

 که است صبح از! کنم یم روشن را همراه تلفن داده آرام، یا ضربه با و کشم یم نییپا را صفحه

.ندارم یخوب احساس بابت نیا از از و ام نزده نترنتیا ام یشگیهم دوست به سر  

 

 یم من در یفیخف ترس باعث کنارم در یفرد وجود حس کنم، یم پیتا سخت و کالفه: حال)

(کنم یم پیتا لرز با دوباره شود،  

 

....اما د؛یایب باال انجمن تیسا تا شوم یم منتظر  

 

 به کراهت با... به لعنت اصال... رمان نیا به لعنت... نترنتیا به لعنت... مکان نیا به لعنت! لعنت

 یعنی ندارد، دم و شاخ که یبدشانس. ام یکفر یحساب. فرستم یم لعنت نمیب یم اطرافم در هرچه

 ریز و کنم ینم دایپ سوالم یبرا از یجواب ه؟هان؟یچ پس ستین یبدشانس اسمش نیا اگر! نیهم
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 من زدن غر بنظرم و اند نشسته عمه دختر و عمه رایز برم ینم باالتر را میصدا تُن. زنمیم غر لب

.ندارد یخوب جلوه بابا و مامان ابیغ در  

 

.دهمیم تیرضا کوچکم خشم به پس  

 

!(اه کن؛ محو منو ایب ایخدا!کنم؟ یمپیتا دارم یچطورتیوضع نیا با بگه من به یکی: حال)  

 

 دارد قرار مشهد اطراف که یکوچک شهر به امروز میبود مجبور یلیدال به: نهیا کاملش هیقض خب

 از شتریب اگه بودم مطمئن کنه؟ تمیحما بود یک شهیهم مثل اما! دیشد بودم مخالف من. مییایب

.افتاد ینم یخوب اتفاق بعدش قطعا امینم من که بگم بابا به زدم، غر که یدوبار نیا  

 

!(بچه کی کیستریه خنده! ادیم خنده یصدا یول هستم ای ستمین یاالتیخ من یوا: حال)  

 

 موضوع نیچن بخواطر و بشه ناراحت ازم بابا خواد ینم دلم یول بشم؛ خیتوب و دعوا که نه یعنی

!بِرَنجه ازم دلش یکیکوچ  

 

 خواهر و بابا مامان، همراه اوخ و آخ و ناله یکل با دوباره و دهم یم تیرضا پس! مفصله ش هیقض

.حرکت آماده و میشو یم نیماش سوار یهمگ و شوم یم حاضر جان  

 

 نیا دست از چقدر من هووف. دهم یم را سالمش جواب اکراه با! نمیب یم را هیهمسا نییپا طبقه

. میافت یم راه باالخره! کنمتظاهر جلوشون هم یطور نیا االن دیبا که دمیکش ها ییباال هیهمسا
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 از یچشم ریز. شد پخش ها باند در ام عالقه مورد کیموز که نهیا لحظه نیا تا مثبت نکته تنها

!عجب! گذاشته آهنگو نیا من بودن پوکر کمتر خاطر به گمونم. کنمیم نگاه بابا به نهیآ  

 

.کنم یم زمزمه رو آهنگ خواننده، با یلب ریز و زنم یم یلبخند  

 

"جم مهراد شمال"  

 

 یصندل تمام خنده از واسش من اول همون از که بود یزیچ کی یول فتادین یخاص اتفاق راه یتو

!گرفتم گاز نویماش یها  

 

 اون ینحو به پس. ساختشون درحال یخانوادگ یالیو میبر ام عمه با بود قرار اول از که بود نیا و

 حرکت ما... و! کوچولوش پسر و ام عمه دختر و عمه یعنی سفر، نیا یاصل یها مهره شدن یم ها

 در و خورد زنگ بابا تلفن موقع همان در! مقصد به میدیرس بعد دوساعت ای کی از بعد و میکرد

 که من! خد یوا! میگذاشت جا مقصد در همونجا را یاصل یها مهره که میشد متوجه بهت کمال

خخخ م؟یبود کجا ما اصال. دمیخند بس از رفتم دست از کال  

 

 از ام یکفر یحساب و ستمین و نبودم یراض ساعته چند مثال سفر نیا به من که شد نیا خالصه

 تر بد. میبخواب جا همان هم را شب که شده نیا بر میتصم و نجایا آوردن برداشتن منو بزور که نیا

!یزیچ بدون نترنت،یا بدون! بد از  

 

