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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

 می بسم اهلل الرحمن الرح  

 

 

 25ساعت 

 : نرگس نعمت زادهسندهینو

 :  یرسم  کانال

 @romanbarkod   

 

 . یگفتیم ی_خب،داشت

شروع   دمشیپشت سرم د نهیکه تو آ یبار نیاز اول  زیو شروع کردم:همه چ زیم یزدم به گلدون رو زل
 شد!

                     ••••••••• 

 

http://www.romankade.com/
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گفت ولش کن ،جمع کن  یدم گوشم م یه ییصدا هیرو به زور باز نگه داشته بودم.  چشام
ترمم   نی ا یکردم که کل زحمت ها یفکر م نیبه ا یاستاد و نمره و کالس.اما وقت  یبخواب.گور بابا

 دادم... یکردم و ادامه م یلعنت م  طونویطرح داره ش نیبه هم یبستگ

شد.مداد و   یچ دمیکه اصال ند دی د یچهار صبح بود که تمومش کردم.چشمام اونقدر تار م یکاینزد
 رو تخت................. دمیپر یمعطل  یرو در آوردم و ب  نکمی .ع زی خط کشم رو پرت کردم رو م

 

  یما نمخواستم چشامو وا کنم ا  یم یمامانم بود.ه یصدا هیشب   یلی.خومدیم یگنگ یصداها هی
 .دمی پتو خز ری ز شتریصداهاشدم و ب الیخ یشد.ب

 به سقف و برگشتم... دمیچسب  دیچ یکه تو اتاق پ  یداد یبا صدا هوی

 .گهی :بــــهـــار،حنجره نموند واسم پاشو دمامان

گفتم:مادر من بخدا   یشیکردم.ضربان قلبم رو هزار بود.به خودم که اومدم آت  یو منگ نگاش م جیگ
  یچه جور نیدست بذار رو قلبم بب ایکنه.ب  یآخرش دخترتو جوون مرگ م یزن یکه م ییداد ها نیا

 زنه.  یداره م

 ؟ینموند داریتا صبح ب  یزنه.مگه بخاطر همون طرح کوفت  یساعت چنده که تند تر م ی_اگه بدون

 جد السادات ساعت چنده؟   ایتو سرم و گفتم:  دمیکوب یدست دو

 کالست شروع شده. شهیم یساعت می به باال سرم انداخت و گفت:فکر کنم ن یگاهن

 خدا منو گاو کن.  ی_ا

 کرد و با مخ اومدم کف پارکتا. ری پتو گ یکه پام ال نییپا  امی سرعت جت خواستم از تخت ب با

 

 . یتتو دختر؟پاشو .پاشو دست و پا چلف یکن  یکار م ی گفت:چ یسمتم و با نگران  دیدو عیسر مامان

 ندادم و شروع کردم به حاضر شدن.  تیکرد.اهم یآه و ناله بلند شدم.گونم بدجور درد م با
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 سر به هوا و به شدت ترسو بودم.  کمی کال

مانتو شلوارم رو   نیتر یسرم جمع کردم.دم دست  یباال پسیتند موهامو شونه زدم و با کل  تند
 . دمیپوش  ی.مقنعه ام رو هم سرسردمیپوش

 فمی رو انداختم تو ک لمیلوله کردم .وسا اطیرو با احت  دمیرو که هشت ساعت واسش زحمت کش یطرح 
 . رونی ب  دمیو از اتاق پر

 بودم که مامان گفت. چیدنبال سو هراسون

 منو برد.  نی پنچر بود ماش  نشی.بابات ماشستی_نگرد ن

 تو سرم کنم؟ ینه مامان من االن چه خاک ی_وا

 االناس که برسه.  نیی_زنگ زدم آژانس برو پا

 . یقربونت برم که به فکرم  یو گفتم:اله دمیذوق رفتم سمتش.محکم گونش رو بوس با

 .برو خدا به همراهت. یکرد می_اه تف مال

 بابا.  چارهیاحساساتت منو کشته.ب یعنی_

 تو سرت.  ومدهی _برو تا قابلمه ن

 و گفتم:رفتم رفتم. دمیخند

بود.نشستم عقب و سالم کردم و مشغول بستن   دهیرس   نی.ماشنییکردم سر پام و رفتم پا کفشامو
 بند کفشام شدم. 

 

در دانشگاه دنبالم اومد و  یتا جلو چارهی جا گذاشتم.راننده ب نیهول بودم که طرحمو تو ماش  نقدریا
 کردم و رفتم داخل.  یتشکر و معذرت خواه  یبهم دادش.کل
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که بهتر شدم   کم یسر جاش. ادیتا نفسم ب  سادمیوا هیفس برام نموند.چند ثاندر کالس ن یبرسم جلو تا
 در زدم و رفتم داخل. 

دادن.تا من رفتم داخل ،استاد حرفش   یاستاد گوش م  یسوت و کور بود.همه داشتن به حرفا کالس
 رو قطع کرد. 

 

 استاد.خواب موندم. دیکردم و گفتم:ببخش سالم

هم خواب  یو مهربونش نشوند و گفت:خداببخشه.چه روز مسن یچهره  یرو رو  شیشگیهم اخم
 .ی خانوم سهراب نیموند

 کردم.  ی_تا صبح داشتم پروژم رو تموم م

 ن؟یکه تا صبح مشغول بود نیکردیکار م یترم کامل چ کیشه بپرسم  ید،می_ببخش

و مسافرت بودم   یددر دودور و عروس  ریتونستم بگم درگ ینگفتم.نم یزیو چ  نیی رو انداختم پا سرم
 که!

 . دینیبش دییخب.بفرما  اری_بس

 کالس نشستم... یجلو   یصندل  نیاول یلب تشکر کردم و رو ریز

 

   25#ساعت

 2#پارت_

 

حساس بودم.تا    یلیخواب خ  یبود که رو نیاز ضعفامم ا گهید یکی.گهیم یاستاد چ دمیفهم ینم اصال
  ریکردم که استاد بهم گ یشد.به زور به تخته نگاه م  ینابود م میهمه چ ختی ر یخوابم بهم م کمی

 .هترم از سرم باز ش  نیبدم و شر ا لیکردم که کالس تموم شه و کارمو تحو  یم ینده.لحظه شمار
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کنن   یدو سه تا از پسرا دارن بهم اشاره م دمیچرخ زدم تا قولنجم رو بشکنم د هیدرد گرفته بود. کمرم
 یچمه که بهم م نمیدر آوردم تا بب فمی رو از تو ک نمی .آدمیخندن.ناخوداگاه اخم کردم و چرخ  یو م

 شلختهافتضاح و   یل ی.خرونیشاخ زده بود ب  نیچشم به موهام افتاد م*".نصفش ع یخندن.وقت
  یسرمو بچرخونم.وقت گهیشد د یردم.روم نم جلو و موهامو درست ک  دمیمقنعه ام رو کش عیبودم.سر

 استاد کال آب شدم.  یاومدم جلو افهیق نیفکر کردم که با ا  نیبه ا

 

  یطرف و اون طرفش م نیا ینگاهش کرد.ه قیرو زد و دق  نکشیرو باز کردم و دستش دادم .ع نقشم
  نی!من واقعا همچیبهم انداخت و گفت:خانوم سهراب  یهی نگاه عاقل اندر سف هیکرد.دل تو دلم نبود.

 ازتون خواسته بودم؟؟ یزیچ

 شده مگه استاد؟ یتعجب گفتم:چ  با

 اندازه ها همون اندازه هاست؟کلش اشتباهه خانوم. نیرو چرخوند سمت مو گفت:واقعا ا  طرح

هم  گهیترم د هیخواست از ته دل داد بزنم.بهار خانوم کل زحمتات برباد رفت. یلحظه دلم م اون
 . یکالس  نیمهمون هم

 

 گرفت.  یم میگر داشت

 عجز گفتم:استاد واقعا راه نداره؟  با

 استاد گناه داره. یبود گفت:آخ سادهیپسره که اونجا وا هی

 . نییو سرشو انداخت پا  دیخند زی ر ز ی.رادینگاهش کردم که حساب کار دستش ب  یجور

بهتون دادم تا  فرصتم  نیشما.ا نیعقب موند یهفته از ترم بعد کی.تازه ی :نه خانوم سهراباستاد
 .با اجازه. نمتونی ب یجلسه بعد م شاالینره.ا  نیترم از ب نیتالشاتون واسه ا

  ریزدم ز  یاونجا نبود م یبشه رفت.بچها هم دورشو گرفتن.اگه کس یمنتظر جواب  نکهیا بدون
 .لمی.خودم رو کنترل کردم و رفتم سمت وساهیگر
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نفس رو گرفتم.جواب نداد.با حرص قطع کردم و زنگ زدم به  یشماره  رونیکالس که اومدم ب  از
 در دسترس بود.  شهی.هم لوفرین

 :جونم؟ لوین

 ؟ یستی_تو سالم بلد ن 

 ره سالم.  یم ادمی ی_آخ ه

 _سالم.

 گر؟ یج  ی_خوب 

 _نه.

 ؟ یی_اواع.چرا؟کجا

 _دانشگاه.

 . شتیپ میا یاالن با نفس م یشگی هم  ی_برو همون جا

 _باشه. 

 بود.  مونیشگیهم  یچمنا نشستم.جا ید،رو یدرخت ب ریرفتم ز  رو قطع کردم و یگوش

  ومدینم مونیکی.اگه میبا هم بود م یرفت ی.هرجا م میسه تا دوست هفت ساله بود لوفریو نفس و ن  من
 خورد.  یکال برنامه بهم م

 

 من از همه آرومتر بودم.  نشونیکرد.ب  یم  طنتیش  یلیکال خ  لوفرنیکنترل زبونش رو نداشت.ن  نفس

سر و   ی اوقات ب شتریشدم.اما ب یو شرخر م  طونیش  یلیخ  میبا هم بود یوقتش،مخصوصا وقت به
 صدا بودم. 
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  نی.عدنی*" بود شروع کرد به دو یگوشه  وشیآبم  یکه ن نجورید،همی.نفس تا منو ددمشونیدور د از
 . یدبستان  یبچه ها

 کوچولو خجالت بکش.   ین یمقنعش هم در اومد.خودم سرش کردم گفتم:ن  دیکه رس بهم

 دادم رنگش کنن.  دمی:کشنفس 

 _هرهر. 

 و جمعمون کامل شد. دیرس  لوفرمینگفت.ن  یزینازک کرد و چ یچشم پشت

 غمتو. نمینشست محکم زد پشتم و گفت:نب  تا

 کشه.بنفش ب  غ ی از بازوش گرفتم و باعث شد ج یاساس شگونین هیگرفت و  حرصم

 شدن که توجهشون بهمون جلب شد.  یتا پسر داشتن رد م  دو

 . یدل منو برد یصورت   رهنیبودگفت:جون پ  دهیپوش یشرت صورت  یکه ت  یکی ،به  دشونیتا د نفس

 شدن. بیکه غ دینکش هیلحظه کپ کردن و به ثات هیها  چارهیب

 بچه مثبتا بودن.  نیبود از ا معلوم

 تشر گفتم:نفس زشته خجالت بکش. با

 دادم رنگش کنن.   دمی:گفتم که کشنفس 

 .میشونیتو پ  دمیکوب  محکم

 . میش یبهار م   یپره ب یم یهم که دار یمخ  مچهی :نکن،اون نلوفر ین

 

   25#ساعت
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 3#پارت_

 

 .نی بهار بش  یب ی:اله گفتم

 ؟ یشکار  نقدیشده ا  ی:چنفس 

 _استادم کارمو قبول نکرد.

 گفت:تف تو ذاتش. ظیغل یل یخ  نفس

 ؟ یکن  یم  نی_عه چرا توه

 کرد؟  یدستش درد نکنه خوب کار میم؟بگیبگ ی:خب چ لوفر ین

 . هیگر ر یو زدم ز  اوردمیطاقت ن گهید

 بهار.به درک که قبول نکرد. یچ  یعنی:عه نفس 

سر اون   دیهم با گهیترم د هی.من بدبخت شهینم تونیزی گفتم:شما که چ ختمیر  یکه اشک م  نجوریهم
 . نمیبش  یکالس نکبت

 بود؟  الممی خ نیاخراج شدم؟ع  شی رفته منم ترم پ ادتی:لوفر ین

 . ی_تو فرق دار

 اومدم. خی :آره من از مرلوفر ین

 بمونم . گهیترم د هیکشه   یحساسم.حوصلمم نم   زای چ نیمن رو ا لوی_ن

 .یمردم از گشنگ میکوفت کن  یزی چ هی میبر  نی.فعال پاشمیکن یم  شیکار هی :حاال غصه نخور نفس 

 کرد؟ لیمن م یعمه  نوینفس اشاره کرد و گفت:پس ا کی و ک وهیبه آبم   لوفرین

 غذا بود. شی پ نی:انفس 
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 از ترسم. ممی.من بدبخت صبح تا شب رژیشیچاق نم یخور  یم یکه هرچ یریدرد بگ ی:الوین

 زه. دو رو ای .بخور بابا دنگهید یا وونهیدستم داد و گفت:د یدستمال نفس

 

  یشروع م  مونیکالس بعد گهیساعت د  مین میبر دی.پاشدی.پاش ای کن هیگر نمینب  گهیبه من گفت:د رو
 شه.

 

 ن؟یکاره ا ی.رو بهشون گفتم:امشب چمی سه با هم بلند شد هر

 .ادی:من که خوابم منفس 

 .ادی:منم عمه جانم داره ملوین

بام   میبر نی کاری اگه ب نمیخواستم بب ی.مشهیو گفتم:االن وقت نم  دمیاوق زدن در آورد.خند یادا بعدم
 کنم.  فیرو واستون تعر  یزیچ هی دیبا

 ؟ ی:چنفس 

 .ست یتا تهش بگم.االنم خورده تو ذوقم اصال حسش ن  دیبا ی_بگم چ

 خواب.من هستم. ی:گور بابانفس 

 .میچان ی پ یعمه جان را م  ولی.اگهی:منم هستم دلوین

 گشنمه  می.بابا برلوی:به نفع تو شد ننفس 

 خوره. یاالن ما رو م  نیبهار ا می:برلوین

 .......سیسمت سلف سرو  میو با هم رفت دمیخند

*** 
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. مامان خت یر یو اعصابم به هم م  فتادمی طرحم م ادی  یخونه.ه  دمیو کوفته ساعت پنج رس خسته
 ولم نکرد.  گهید دیتوهمم رو د افهی ق نکهیهم

 ؟ یشده چرا پنچر  ی:چمامان

 _خستم مامان. 

 _آره منم باور کردم. 

 تو اتاقم.اونم دنبالم اومد. رفتم

 لباسام کردم.  ضی.خودم رو مشغول تعوسادیچارچوب در وا نیب  نهیبه س دست

 شده؟  یچ یگی:نم مامان

 _مامان جان گفتم که خستم.

 . یگ  یم یالک یدونم دار یمن م  ی_ول

خواست نسبت    یدلم م یلیخورد.خ یضعفم بهم م  نیگرفت.حالم از ا  یم میزدم باز گر یحرف م اگه
 داد. یجواب نم شهیباشم اما هم ال یخ یمسائل  ب نیبه ا

 تخت و با بغض گفتم:استاد کارمو قبول نکرد.  یرو نشستم

 :نگام کن بهار.مامان

 ؟ یریگ یآبغوره م یدار نیلحظه با ترس نگاش کردم.گفت:واقعا بخاطر ا هی

 راحت شد   المیخ

 سر کالسش. نمیبش دی_مامان دو ماه دوباره با

 شه واست.  ی دوره هم م هی.یترم به زور سر کالسا بود نی_خب فدا سرت.تو که ا 

 کمی نکن.پاشو دست و روت رو بشور. هیو گفت:حاال هم گر  دینگفتم.اومد گونم رو بوس یزیچ
 . ادیاستراحت کن تا بابات ب



 ان ی پا   ی سفر ب 

12 
 

 زدم و گفتم:چشم.  لبخند

 رون؟ ی من امشب با بچها برم ب شهی گفتم:مامان م رونیاز اتاق بره ب نکهیاز ا قبل

 _کجا؟ 

 _بام.قبل ده خونم. 

 دونم.به بابات بگو.  ی_من نم

 _باشه. 

 و درم بست..  رونی ب  رفت

 ام یدر ب الیذهنم آروم شه و از فکر و خ کمی.هدفونم رو گذاشتم رو گوشم تا دمیتختم دراز کش رو

                                    *** 

 

   25#ساعت

 4#پارت_

 

خوب بود.جونمون به هم بسته بود.دختر   ی لیبه استقبالش رفتم.رابطم با بابام خ عیکه اومد،سر  بابا
 بودم.  ییاز حد بابا شینبودم اما ب  ی مامان  شیتیلوس و ت 

جوابم رو داد.به مامان گفتم  ییگفتم.اونم با خوشرو دی هر روز بغلش کردم و بهش خسته نباش مثل
 . زمیبر  یتا خودم چا نهیبش

 و برگشتم تو سالن. ختمی ر ییتا چا سه

 . ایدمق یل یخ ییرو گذاشتم جلوش و گفتم:بابا  ینیبود خسته شده.س معلوم

 همه. میبود.خسته شد ادی:آره بابا امروز ارباب رجوع زبابا 
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 . مینداشت یو مشکل مال   دیرس یکارمند بانک بود.خداروشکر دستمون به دهنمون م بابام

 . ی_خسته نباش

 بهار بابا.  ی_سالمت باش

 کرده که چرا استادم طرحمو قبول نکرد.  هیگر ی :خانوم امروز کلمامان

 :چرا؟ باال انداخت و گفت ییابرو بابا

 نداشت.ردش کرد.  یخواست همخون یکه استاد م یزی _طرحم با چ

 :عجب!  بابا 

 عجب بود.  نیهم  شیناراحت ای جانی گرفت.اوج ه خندم

 ؟ یخند ی:چرا مبابا 

 .یچ ی_ه

 هاش واسه من!  هیخنده هاش مال باباشه،غم و غصه و گر گهی:بله دمامان

 .دیفدات شم مامان.ببخش یبغلش و گفتم:اله دمیپر

 خفه شدم.  نی بابا بش ی_خدا نکنه.ا

 .یبعد کارتو با دقت انجام بد یدرس عبرت شد تا دفعه   نیسر جام.بابام گفت:اشکال نداره.ا نشستم

 آب و هوام عوض شه؟ کمی  رونی برم ب  لوفریامشب با نفس و ن یذار یبابا.م  گمی_بله درسته.م

 .یمظلوم نشست رنقدیپدر سوخته.پس بگو چرا ا ی_ا

 آروم و مظلومم. شهیاعتراض گفتم:عه بابا من که هم با

 . یدون یخونه بله.اما تو خونه که خودت خوب م رونی _ب

 ؟یذار  یزدم و گفتم:حاال م ییدندون نما لبخند
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 . نیزود برگرد.مواظب خودتون باش   ی_برو.ول

 گفتم و بلند شدم. یچشم

 فیکه بابا واسم تعر ییزایرم دنبالشون.چ یم گهیساعت د میدادم و گفتم تا ن  امیپ  لوفرینفس و ن به
 . میبا بچها با هم گپ بزن یبشه تا حساب  یتونست سوژه ا یجذاب بود.م یل یکرد خ

رو برداشتم و   فمیزدم.ک ممیمال  یرژ صورت هی.دمیپوش  دیبنفش بلندم رو با شلوار و شال سف یمانتو
 . رونیرفتم ب