 انجام مشغول همه. دنیرس که هم بابا و مامان. نداره هم آنتن جا نیا دمیفهم تازه که هم االن

.هستم لیموبا صفحه یباال در آنتن یخال یجا به رهیخ مار زهر برج نیع هنوز من و هستند یکار  
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 باغ کی.باغه کی نجایاط،ایح گفت شهینم البته. روم یم اطیح به و گذارمیم زیم یرو را یگوش

.کیتار یهوا و گوناگون درختان از پر و بزرگ  

 

 گرمه سرشون همه! یکار یب یوقتا جور نیا از متنفرم من و. هستم کار یب. گردم یم بر خونه به

! من به زده زل که نمیب یم رو خواهرم نسترن! خونه یخروج یکی اون سمت گردم یم بر! من اِال

ه؟یچ پرسم یم ازش سر حرکت با  

 

 که میندار زبون مگه! هم بچه نیا آورده ریگ اوسکول بخدا! ایب یعنی که دهیم حرکت دستشو اونم

!الال و کر نیع م؟یکنیم برقرار ارتباط اشاره و مایا با میدار  

 

!جلورمیم و زنم یم یپوزخند  

 

!مونهیم ترسناکا لمیف مثل جا نیا ایب: نسترن  

 

!امینم من برو خودت _من  

 

!ترسم یم من خب: نسترن  

 

!که یستین مجبور! داخل ایب پس خب _من  
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!امشبه نیهم! ایب دهیم حال! نه نگو یآبج: نسترن  

 

!جانیه عشق که منم! ستین یبد فکر  

 

 نفس یصدا فقط و کهیتار جا همه. میش یم باغ وارد. رمیم دنبالش و پوشم یم رو هام کفش

 بسته اصالً  شده، بسته طرف کدوم دونم ینم قایدق که یسگ دنیکش نفس یصدا. ادیم دنیکش

!نه؟ ای شده  

 

(گرررم همچنان و قهیدق پنجاه و کی ساعت: حال)  

 

!شجاعتا چه عوهو. رهیم راه داره من از تر جلو. کنم یم نگاه نسترن به  

 

!کهیتار که جا نیا _  

 

!دهیم بهم یآهن قوه چراغ کی و گرده یبرم من سمت به نسترن  

 

 از و کنم یم یپوف! خاموش ساعت دو روشنه نورش هیثان دو. کنم یم نگاه قوه چراغ به

.رمیگیمدستش  

 

 خودش واسه رهیم داره کرده روشن لیموبا قوه چراغ نسترن خود نمیب یم کنم یم که دقت

.کنم یم حرکت سرش پشت و اندازم یم باال شونه! اعجوبه  
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 از دوباره و بزنم بهش یمحکم ضربه کی هیثان چند هر نشه خاموش قوه چراغ که نیا یبرا مجبورم

.اول  

 

تو؟ یآورد کجا از نویا _  

 

(شوهرعمه)عموئه مال! کاناپه یرو از: نسترن  

 

.بود کیتار جا اون بس از دمیترس یم راستش. میریم راه دوباره و گمیم یآهان  

 

.کرد یم جدا دشیسف شلوار یرو از رو خارها و ستادیا یم بار کی متر چندهر نسترن  

 

 رو باغ داخل یها درخت که کوتاه وارید کی یعنی باغ، یانتها به دمیرس تا رفتم راه اون از تر جلو

 اه. افتاد پته تته به نورش دوباره و قوه چراغ سر تو زدم یکی. کرد یم جدا رونیب یخاک جاده از

 هیپا چراغ کی فقط ک،یتار جا همه دوزم، یم چشم رونیب به و چرخانم یم را چشمانم! یلعنت

.کرده روشن رو راه بلند  

 

 کنارم نسترن که هستم رونیب به رهیخ یمدت !ستین یزیچ. گردمیم بر اد،یم سرم پشت از ییصدا

.ردیگ یم ییجا  

 

 یمریگ یزیچ کی به شالم راه طول در. افتم یم راه خونه طرف به سپس و حال همان در یمدت

 که شالم خار؟! شت اوه. کنم یم نگاهش قوه چراغ کم نور در و کنم یم شیجدا یسخت به. کند
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 یهرچ ستند،ین بشو جدا که ند کرده ریگ شالم یها نخ یال البه خارها یجوری! فیح! شد نابود

!شهیم تر خراب کنم جداشون کنم یم یسع شتریب  

 

.نجایا ریبگ ویگوش نور اون ایب نسترن _  

 