 رفتم..... رونی کردم و از خونه ب یهاشون.خدافظ هیتوص  دنیابا گرفتم و و بعد از شنرو از ب  چیسو

  یحاضر م  عیبود که سر نیخوب هرسه تامون ا ی.از خصلت هالوفریرفتم دنبال نفس،بعد هم ن اول
 . دمیخند یدر آوردن و منم فقط م یمسخره باز یکل  لوفریبام نفس و ن می.تا برسمیشد

  یدور هم جمع م  شهیکه هم ییباال،جا می.با هم رفتمیشد ادهیجا پارک کردم و پ  هیرو   نیماش
نشست و شروع کرد به به  چه  مکتین یرو عیزد.نفس سر  یم یمهر بود و هوا به خنک ی.وسطامیشد

 رو دوست دارم.  نجا ی.آخ من چقدر اییوی.عجب وییچه کردن:به به عجب هوا

 نجا؟ یا یایبار اولته م.گفتم:مگه میکنارش نشست لوفرمیو ن من

 دارم.  نجایبه ا یارادت خاص  هی ی:نه ول نفس 

 ! :عجب لوفر ین

 :مش رجب. نفس 

 آخه.  یخنده در آورد و گفت:چقد تو بانمک یادا یالک لوفرین

 . زمیرسم عز یتو هم نم ی:به گرد پانفس 

لحظه هم به  هیسرم اومدم من حرف بزنما. ری.خگهیبابا بسه د یداد من جفتشون ساکت شدن:ا با
 دن که. یاون فک مبارک استراحت نم 

 . دیی.بفرمام یش  ی.اصال ما الل میزن   ی:باشه چرا ملوفر ین
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  یهوس کرد خاطرات تلخ  هوی ش،بابایرو به خودم گرفتم و شروع کردم:دو شب پ   لسوفایف نیا ژست
 .می بود دهیوقت تا حاال نشن  چیرو مرور کنه که ه

 واسه خاطرات تلخ .خب؟   رمی میگفت:من م جانی ا هب  نفس

 گرده به زمان پدر بزرگ بابام.  یبهش رفتم و ادامه دادم:موضوع بر م یغره ا چش

 رو ندارم.   رپاتاالیپ یقصه  دنیشن ی:اووو من حوصله لوفر ین

 الل شو!   لوفریحرص گفتم: ن با

 نگفت.  یزی و چ دیخند

بوده و  نیدختر.اسم پسر هاش حسن و حس  هی_پدر بزرگ بابام سه تا بچه داشته.دو تا پسر و 
 دخترش سارا. 

بابامه که من تا حاال از وجودش خبر   یپدر بزرگمه،حسن هم عمو ایمن  یهمون پدر بابا  نیحس
 نداشتم.پدربزرگ بابام...

  ینسبتا رو بگ یایاسم نداشته؟تا بکالمت،اما پدر بزرگ بابات  ونیم دیوسط حرفم:ببخش دیپر نفس
 صبح شده که. 

از شهر    یک ی کینزد الیو هی یبچه هاش تو  ،بایهمون ِمهد ایو گفتم:خب پدر بزرگ بابام  دمیخند
  شیکیمعروف واسه دو تا خان اونجا بوده که  یالیکردن.اون زمان کال دو تا و  یم  یشمال زندگ یها

 راه نبود. شتریربع ب هی الهاشونیبوده.از شهر هم تا و یمال مهد

 

   25#ساعت

 5#پارت_
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عاشق  یحسن،پسر بزرگ آقا مهد نکهیداشتن.تا ا  یخوب یهم توپ بوده.خالصه زندگ وضعشون
  یبه نون شبش هم محتاج بوده.نه کس و کار یکه حت یدختر هی.عاشق ی.حاال بگو عاشق ک شهیم

فهمه مخالفت   یم یبه خودش و خاندانش مغرور بوده وقت  یسابهم که ح ی .مهدیچیداشته نه ه
 کنه. یم

گه  یم یتونست ازش دست بکشه.خالصه مهد یدلش واسه دختره رفته بود ونم یهم بدجور حسن
 ره. یم ششونیکنه و از پ  یراحت عشقش رو انتخاب م یل یارث و خانواده .اونم خ ایاون دختره  ای

کنه.از اون روز به بعد هم  یو با دختره ازدواج م رهیگ یم  کیکوچ یخونه  هیکه داشته  یپس انداز با
 .ننی ب  یرو نم گهیحسن و خانوادش هم د گهید

 یش،توی.بعد از تموم شدن سربازشهیعازم تهران م یهمون بابا بزرگمم واسه سرباز یعن ین،یحس
.البته با شهی کنه و موندگار م  ی.اونم همون تهران ازدواج مرهی گیو کارش م شهیهمون نظام مشغول م 

 خانواده. تی رضا

 . یگفت ی.مهیشکرش باق  ی:خب باز جالوفر ین

سالش بود.کال  18مونه و پدر و مادرش.سارا اون زمان که داداشاش رفته بودن، یفقط سارا م گهی_د
 ول کرده بود.   درسش رو پلمیذاشتن دخترا درس بخونن و قبل د ی نم  ادیاون زمان هم ز

هم اگه   یگرفت.گاه یرفت و نون م  یما،هر روز به خواست مامانش تاشهر م یقصه  یسارا نیا
 داد. یداشتن خودش انجام م  دیخر

خونده و   یراه برگشت داشت واسه خودش شعر م ،توییرفته بود نونوا شهیروز که مثل هم  هی
 و اطرافش.  ای .کال غافل از دنومدهیم

 

 .شهیم نیکرده بود پخش زم دمیخر  ی.هرچنیخوره زم  یکنه و م یبرخورد م یکیدفعه با  هی

.باالخره دختر خان بوده و هیگر  ری زنه ز یو م  رهیگیسرش محکم خورده بود به طرف،دردش م چون
 . یمامان شیتیت

 . شهیم لیوسا هیها و نون و بق وهیمشغول جمع کردن م یعذر خواه یمرده هم با کل اون
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 .زهیر  یم یشه،دلش هر ی ما به جمال آقا روشن م یچشم سارا یگذره،وقت یلحظه که م چند

 

 لهیوس نمیزده که بفرما ا یصداش م  یطرف هم ه نیره.حاال ا  یم ادشی یو همه چ دیدرد و خر اصال
 ! دیشن  یانگار اصال نم یهاتون،ول

 ره.  یو م  رهیگ  یم کارویلرزونش پالست یو با دستا اد یبه خودش م باالخره

 اون مرده بوده. شیخود خونه همش حواسش پ تا

 بود تا سارا دلشو ببازه. ینگاه کاف هی همون

 . نشیبب  گهیبار د هیره شهر تا بلکه بتونه  یم گهید یزایو چ  دنینون خر یروز به بهونه  هر

  داشیشناختن.باالخره بعد از دو هفته تو مغازه پ یبودو همه هم رو  م کیزمان شهر ها هم کوچ اون
 کنه. یم

 

زنه و خالصه    یقلبش تند تند م نشی ب یم  یبا جذبه تر از اون وجود نداشت .وقت ینظرش مرد از
 که عاشقا داشتن. ییحالتا

 بود؟  ی:اسمش چلوین

 فکر کردم و گفتم:محمد.  کمی

 کنه. ی کنه.و م  دایپکنه تا خونش رو  یم  بشی دادم:سارا اون روز تعق ادامه

 سهی میدرخت وا هیخونشون پشت  کیرفت نزد یبره و کل شهرو بچرخه،هر روز م  نکهیا یبه جا حاال
 .نش یو بب  ادیتا محمد ب

 

  ششیره پ  یدختر هر روز کارش شده آمار گرفتن از اون،م نیا نهیب  یم یفهمه و وقت یروز محمد م هی
 پرسه.  یرو م  لشیو ازش دل 
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 کنه. یشه و سکوت م  یهول م یزیحرف زده نه چ یهم که تا اون سن نه پا پسر چارهیب  دختر

نامزد داره و قراره تا چند   گهیبود،بهش م دهیرو فهم  هی سارا و رفتارش قض یهم که از نگاها  محمد
 ازدواج کنن. گهیوقت د

 مونیاومدنش هم پش ای از به دن ی.حت شهیاون حرف کال نابود م دنی.سارا بعد از شنرهی و م گهیو م نویا
 .دلش بدجور واسه محمد رفته بود. شهیم

 نشد. میقد یسارا گهیاون روز به بعد،اون سارا د از

شعر   یصدا یکس گهیرفت تا به گال و درختا آب بده،نه د یم  اطیرفت،نه به ح دینه خر گهید
 . دیخوندنش رو شن

 کرد.  ینشست و دفتر خاطراتش رو پر م  یافسرده،فقط تو اتاقش م  یآدما نیع

  یعاد یشن و واسه برگشتش به زندگ  یداره،نگران م  یسارا چه حال ننیب یم  یو مادرش وقت پدر
 نداشت.  یاثر چی کنن.اما ه یم یهرکار

  یرو دوا م  یخونه هر درد یکه م ییرمال  هست و با ورد ها هیشنوه که  یم ی ک یروز از   هیسارا ، پدر
 کنه.

  ارتشیو م  رهیگ  یاون شخص رو م یدونش بوده،آدرس و نشون  هی ی کینگران دختر   یلیکه خ اونم
 تو خونش.

رو کامل    زی چ هیخونده، یداشته اون ورد و دعاها رو م   یاون شخص،تازه وارد بوده و وقت نکهیا مثل
 گه و..... ینم

 ساکت شدم همزمان گفتن:و.....  دنید یزل زده بودن به من.وقت قیدق لوفریو ن  نفس

رو    زیچ هی ی.و وقت نطوریبوده.ورداشون هم هم نیاط یو گفتم:کار اونا با اجنه و ش  دمیکش یق یعم  نفس
 ده.  یرو از دست م شی عیو کال حالت طب شهیاون ورد م ریاس گه،سارایناقص م ایاشتباه 

نه پدر و مادرش   گهیو د فتنیبه جونش م زایچ نیدونم ا یو نم   اون شب به بعد،جن ها و ارواح  از
 نه خودش.   ننی ب یروز خوش م  هی
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  یاشاره م ینقطه ا هیو به  دنیکش  غیکرده به ج  یها،چه شب چه صبح شروع م وونهیمثل د هوی
 کرده.

 شه.  هوشیزده تا غش کنه و ب   یخودشو م نقدریا ای

 کرده.  ینم  یحرکت چیشده و ه یم  رهیجا خ  هیروز کامل به  کیهم  یگاه

 نوشته.  ی م ییزایچ هیهم  واریدر و د یرو

 . هیچ دیفهم  یکس نم  چیکرده که ه ی با خودش زمزمه م ییزایچ هیهم  ییوقتا هی

 روال،با اشک و ناله و نفر  ن یبه هم یکنه.چند هفته ا دایتونه اون مرد رو پ ینم  گهیسارا د پدر

 

   25#ساعت

 6#پارت_

 

 گذره.  یپدر و مادرش م یها نیروال،با اشک و ناله و نفر ن یبه هم یهفته ا چند

 هم کردن نتونستن دردش رو دوا کنن یهرکار

از   یچند ساعته که خبر نهیب یم  یبوده،پدرش هم وقت  ی آشپزخونه مشغول آشپز یروز مادرش تو هی.
 کنه.  یکار م  یداره چ نهیره تو اتاقش تا بب  یست،میدخترش ن

 طناب دار همانا.  یدخترش غرق خون،باال دنیه اتاق همانا،و دب ورودش

 بدنش هک کرده بود و بعدم خودشو دار زده بود. یرو زایچ  یسر هیبا چاقو  سارا

 مرد؟  یراحت نیو گفت:به هم  دی کش یبلند نی ه نفس

ده و  یبهش دست م یقلب  نع،حملهیب  یم تی پدرش سارا رو تو اون وضع ی.وقتیراحت  نی_آره.به هم
 .رهی می و م فتهیهمونجا م 
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.اونم زبونش تا چند سال  شهیدخترش و هم شوهرش رو به رو م یمادرش ،چون هم با جنازه  چارهیب
 زنه.  یکالم هم حرف نم  هیو  ادیبند م

تا بهشون سر بزنه.تو اون دو روز جنازه ها تو خونه مونده بودن.مادرشون تو   ادی م نیروز بعد حس  دو
 کنه.  یکار چیوده و نتونسته هشوک ب 

 کنن.  یپشت خونشون دفن م   اطیو جفتشون رو تو ح  ادیکنار م هیقض نیبا ا  یهم به سخت نیحس

 بره.  یرو هم از اون خونه م مادره

بابام هنوز   یگن روح عمه   یکس نتونسته پاش رو تو اون خونه بذاره.م  چیاون روز به بعد.ه از
 شده.  رینبوده.انگار اون خونه کال تسخ   ریتاث یکه خونده شد ب هم یاونجاست و در عذابه.اون ورد

 . اسی خارج لمیف  نیا نیبا دهن باز گفت:جل الخالق.ع   لوفرین

 نزده؟  یحرف  چیتا االن ه گه؟چرایپدر بزرگته د نی:چه ترسناک.خب حسنفس 

 خاطرات واسشون عذاب آوره.  یادآوری دیدونم.شا ی_نم

 ! ؟یدیباباتو ند یتو تا االن عموها یعن ی:لوفر ین

 خبر بودم.   یکال از وجودشون ب گمی:نه.مگفتم

 :چه باحال و خفن!نفس 

 :خاک تو سرت کجاش باحاله؟ لوفر ین

 بگو.   نوی:همگفتم

 بگم؟!  زیچ هی:نفس 

 بگو.   زی:دو چ لوین

 .نمی بب ک یخوام برم اون خونه رو از نزد  ی:من منفس 

 .دی از خنده ترک  لوفرین هوی
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 جمع کرد و گفت:هرهرهر.جوک گفتم مگه؟ افشویاون خندم گرفت.نفس ق یبه خنده  منم

 فراتر از جوک بود.  یزیچ هی یرفت گفت:نه ول   یم سهیکه از خنده ر نجوریهم  لوفرین

 مزه.  ی:ب نفس 

 :عمته. لوفر ین

س نتونسته پاشو  ک چیشده.ه نیاون خونه نفر  گمی؟میگ یم  یچ یفهم ی.نفس منیبابا بس کن ی_ا
 اونجا بذاره. 

 ی.خودتون محیو تفر احتیگردشه هم س هیشماله؟هم  یگ یخوام برم.مگه نم  یمن م ی:ول نفس 
 .جانمیکه من عاشق ه  نیدون

 سر جات.زده به سرت کال.  نی:بشگفتم

 :ترسو. نفس 

 م؟ یبد یکنم.جواب ننه باباهامونو چ  یسک یر  نیهمچ ستمی:نفس واقعا ترسناکه.من که حاضر ن لوفر ین

 اردو.  میر یم  یواسه پروژه درس میدار میگی:منفس 

 گم.  یوقت به بابام دروغ نم چیقاطع گفتم:من ه یلیخ

  شی پ یزیممکنه چ ای کنه  یم دتی تهد یخطر یهروقت حس کرد شهیبهار.هم یی ترسو یلی:خ نفس 
 عقب.  یکش یکه به ضررت باشه م ادیب

 شرط عقله.  اطی:اسکل خب احت لوفر ین

 .میدون  یهممون م نوی:نه.بهار ترسوئه انفس 

 .ستمی_من ترسو ن 

 .ی_هست
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کنم.رفتنمون با خودمونه اما  ی نم یکار نیوقت هم همچ چیگفتم:آره من ترسو ام.ه تی عصبان با
 برگشتمون نه.

 . ادیسرمون ب  ستیقرار ن ییبال چیهمش چرته.ه نای:انفس 

 

 س. نف  ای :کوتاه بلوفر ین

 رم.  ی.خودم م نیاین  نیترس ی :نوچ.شما اگه منفس 

 ترسم. یکه بهت ثابت کنم نم امیبا حرص گفتم:باهات م   ییهوی  یلیخ

 زد و نشست سر جاش.  یمندانه ا روزی لبخند پ نفس

اون خونه   یجد یجد ؟اگهیعواقبش فکر کرد ؟بهیبر یخوا  یم یبا تعجب گفت:بهار مطمئن   لوفرین
 ؟یداشته باشه چ نایجن و ا

به خودم گرفتم و گفتم:به   یمصمم افهی .قارمینفس کم ب یخواستم جلو یگرفته بودم.اما نم دلشوره
 شد شد.   یدرک.هرچ

 . امی.من که نمنیا وونه ی:جفتتونم دلوفر ین

 ! یی.تو هم ترسوای :ننفس 

 شم.  ینم  کی بگو من تحر یخوا  یم ی:هرچ لوفر ین

 !لوفری ن مایجا بدون هم نرفت چی:ما تا حاال هنفس 

 نگفت.  یچ ی ه لوفرین

 لو؟ ی:ننفس 

 :درد. لوفر ین



 ان ی پا   ی سفر ب 

23 
 

 یدو روز تو اون خونه م یکی شمال. میبر میخوا یگذره.م  یو گفت:بخدا خوش م  دیخند  نفس
 . میایو م م یکن یم  فیک ی.حساب ا ی عموم لب در یالیو می ر  ی.چند روزم ممیمون

 داد. یداشت وا م  لوفرین

 جونم؟  لوی:ننفس 

 اول با بابام حرف بزنم.  دی:بالوفر ین

 پس حله  ولیزد و گفت:ا ییلبخند دندون نما  نفس

 

   25#ساعت

 7#پارت_

 

 م؟ یبر  ی:کنفس 

 نه.  ایده  یبابام آدرس اونجا رو م نمی .صبر کن ببی_وقت گل ن

 دایمتروکه تو شمال هست؟تو فقط شهرشو پ یالیخواد که.مگه چند تا و ی:آدرس نم نفس 
 . میکن یم داشیکن،خودمون پ

  ی.بخدا بغل همون سارا چالت مادیسرمون ب  ییبه حالت اگه بال یوا یعن یگفت:نفس  دیبا تهد  لوفرین
 . گردمیکنم برم

 . نیشه نترس ینم  یچی :باشه بابا.هنفس 

قصه  نیکه بابام ا یه جونم.شب اولاز همون لحظه استرس افتاده بود ب یول اوردم ی خودم نم یرو به
شد قبول کردم که برم   یبرد.باورم نم  یکردم و خوابم نم  ی صبح بهش فکر م یکرد تا دم دما فیرو تعر
 اونجا. 
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 ؟ ییکجا ندرالیزد به بازوم و گفت:س   لوفرین

 م؟ ی.برنجای.گفتم:هم ندرالیس گفتیداشت بهم م عادت

  یپس فردا صبح راه نی.تا فردا مخ خانواده رو بزنمیبر رهیبه ساعتش کرد و گفت:آره د ینگاه نفس
 .میش

 م؟ یبر ی:با چ گفتم

 . میر یمن م  نی:با ماش لوفر ین

 .......می حل شد.بر نمی:انفس 

 

  یتو یدرس  یبرم اردو دیکنم و به مامانم بگم با ینی تا تونستم مقدمه چ دی روز کامل طول کش هی
وارد  گهیگرگانه.د یاز روستاها یک ی یتو الیکه اون و دمینامحسوس از بابام شن یل یخشمال.به زور و  

 متروکه اونجا هست؟! یالینشدم.به قول نفس مگه چند تا و انیجزئ 

کردم که    یخودمو لعنت م یکردم.ه الیروز رو از استرس تو خونه قدم زدم و هزار جور فکر و خ  کل
  دمیترس  یم نکهیچرا اصال بهشون گفتم.هم عذاب وجدان داشتم که به مامان بابام دروغ گفتم،هم ا

صالح   به راست باشه رفتنمون   دمیکه شن  ییزای .اگه تمام چفتهی واسمون ب یاونجا و واقعا اتفاق  میبر
 .سادمی میپاش وا دینبود.اما چون حرف زده بودم با

  یلیکرده بودن.مادر نفس و پدرش خ  یدم.اونا هم خانوادشون رو راض زنگ ز  لوفریبه نفس و ن  شب
دادن.اما مادر   ینشون نم  تی نفس حساس یرفت و آمد ها  یرو یل یکردن.کال خ یزود موافقت م 

سفارش و آمار گرفتن اجازه   یشد.پدر مادر من هم با کل یم  یحساس بود و سخت راض کمی  لوفرین
 ...  برمدادن  یم

شد.هرچند پدر و مادرن و حق   یکنترل م  زیبه ر  زیر مونی سالمون بود اما بازم همه چ24سرمون  ریخ
 دارن.