!بزنم خوشگلمو شال دیق دیبا معلومه که طور نیا. نمیب یم بهتر حاال  

 

. شهیم گم نور هوی. منه یها دست یرو ماً یمستق هم نور و کنم جدا خارهارو آروم کنم یم یسع

 اریاخت در را نور دوباره و کنم یم شیصدا. کند یم نگاه اطراف به ترس با نسترن. کنم یم نگاه

.تره مهم ترس از شالم حاضر حال در یول ترسم؛ یم هم خودم. دارم  

 

!جاست نیا یزیچ هی کنم یم حس! کن ولش میبر ایب: نسترن  

 

!قهیدق دو کن صبر شده، خراب شالم _  

 

 تمام کارم. دهم یم او به را قوه چراغ و رمیگ یمدستش از رو لیموبا. شوم یم مشغول دوباره و

 یم راه و کشم یم سرم یرو از را شالم حرص از. شده هم بدتر بلکه نشده جدا خارها شود، یم

...که ام برنداشته شتریب قدم دو. افتم  

 

 یم ریگ یخار به هم باز نسترن. ستین یزیچ یول چرخونم یم اطراف به را یگوش نور ترس با

 و چرخانم یم چشم. نسترنه ی شده یخاک شلوار به حواسم تمام و رمیگ یم یسمت به را نور. کند

 ینم قیدق. موجود کی نفر، کی ه،یسا کی هیشب. نمیب یم نور در را یمحو یاهیس ،یا هیثان یبرا
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 نفس. ماند ثابت یقبل یجا همان در نگاهم و دمیکش نییپا رو نور سرعت به فقط. بود یچ دونم

.شدند منظم نا میها  

 

!بود اونجا یزیچ هی _  

 

.ارهیم باال رو سرش نسترن  

 

کجا؟: نسترن  

 

!نور یتو _  

 

.میبر ایب.. .ب: دهیترس حاال که نسترن  

 

!ستماین مطمئن_  

 

.میبر ایب دیگویم مدام و کشدیم را دستم  

 

(ست جمعه قهصبحیدق ده و دو ساعت و گرمممم: حال)  

 

.کنم یم پرت خانه داخل به راخودم نسترن الیخ یب و دوم یم  
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 یم یگوش کردن چک مشغول دوباره و دهم یم تکون را سرم... یعنی. هست در سمت هنوز نگاهم

.شوم  

 

 ها کوه دامنه ی رو که یکوچک قبرستون سمت به ادهیپ وبابام خاله شوهر بدون همه عمه، اصرار به

 یم بلند بود عمه دستان در کهیگرمیچا فنجان بخار. میرو یم ستین دور هم ادیز و دارد قرار

 هم هنوز من و هستند همکنار در نامنظم ها قبر. کرد یم گرم را یا هاله اندازه به باً یتقر و شد

 یم صحبت مشغول عمه با را راه تمام دمیجد رمان یبرا شتر،یب قیتحق یبرا. ندارم یخوب احساس

. چدیپیم یبد سوز و است سرد هوا. باشد بوده نیهم سفر نیا دیمف و خوب نکته تنها دیشا. شوم

 یل شلوار کی و یکاربن یآب رنگ به ینازک مانتو تنها. شده منجمد یخی تکه همانند تنم تمام

.میشو یم خونه داخل دوباره و میگرد یم بر دهینرس. دارم تن به گرم نسبتا  

 

.میکشیدرازم و میکن یم پهن رو ها یجا ،یساعت از پس و میخورد را شام  

 

:حال  

 

 یم پیتا دارم یچطور دونم ینم و! صبحه قهیدق ده چهار و دو ساعت قاً یدق هستند، خواب همه

 اد،یفر یصدا باغه، یتو که یسگ مانند زوزه یصدا یگاه گه. بره ینم خوابم و هستم پتو ریز. کنم

 از دست منتظره و نشسته یانگار. کنارم درست پتو رونیب نفر کی حس و نامنظم یها قدم یصدا

 نوشتن غلط یادیز درجه از که سخته یحد به یطور نیا کردن پیتا طیشرا. بردارم کردن پیتا

. کنمیم شیرایو کالً  صبح یول. ندارم هم شیرایو فرصت و سمینو یم یچ دارم دونم ینم ها کلمه

 که یدرحال بزنه؟ کنار رو پتو داره جرئت یک یول گرمه مرگ حد در بشه؟ صبح یک! صبح یوا

 یماجرا اون باز تشمنه آخ! تشنمه شدم؟ شجاع قدر نیا یک از من منتظره؟ رونیب اون نفر کی