پهلو و اون پهلو شدن خوابم  نیا میساعت و ن  کیدعا و صلوات دلمو آروم کردم و بعد از  یبا کل  شب
 ....................میش  یدنبالمون و راه ادیب  لوفریبرد.قرار بود هفت صبح ن
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 شدم.   داریصبح خودکار ب شی که ش یچ ایدونم از اضطراب بود  یمن

 رفت سر کار.   یشد و م  یم  داریحوصله دست و روم رو شستم و حاضر شدم.بابامم همون موقع ها ب با

  دیصبحونه رو د زی م یشد.خودش کامل صبحونم رو آماده کرد.بابام وقت داریمن ب  یبه هوا مامانمم
 . میدیصبحونه رو د  زی بهار ما م یونه بار به به  هیگفت:خداروشکر 

با   ؟منیخواد صبح ها بلندش ینم گهید یبا اعتراض گفت:عه مسعود؟!مگه خودت نگفت  مامانم
 خورم؟   یهمکارام صبحونه م

 . یکنم.شما که تاج سر یم یو گفت:خانوم شوخ   دیخند بابام

جوشون عاشقانس تند تند دو تا لقمه چپوندم تو دهنم و بلند شدم و گفتم:مامان االناس   دمید منم
 رم دم در. ی.من مادی ب لویکه ن

 !ینخورد یزی باهات.تو که چ امیگفت:صبر کن چادر سر کنم ب مامانمم

 گهید یایخواد ب  ی.نممی ش ی م ری س میخور ی_خوردم مامان.تا اونجا هم با بچها هله هوله م

 دا ینخور نایمونده و ا یبهار،بابا فست فود و غذا:بابا 

 و گفتم:چشم بابا جون حواسم هست.خب خدافظ.  دمیبابام رو بوس یگونه  رفتم

کردم.مامانم چشاش پر   یبا جفتشون رو بوس گهیبار د هیرد شدم. رشیواسم قرآن آورد.از ز مامانم
 یدلم م  گهی.نکن دگهیشهر د هی رم   یاشک بود.اخم کرد و گفتم:عه مامان.مگه بار اولمه بدون شما م

 دم رفتن.  رهیگ

 دونم نگرانم. ی:نم مامان

 _نگران نباش.به جاش دعا کن واسم.

 :خانوم بچه رو ناراحت نکن.برو دخترم مواظب خودت باش. بابا 

 . نطوری_چشم.شما هم هم
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  نییپا  دمینشده.تا رس رشی صبحونه بخوره تا د نهیکه نذاشتم.گفتم بش اد ی خواست باهام ب  اباب
 . دیرس لوفرمین

 

 مرگ.  یبه سو ش یساکموگذاشتم صندوق و نشستم کنارش گفت:پ نکهیاومده بود دنبال من.هم اول

 . یکن ی مونده تو تو دلمو خال  ن یو گفتم:هم دمیخند

 بودم.  داریب شبوی رس کل دکرد و گفت:واال من که از ت حرکت

 !؟ی_جد

کارت کنه که تا بدبختمون   ینفس خدا بگم چ یدارم؟!آ  ینگاهم کرد و گفت:مگه من با تو شوخ  پوکر
 . یستیول کن ن  ینکن 

 _آره واقعا. 

  مینشست عقب و گفت:جون جون بر عیدر منتظر بود.سر یدم خونشون.جلو میدیبعد رس قهید ده
 شمال. 

 سمتش.گفتم:سالمت کو با ادب؟ میبرگشت  جفتمون

 .اون ضبط هم بزن.فتیراه ب  لویرفت.ن  ادمیذوق دارم  یل یخ  دی_اوا سالم.ببخش

 . ستیجان مادرت.هفت صبح حس آهنگ ن  نیحرکت کرد و گفت:بش  لوفرین

گذاشته  نوی شروع به پخش کرد.نفس ماش  یآهنگ بندر ه یضبط رو زد. یتا کمر خم شد و دکمه  نفس
  میفتی حداقل بذار ب یداد.با خنده داد زدم:عقده ا یو خودشو تکون م دیکش یو مه یبود رو سرش.ه 

 تو جاده بعد شروع کن.

 

   25#ساعت

 8#پارت_
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 تونم،قر تو کمرم فراوونه.  ی:نم نفس 

 ؟ wc ای ی:قر دارلوفر ین

 شعور یزد تو سرشو گفت:ب  نفس

 . لویو گفتم:دمت گرم ن دمیخند

  یبایخوره.من اگه خونه بودم االن داشتم خواب ز یتکون م یه ین یچ یعروسکا نیا نی:واال علوین
 . دمید یخفته رو م

 زنم.  یحرف نم گهیذوقا.اصال من د ینشست و گفت:ب  نهیدست به س نفس

 . ادیبگو با عقل جور در ب  زیچ هیزدم و گفتم:تو؟!آخه   پوزخند

 .ی نکبت  یل ی:بهار خنفس 

 دونم.  ی_م

  ادیگه آهنگ مورد عالقش رو گذاشتم و صداشو ز ینم یچی نفس ه دمید یگذشت.وقت  یساعت مین
 به خوندن:  میو شروع کرد میچشمک به هم زد هیهم  لویکردم.من و ن 

 عاشقم از تو بدتر اگه عشق تو باشه کمتر  یگیم

 قلبم بگو بشنومت بلندتر  شهیم وونهید

 و دارم ی با تو تمومه کارم مگه جز تو کس گمیم

 زارم ی رت مفقط سر به س یریبه دل نگ یزیچ

 زارم ی فقط سر به سرت م یریبه دل نگ یزیچ

 و همراهمون شروع کرد به خوندن:  اوردیطاقت ن  دیکه رس نجاشیا به

 ار ی یدلدار شدم عاشقت ا هیدل دارم  هی آخ
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 صد بار  یروز رمیم یمن م یفقط لب تر کن  تو

 

  یبودن.وقت ناشیاومد کنارمون.دو تا پسر سر نش نی ماش هی.میدیو خند میآخرش با هم خوند تا
  ادهین؟پی ر یانداختن.راننده گفت:جون بابا کجا م  کهیشروع کردن به بوق زدن و ت میما دختر دنید
 م؟ یبا هم بر نیش

  ییو گفت:نه شرمنده ما با دخترا جا رونیکرد ب  شهیسرشو از ش اوردیکه ماشاهلل از زبون کم نم نفسم
 . میر ینم

 ن؟یا یشما چ میبغل راننده بود گفت:ما دخترکه  یاون

 . نیفهم  یم نیبنداز تونینگاه به ابروها و دماغ عروسک هی_واال 

 ازت.  ومدیخوشم ن ی خنده.راننده رو به نفس گفت:گوشت تلخ  ری ز میزد لوفریو ن من

 نکبتا.  نی حرصش گرفت و گفت:گمش  لوفرین

  فیدمت گرم ک یآبج ن ی:آفرلویپاشو گذاشت رو گاز.نفس شروع کرد به قربون صدقه رفتن ن بعدم
 کردم. 

 .می:چاکرلوین

 .شهی نم ینجوریا نیریزبونتونو بگ یگفتم:جلو منم

 .میبخور  نیاری ب زیچ هی .ی:چشم حاج خانوم.بابا مردم از گشنگ نفس 

 هام تو صندوقه.  ی:من خوردنگفتم

 :منم. لوین

 . اوردمی ن یچ یشما اومدم ه دی:منم به امنفس 

 .می مونده تا برس گهیدو ساعت د یک ی.میبخور یزیچ هیزنم بغل  یم گهی د کمی:عجب.بذار لوین
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واسه   لوفری من و خودش رو آورد.ن  یها یخوردن  سهیشد.ک ادهیربع بعد،زد کنار.خودش پ  هی قهید ده
و دوباره    میغذامونو خورد لکسی ر  یلیدرست کرده بود.منم نوشابه همراهم بود.خ چیهممون ساندو

 حرکت کرد....... 

 

   25#ساعت

 9#پارت_

 

رو   الیو ن یبپرس نیدیرو د یبه بعد هرک نجایگفت:از ا  لوفریم،نیشد یکه وارد گرگان م یجاده ا اول
 . میکن دایپ

 ه ی:فکر خوبنفس 

 گرفت.  یبودم دلم آروم نم دهیکه از بابا شن ییزای تنهانبودم،اما با چ نکهیاسترس افتاد به جونم.با ا بازم

 

  هیخنده و گفت:چ ری و با غضب برگشتم سمتش.بلند زد ز  دمیکش یبلند نی زد پشتم.ه هوی  نفس
 خواهر من هستم.  ؟نترسیدیترس

 توئه ها. ری نکبت.همش تقص  شعوریحرص گفتم:ب با

 گل بهار. رهید خی واسه توب هگی:دلوفر ین

 آدم. هیگفت:اوناهاش  هوی  نفس

 مگه؟ یا دهیو گفت:آدم ند دیخند  لوفرین

 . نی:باهوش آدرس بپرسنفس 

 . دیو گفتم:آقا ببخش نییرو زدم پا  شهی رفت کنارش.ش  لوفرین
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 مرد نسبتا مسن برگشت سمتمون.   هی

توش   یشه که مونده و کس  یم  یسال ن؟چندیشناس  یمتروکه م  یالیشهر و  نیا ی:شما تودم یپرس
 رفت و آمد نداره. 

 _نه شرمنده. 

 دونستن.  ینم  یزی چ یول میدیهم پرس گهیتشکر کردم  و حرکت کرد.از دو نفر د زونی آو یا افهیق با

 دونه. ینم یکه کس نین یب  ین؟میو اون بپرس  نیاز ا نیخوا یم  یگفتم:تا ک یدیناام با

 بدونه.   یکی تا باالخره  م یپرس یم  نقدری:انفس 

 حرف نزن.  یتا اطالع ثانو  یک ی_تو 

 . دیلحظه خفه ش هی:اه لوفر ین

 .. دیشد سوالمون روپرس  یکه داشت رد م رزن یپ هیبار خودش از  ن یزد رو ترمز و ا  دوباره

 

 نه؟  نیستین  نجایبه هرسه مون نگاه کرد و گفت:مال ا قیدق رزنهیپ

 :نه مادر جان. لوفر ین

 ن؟ یخوا  ی_شما برا چه آدرس اونجا رو م

 مادر جون.  میجواب داد:کار دار  کالفه

رد  ونهیمد هیسمت چپ. نی چی.صد متر جلو تر بپ نیبر  میمستق رهی مس نیو گفت:هم زکردیر چشاشو
 بش.  نی رس یم نی بر قهید ستی.ب نیکن

 . متونیبرسون  نی ر یم  ییممنون حاج خانوم.اگه جا یل یگفت:خ یبا خوشحال  لوفرین

 خدا به همراتان.  نی_نه مادربر

 بهار خانوم؟  یدی.د ولیداد و گفت:ا ی.نفس شونه هاشو تکون ممیو رفت  میتشکر کرد  بازم
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 نگفتم.  یزیتاسف تکون دادم وچ یاز رو یسر

 .میرفت  شیپ م یکه گرفت ی آدرس طبق

 

هم نبود.همه خشک شده   یدرخت سبز چیشد.ه  یم یکال خاک ریمس  میرو که رد کرد دونیم
 کس اونجا رفت و آمد ندارهـ  چیبودن.معلوم بود ه

 نجا؟ یا ستیترسناک ن کمیکرد.گفتم:بچها  یبود و فضا رو ترسناک م  یهم ابر هوا

 :موافقم.نفس 

 ترسناک باشه.  دمیبا م یش یارواح م  یوارد خونه  می:خب دارلوفر ین

 . رلوفین  ی:الل شگفتم

 و سکوت کرد. دیخند  لوفرین

و   یمیشد قد  یشد.از همون دور هم م  انینما الیو ک ی ،قامتیرانندگ قهیدق  ستیاز حدود ب بعد
 داد.  صیمتروکه بودنش رو تشخ

 .میدی:بچها فکر کنم رسنفس 

 

رنگش به   یآجر یبود.نما دهی باغ خشک  هیدرست وسط  الیداشت.و یحصار چوب  الیتا دور و دور
چرک شده بود و تمام درختا هم خشک  دشیسف یها شکسته بود.پرده ها شهی زد.اکثر ش  یم یاهیس

 شده بودن.

 بهش.  میمون تو سکوت زل زده بود هرسه

 

 :چه خفنه! نفس 
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 :وخوفناک!  لوفر ین

 بوده.  ییبا صفا یچه جا  مایقد دیفهم شهیقشنگ م ی:ول نفس 

 ندارم. ی:حس خوبگفتم

کس تو اون خونه  چیه یکرد.بهار ول  ینم  دایپ  یحس خوب  دید یرو م  نجای.هرکس ای:حق دارنفس 
 . میشکن یو طلسمش رو م  میر ی.ما هم االن منیتوش نرفته هم یمدته که کس هیفقط  نجای.استین

 هی یکنه.حت ینم  یکس زندگ چی اطراف ه نی؟ایبر یخوا  یم  یگفت:نفس مطمئن یدیبا تر  لوفرین
 . ستیمغازه هم ن

 .نی ش ادهی .پمیخر  یخرت و پرت م  کمی میر ی.فردا ممی:فعال واسه ناهار و شام آذوقه دارنفس 

 

   25#ساعت

 10#پارت_

 

 شدم.  ادهی کردم و پ یپا داشت.پوف هی مرغش

درش   دین ی.گفتم:اصال ببمیسادیخونه وا  یحصار چوب یجلو می.رفتمیهامون رو از صندوق برداشت لهیوس
 نه.  ای شهیباز م

 نرده ،درش باز شد.  یدستش رو گذاشت رو نکهیهم  لوفرین

 تو.  می.بردهیمونده پوس نقدریکرد و گفت:فکر کنم ا نگاهمون

 .میباغ شد یکامل باز کرد و وارد محوطه  درو

 تو برگ.   یرفت یبود که تا مچ م ختهیر ن یخشک شده رو زم  یبرگا نقدریا
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رنگشم رفته   یآب یها ینگ کاشبود که اونم پر برگ شده بود.ر  کیحوض کوچ هیخونه  اطی ح وسط
 بود.

 

  دیکه ما اصال کل نیفکر کرد نی. گفتم:به امیستادیدر ا یو جلو  میکوتاه باال رفت یتا پله  شی پنج ش از
 !م؟یندار

 کنار.  نی :غمتون نباشه.برنفس 

گفت:پدر   لوفریشد.ن  ری در آورد و با قفل درگ کیبار ی لهیم هی بشیکنار.نفس از ج  میتعجب رفت با
 ؟ ی گرفت ادیکارارو از کجا  نیتو ا  یصلوات

 :صدقه سر پسر عمومه.نفس 

 شه؟ یری:همون سگفتم

 چه کنم. گهیخب دله د  یکم نداره ول یچ ی ه یی_آره.خدا

 گرفتت نونت تو روغن بود. ی:اگه اون ملوفر ین

   یشد یاگه زنش م یبگ  دیدم.پس با یخواد.من جواب بله نم  ی:جملتو درست کن.اون منو منفس 

 :باشه حاال.به کارت برس. گفتم

گرم   یآب نمی از ا میبرگرد نیای.بمیگفت:اسکل شد لوفریشد.ن  ری.نفس هنوز درگ میستادیا یا قهیدق پنج
 .شهینم

 باز شد.  ری رجیج یموقع در با صدا  همون

 ن؟ یکار کن  یچ نیخواست  ی م نیباال انداخت و گفت:بفرما.شما منو نداشت ییابرو نفس

 .تنفس.آرامش.یعمق وجود گفتم:زندگ از

 لگد زد رو پام و گفت:پاشو تا فلجت نکردم.  با
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 و بلند شدم.  دمیپله ها نشسته بودم.خند رو

 یگربه  هیبود. اطیکه ته ح یگربه ا هیبرم چشمم خورد به  نکهی.قبل الوفرینفس رفت تو بعدم ن اول
 کردم. ی.نشسته بود و داشت نگام ماهیس اهیس

 رفتم تو.  عیبهم دست نداد.خودمو زدم به اون راهو سر  یخوب حس

 

 و جم نخورم.  سمیفرابنفش نفس باعث شد سر جام وا  غیج  یخونه ،صدا یپامو گذاشتم تو نکهیهم

 شده؟ یخدا چ  ایهول گفت: لوفرین

 گفت:سو..سوسک. دیلرز یکه فکش م نجوریهم  نفس

  غیکردم.حمله کردم سمتش که باعث شد دوباره ج ی گرفت خفش م یجلومو نم لوفریاگه ن یعنی
 . سایوا یبکشه و با خنده فرار کنه.داد زدم:اگه جرئت دار

 نفس از سوسک وحشت داره. یدون  یگفت:تو که م لوفری.نسادیرو پله ها وا  رفت

 ترسه،گ... یحرص گفتم:از سوسک م با

 : عه عه مودب باش. لوفر ین

 خورم.  ی.من تو رو نم زمی رفت.گفت:عز  یکه از رو نم نفس

 شم. یسگ نم ی_منم غذا

 ره.  یم ادتونی کال دعوا  نینگا به دور و برتون بنداز هیبا خنده گفت:بابابسه.  لوفرین

  بود و پر تار دهیمتر خاک خواب  هی.همه جا ارمی بود باال ب کیخونه نزد دنیکه چرخوندم با د چشم
 مردگان.  یخونه  نی عنکبوت بود.ع

 . میرو بساب  نجایا دیبا میکه بر یصورتشو جمع کرد و گفت:فکر کنم تا روز  نفس

 .گهید هی:دسته گل جنابعال لوفر ین
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تلفن هم    ی با خودشون نبردن.حت یچی رفتن ه  نجایاز ا  یاطرافو برانداز کردم.جالب بود که وقت قیدق
 سر جاش بود. 

  یباحال و اشراف ی لی.کال زمان خودش خمتی و گرون ق  قهیعت  ایبودن، یمیو قد یاچوبی لیوسا اکثر
 بوده.