.تونم ینم یول بهتره، بشم الشیخ یب! نه یوا! اول؟ از کی تلخ شب کی  
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 یکی کنم، یم پیتا یسخت به دارم هست، تشنم هست، گرم بره، ینم که خوابم حاظر حال در

 درصد! ادیب در اشکم کهینزد که دمیترس انقدر منم! نه ای الهیخ دونم ینم که نشسته پتو رونیب

 یم رهیخ لیموبا روشن صفحه به رمق یب و شوم یم جا به جا یکفر! درصدشد هجده هم شارژ

.شوم  

 

 یه لیموبا نور. دمیدو آشپزخونه سمت به و زدم کنار رو پتو کبارهی به ناله و آخ و غرغر تا هزار با

 را وانیل. سرم یم آشپزخونه به. بود شارژ حد از شیب بودن کم بابت از ن،یا و شد یم کمتر و کم

 دیآ یم رونیب از ییصدا که برگردم خواهم یم. خورم یم را ها آب یتمام باره کی و کنم یم آب

 چند. شوم یم مواجه محض یکیتار با و چرخانم یم سر. کند یم متوقف هستم که جا همان مرا و

 قدرت یحت. شوم یم رهیخ شهیش تماماً  پنجره به دوباره و زنم یم پلک هم سر پشت یبار

 به و ستمیا یم حرکت یب یا مجسمه همانند. ندارم هم را دیآ یم که ییصدا نیا منشا صیتشخ

 باد و شود یم باز در. کند یم جادیا یخراش دل یصدا باد حرکت. دوزم یم چشم پنجره و در

 یصدا و شود یم دهیکوب قدرت با در. ندارم حرکت توان اما لرزم؛ یم سرما از. وزد یم یسرد

 یم حس ییگرما کنارم. چرخم یم. خواند یم آواز یکس انگار سرم پشت. کند یم جادیا یبیمه

 و چرخم یم کند، یم فوران درونش آتش که ستیا کوره انگار سرم یباال. چرخم یم دوباره و کنم

 و گوشه به هراسان. شود ینم دایپ زیچ چیه و چرخم یم خودم دور به طور نیهم. چرخم یم

 پتو سمت به و گرفته را میها گوش. ستین یزیچ چیه اما کشم؛ یم سرک اتاق کیتار یها کناره

 یم خاموش را لیموبا نور و کشم یم کنار سرم یباال تا را پتو یناگهان حرکت کی در. دوم یم

 صداها به زین ها برگ خش خش یصدا حال،. ندیآ یم سراغم به مرموز یها حس آن دوباره. کنم

 اتاق داخل در یبیغر و بیعج یها هیسا و خورد یم تکان درختان برگ و شاخ. است شده اضافه

.فشارم یم گریکدی یبررو را چشمانم. کند یم درست  

 

!دانم ینم ترسم؟ ینم چرا  
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 نیع کس چیه چرا شنوم؟ یم را او هیگر یصدا من تنها انگار چرا اما افتد؛ یم هیگر به ام عمه نوه

.کنم یم جمع را خودم و کشم یباالترم را پتو لبه انگشتانم نوک با. ستین هم الشیخ  

 

!بسه کنم فک که نوشتم انقدر بسه؟   

 

 کنم، پیتا نشد که یاتفاقات اومدن، از یناراحت. میزندگ تلخ یها شب از یکی جزو شد هم شب نیا

 از شیب توانم ینم حال که داد رخ یاتفاقات امشب! ذهنم یتو مدام هیسا کی تکرار و محض یگرما

!تلخ شب نیا شب، نیا در افتاد، اتفاق جا نیا یچ همه. کنم پیتا نیا  

 

 یول ست؛ین ترسناک و نبوده خوب اول جلد مثل تلخ شب کیاین جلد از که دونم یم: آخر سخن

 خود یجا به دیبا شما نیبنابرا. نکنم اضافه یزیچ و سمیبنو رو تیواقع که کردم رو میسع تمام من

 د،یبفهم داستان نیا در را یواقع ترس یمعن و دیکن حس کینزد از هارا ترس نیا تا دیباش من

 من با را تلخ آن،شب و دیبگذار داستان تیشخص یجا به را خود است ممکن که ییجا تا پس

.دیکن تجربه  

 

انیپا  

 

وریشهر هشتم دوشنبه، روز صبح قهیدق ستیب و دو: ساعت  

 

یبرات نینازن  
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