 . نیایافتادم.طبقه باال هم داره.ب  لمای ف نیا ادیچقد خفنه. نجایگفت:ا نفس

 

 .گهید یکردم.قدم به قدم سوسک مرده بود و جونورا   ینگاه م قی.همه جا رو دق میراه افتاد دنبالش

 ر ی ز یرفت رو  یخورد و م یم کمی ا اتاق اونجا بود.چند تا پله کوچباال.سه ت یطبقه  میدیرس
 ..یروون یش

 شه موند.  ی.نمفه یواقعا کث  نجای:اگفتم

.هم مواد میکن دیخر کمی میکردن.قبلشم بر  ز یبه تم  میشروع کن نیستی:موافقم.اگه خسته ننفس 
 . یو هم خوردن  ندهیشو

   25#ساعت

 11#پارت_

 

 .شهینم  دهید یچی .شب که کال هکهی هم تار یلیخ  نجای:الوفر ین

 .میخر یچند تا المپ هم م دی:موقع هرگفتم

 :موافقم.نفس 

 .ی:تو هم که فقط موافقلوفر ین

 ده؟یکار کنم؟زورتون فقط به من رس ی:خب چ نفس 
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 .گهی.بسشه دلوفرین میسرش غر زد ی:به اندازه کاف گفتم

 :موافقم.لوفر ین

 خنده. ریز میمون زد هرسه

 کرد. یم  ری ج ری بود و ج ی.پله ها چوب نییپا میو رفت میاتاقا شد الی خیب

 

 هم هوا خفه بود که حد نداشت.  نقدریا

 .دمیرفتم پنجره ها رو باز کردم و پرده هارم کش عیسر

خوفناک و خفه    یلیخ  شیو قشنگ  یتو کشتار گاه.جدا از بزرگ میبده.اصال انگار اومد  رتی :خدا خلوفر ین
 س

 م؟ یهم بر با مونیی :سه تانفس 

تا شما   نم یش  یم رونی رم ب یبه دلم نشست.م یول هی م یقد نکهیبا ا نجایا اطی.حامی:نه من نم لوفر ین
 . نیایب

 .ی:باشه هرجور راحت گفتم

 کرد.  یم یزندگ ییخوش به حال سارا.عجب جا ی:ول نفس 

 نشد.  ریعاقبت به خ  یوقت دهی:چه فاگفتم

 :اره واقعا. لوفر ین

 نشده.  ریتا د میخب بر لهی:خ نفس 

 بهشون زنگ بزنم. دمیرس ی و گفتم:من قرار بود وقت  میشونیمامان بابام افتادم.زدم تو پ  ادی هوی

 .میبعد بر میدیکه رس میاول به خانواده خبر بد میگرفت می. کردن.تصمدییتا لوفرمیون  نفس
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که  یکه نشد؟کس یزین؟چی:راحت رفت دیسوال پرس یه قهیپنج دق کی زدم به مامان.نزد زنگ
 .مواظب خودت باش ینش  ضینکر؟جات راحته؟هوا سوز داره ها مر  جادیمزاحمت ا

 تو دلش نمونه  یحرف زدم که نگران  یسواالش رو دادم.جور یجواب همه  یبا مهربون  منم

دل   یلی.خرونی.من نشستم پشت فرمون.دنده عقب گرفتم و از اونجا رفتم ب میشد  لوفرین  نیماش سوار
  یگن که اونجا طلسم شده.امابا حرفا یبابام گفت م  ی.حت میکه وارد اون خونه شد میتو جرئت داش

 . ستین یزیچ  نیکه همچ مینفس خودمون رو قانع کرد

 

  ادهیراه بود.پ یا قهیدق ستیب نی .تا شهرو مغازه ها با ماشدیرفت و برگشتمون طول کش  یساعت کی
کرد.تو راه به نفس   یکس رفت و آمد نم چی.از جادش هم هدیکش یطول م قهیچهل د کینزد

اونجا   یخواست یتا قابل موندن شه.م میو بساب میبشور  دیبا یگفتم:نفس اونجا ارزش موندن نداره.کل
 . ایلب در میر یسال م هیگذره هم بعد  یخوش م  ،همیسار میبر  ای.بیدیکه د ین یرو بب

 میبا هم  ی.وقت هییبا صفا ی.اونجا هم خونه میاومد نجایکه تا ا  ا؟مایلب در میمگه قراره نر زمی:عزنفس 
 م؟همونیری از اونجا بگ لمیعکس و ف میتون  یچقدر م  یدون یگذره.م یبشور بساب هم خوش م  یحت

سه روز   دو.هیهمش الک نایکه نه جن بود نه روح.ا یدیباحال باشه.د  یلیخ یسوژه  هیتونه  یم الیو
 . میگذرون ی و خوش م  میمون یم

 

 . یسار میر  یم بعدم

 .یزن  یبگم حرف خودتو م  یبگم.تو که هر چ  ی_چ

 نباش.  یچیقربونت.نگران ه ی_آ

 ادامه ندادم. گهیکردم و د یپوف

 

 ؟! لوفر یو گفتم:ن سادمیوا  اطیحوض رو پر آب کرده.با تعجب وسط ح لوفرین میدید میدیرس تا
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 :جون؟ لوفر ین

 ؟ یکار کرد ی_چ

 ام. یم یقد یرو آب کردم.من عاشق حوض ها ؟حوض ینی ب ی_مگه نم

 ؟یآبش کرد ی:چه جورنفس 

.آب که  رونی گل و آشغال اومد ب یآبم همون گوشس.اولش که کل  ریبود.ش  اطیشلنگ گوشه ح  هی:لوین
 کردم. زشیروون شد حوض رو پر کردم.قبلشم تم 

 

 یالیو هی و خودت و  ی.خودتیا هیهست،نه همسا ی.نه مزاحم یکن یده زندگ یجون م  نجای:انفس 
 توپ. 

 ؟ یبمون   نجایتنها ا  یترس ی:واقعا نم گفتم

 . میو شروع کن میبگ  یعل ایتو، می بر می.بری.ترس واسه چیگیم ی_نه بابا.چ

 

 .......می_بر

 

   25#ساعت

 12#پارت_

 

  ی.روسر می. مانتو هامون رو در آوردنجایا میرو گذاشت لی و وسا میکرد زیآشپزخونه رو اول تم زیم
 .می وشروع کرد میدیپوش
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ها و  یها رو پاک کرد و پرده ها رو در آورد.منم دکور شهیش  لوفری.نمیشروع کرد نیی از سالن پا همه
 . میکرد.چراغ ها رو هم زد زیبرداشت و کف رو تم  یکردم.نفس هم ط زیها رو تم  زیم

 

تموم شد.خسته و کوفته همون  ییرای.ساعت از دوگذشته بود که سالن پذمی ختیر  یعرق م یحساب 
 . میوسط ولو شد

  دهیکه خر یآماده ا هیکرد.اول از همه من بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه.الو  یجور ناله م هی یهرک
 .می و مشغول خوردن شد میبار مصرف و نون آورد هیرو با سفره  میبود

 

 و گفت:چقدر گشنم بودا. دیدراز کش نیغذاش رو که خورد،همونجا رو زم  نفس

 . میکن زی باال رو هم تم یطبقه  میبر  نی.پاشمیرشدیرو قورت دادم و گفتم:حاال که س لقمم

 . گهی:بهار به جون مامانم نفس نموند دلوفر ین

 کجا نموندم.  نجامی:من انفس 

 ما شد.   یبهش چش غره رفت و باعث خنده   لوفرین

 .می کن  یراحت استراحت م  الی.بذار تموم شه با خ می.هممون خسته امی شروع کرد گهی:دگفتم

.اصال با چه  شهینم  م؟باورمیکن یم  زمیشدس رو تم   ریکه تسخ یخونه ا نیدار یجد  ی:بچها جدلوفر ین
 دونه. یخدا م نجامیاالن ا یجرئت 

همش  نایرم.بابا ا یکنم م  یاالن جمع م نیهم نشون بده،من همترسناک ب زی چ هی:تو نفس 
دارم   نیخوشم اومده واسه هم نجایبودن.من از ا یخرافات   ایمیچنده.قد لویک  ریمسخ  ری چرته.تسخ

 . میبمون یکنم تا چند روز  یم زشیتم

 . نیکم حرف بزن  نیکردم و گفتم:پاش  هوف

 باال.  میو رفت میرو جمع کرد سفره
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تو هم  لویرو.ن  یکنم.بهار تو دوم  ی زم یرو تم  یاول نی.نفس گفت:خب من امیساد یاتاقا وا یبه رو رو
 . یآخر

 کدوم اتاق ،اتاق سارا بوده؟ یعن ی:لوفر ین

 که سارا خودش رو توش دار زده؟ میبذار یقراره پا به اتاق  یعن یشد. شیر دلم

 وحشتناک بود. یل یذهنم اون صحنه رو مجسم کردم.خ تو

 .شهیکدوممون م  بیاتاق سارا جون نص  مینی :خب خب.ببنفس 

 تو. دیبه ام ا ی.به آسمون نگاه کرد و گفت:خداسادیاتاق وا  نیاول  یرو به رو  نفس

 کدوم مال سارا نبود.درسته؟ چیه یبود.ول  نییگفت:دو تا اتاقم پا  لوفری درو وا کنه ن خواست

 اتاق ساده. هی شمیکیکتابخونه بود.  شیکی :آره.گفتم

 تو. دیبه ام  ای:خب پس،خدانفس 

 . ارهیشجاع رو در م یآدما یادا  یترسه ول یو درو با شدت وا کرد.معلوم بود م  دیرو کش رهیدستگ

 

چهرش به حالت   هی.بعد از چند ثان میباز اتاق رو نگاه کرد.ما هم منتظر بهش زل زده بود مهیچشم ن با
 پسره نه دختر.خب بهار باز کن نوبت توئه. هیاتاق  نجایگذشت.ا ریبرگشت و گفت:خب بخ  یعاد

 نفس داد زد:نه صبر کن. هویزد.تا خواستم در رو باز کنم  یتند تند م  قلبم

 ! د یترس داد زدم:زهرمار .چه خبرته زهلم ترک با

 باز کنه.  لوفریو گفت:اول ن دیخند

 . دیخند یهمچنان م یخورد به دستش.ولرو پرت کرد سمتش. شیی دمپا لوفرین

 . ی.باالخره که چگهی:باز کن دنفس 
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  ری ج ی.صدانیی پا دیرو کش  گرهیآروم دست یلیتکون داد و رفت سمت در.برعکس نفس خ  یسر لوفرین
  ادیازش نم ییصدا دمید یترسوند.درو کامل باز کرد و رفت داخل..وقت یدر ناخوداگاه آدمو م ریج

 شد؟  یگفتم:چ

 هم امنه.اتاق مامان  باباشه.  نجایو گفت:ا رونی اومد ب لوفرین

 

تو شد.برو نظافت   بیبهم و گفت:خب بهار جان.اتاق عمه جون نص دیباز دندوناشو مال  شیبا ن   نفس
 خوش بگذره.

 

 کنم. زیرم اونجا رو تم یقاطع دستمالم رو انداختم و گفتم:من عمرا نم  یلیخ

  میتا شب بتون میکن ز یتم میخوا  یم فنیشده.اتاقا کث  امرزی.خداب ستی:وا.سارا که االن اون تو نلوفر ین
 . میبخواب

 یزیچ هیاتاق بخوابه.شب هممون  هیاز ترس بود:الزم نکرده هرکس تو  شتری گل کرده بود.ب میلجباز
مونده شب برم تو اتاق سارا   نمی.هم نجامیاالن به زور ا نی.هممیخواب  یوسط سالن م میکن یپهن م

 بخوابم. 

 

جا   هی.بهتره هممون ستیکسم که ن چیترسناک هست.ه شی نجوریهم نجای:منم موافقم.الوفر ین
 . میباش

 . هیچه شکل مین یاتاقو بب نی:از دست شما ها.باشه.حداقل باز کننفس 

 

باز   واشیچرا.درو دونم  ی.فکم قفل کرده بود.نمنییپا  دمیرو آروم کش رهیجلو رفتم.دستگ دیترد با
 از پشت زد بهح و گفت:پخخخ  لوفرین  هویکردم.

 خودمم درد گرفت.  چ،گوشی که ه چارهی و درو هول دادم که گوش اون ب  دمیکش یغ یج چنان
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  یلیدادم.خ  یفحش م لوفریزدم و به ن یزد.منم نفس نفس م  ی.نفس غر مدیخند  یبلند بلند م  لوفرین
 کاراشون....  نی شجاع بودم ،حاال با ا

 تو.  می.برگهیخب د لهی:خ نفس 

 . دیلرز یداشت م گهید پاهامم

 . دیبوسم کرد*"و با خنده گفت:غلط کردم ببخش  لوفرین

 تو اتاق.  م یچشم غره توپ بهش رفتم و با هم رفت هی

تو هم توهم بود  نقدریاپر نوشته بود. وارای.تمام دسادمیحرکت وا یافتاد سر جام ب  وارایکه به د چشمم
 .هیداد چ  صیشد تشخ  یکه نم

افتاده بودثابت موند.شک   نی که رو زم یطناب  یدهنشون باز مونده بود.چشمم رو لوفرمیو ن  نفس
 بوده که سارا خودش رو باهاش دار زده.   ینداشتم همون طناب

 رفتم.  رونی ب عی از اون نتونستم تو اتاق بمونم و سر شتریبدنم شل شد.ب  اری اخت یب

 

   25#ساعت

 13#پارت_

 

گرفته بودم.نشستم رو پله ها.بچها هم کنارم   یو نفس هم دنبالم اومدن.نفس تنگ   لوفرین
 هو؟ ی شد  ؟چتیگفت:بهار خوب یبا نگران   لوفرینشستن.ن

 زور سر تکون دادم. به

 ؟ ارم یواست آب قند ب  ؟برمی خوب   زمی :بهار عزنفس 

 تکون دادم.  یرو به عالمت منف  سرم
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 حالم بد شد.االن خوبم.  کمی دمی.اون طنابو دستین یزی گفتم:چ ارمیدرشون ب یاز نگران نکهیا یبرا

 :مطمئن؟ لوفر ین

 .سارا واقعا خودشو کشته.هیهمش واقع یجد ی:آره.خوبم.بچه ها جدگفتم

از   ایمیکه قد هیداستان هی نمیباور نکردم.فکر کردم ا ید کر فیکه داستان رو تعر ی:راستش اولنفس 
  نجایخواست ا یکردن.چون دلمم مسافرت سه نفره م ادیآب و تابش رو ز   یلیخ  ایخودشون در آوردن.

 . میرفته باش یگردش هی م،همینیبب  یرو کرد  فشی که تعر ییالیرو بهونه کردم که هم و

 . نجای:پس بگو.خانوم واسه خوش خوشانش ما رو کشونده الوفر ین

و ببرم واسه   رمیبگ لمی عکس و ف   نجایخوام از ا ی.خودمم ممی:بچها بسه.حاال که اومدگفتم
 ذارم.   یپامونو اونجا نم میکه بر ی.تا روزنی.در اون اتاقم ببندنجایخاطره داره با ا  یبابابزرگم.باالخره کل

 .میبند  یدرارم م میاری دستماال رو م میر  یما م نیبش  نیی.برو همون پاایباال ن گهی:باشه..تو دلوفر ین

اون طناب و اتاق از جلو چشام کنار   ری کردم تصو ی.هرکار منییتشکر رفتم پا ه ینکردم و با  یمخالفت 
 . زونهیب آوخودشو دار زده و از طنا  یکردم که با بدن خون یسارا رو تصور م  ی رفت.تو ذهنم ه ینم

 نیدونم چم شده بود.پاشدم رفتم تو آشپزخونه تا خودم رو سرگرم و کنم و ا  یخودم نبود.نم  دست
 ازم دورشه.  یافکار منف 

 یهم که کس نجایوقت بود روشن نشده بود.ا یلی گاز خ  نیچشمم به گاز خورد غصم گرفت.ا نکهیهم
 ? میدرست کن  یزیشه که ما چ یاصال روشن م یعن ی.ادینم

  میبه مشکالت فکر کن ای میریرو در نظر بگ  تیموقع نکه ی.هرسه مون.بدون امیتجربه بود یب واقعا
 . نجایا میاومد میپاشد

 

دفترچه  هینفسه.  دمید دمی اومد تو آشپزخونه.چرخ ی کیکردم که  یفکر م  زایچ نیبه هم داشتم
گفت:دفتر خاطرات   باز شیبا ن  دیسمتم.بهم که رس  ادیکن وهمزمان م یدستشه و داره نگاش م

 ساراس. 
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 بود.  دهیپوس کمی مونده بود که  نقدریبود.ا ینگاش کردم.برگه هاش کاه یکنجکاو با

 

 . میببر یپ  یشتریب یزایبه چ میتون   یم نینوشت.فکر کنم با ا  یکرد و م یکه م ی:هر روز هرکارنفس 

 

  یآشپز یرو چ   دیکردم گفتم:نفس ما با یکه جلدش رو نگاه م نجوریرو از دستش گرفتم.هم دفترچه
 .همه جاش زنگ زده.هیمیقد  یلیگاز چند ساله که روشن نشده.خ  نی.امیکن

 .میهنر کرد میالمپا رو بزن نیفکر نکرده بودم.ما هم نشی:به انفس 

 م؟ یکار کن   یاومد:خب چ لوفرمین

 بخونمش.   حوصله یشلوارم تا بعدا از رو بیرفت سمت گاز.دفترچه رو گذاشتم تو ج   نفس

  میبکش تی کبر هیکه بازه.حاال  رشیاونور شدن پشت گاز رو چک کرد و گفت:ش  نوریا یشد و با کل خم
 روشن شد.  دیشا مینی بب

 :امکان نداره روشن شه.لوفر ین

گاز روشن شد.شعله هاش   یکرد و روشن کرد.در کمال ناباور دایاز کشو ها پ یکی رو از تو   تیکبر نفس
 هم مناسب بود.

 

کردم   ی.فکر نمدمیکش یالک  نجور ی هممون گرد شده بود.نفس با اضطراب گفت:بخدا من هم  یچشا
 روشن شه. 

 ست؟ یکم مشکوک ن  هی:چطور ممکنه؟!لوفر ین

 

 ممکنه به نظرت؟  یزی:هست اما چه چنفس 
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 کنه؟   یم  یزندگ نجا یا ی:نکنه کسلوفر ین

 جا رو گند برداشته بود.  ؟همهیدی:تو وضع خونه رو ندگفتم

 ده طرف.  ینم   تیاهم یزی به تم دمیدونم.شا ی :چملوفر ین

 کنه.  یم  یزندگ  نجایعمه خانوم هنوز ا  دمیصداش رو کلفت کرد و گفت:شا  لوفرین

 ! ایخور یم  ییدفه از من دمپا نیبا حرص گفت:نفش ا  لوفرین

 بهارو.  ی افهیده شما رو ترسوندا.ق یم  یفیو گفت:چه ک دیخند  نفس

 

   25#ساعت

 14#پارت_

 

 .میاستراحت کن کمی  میبر نیا یکردم و گفتم:ب یهوف

 ....................رونیب  میگازو خاموش کرد و رفت نفس

 

 یکه از خستگ دیربع نکش هی زدن روش و به   رجهیملحفه وسط پهن کرد و جفتشون ش  هی لوفرین
 سارا افتادم.  یدفترچه  ادی .دمیدراز کش شدن.منم کنارشون هوشیب

 

اول رو باز   یتا خاکش گرفته شه.صفحه  دمیخاک گرفته بود.روش دست کش کمی درش آوردم. بمی ج از
شد.دست خطشم قشنگ بود:امروز هم مثل روز   یننوشته بود.از صحفه دوم شروع م یزیکردم.چ

رو بشورم.گال و درختا رو آب   اطی عادت کرده بودم ،هر روز بلند شم،برم ح گهیگذشت.د گهید یها
 .نمی صبحونه رو بچ زی دم کنم و م  ییرو روشن کنم و چا یربدم.کت
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 و برگردم. رمی که مامان سفارش کرده بود رو بگ ییدایهم برم و خر عصر

از   یحت  نکهی،از اگرفتم یرو سخت نم یچ یه نکهیبودم.از ا یداشتم اما راض ینواخت  کی  یزندگ
 ساختم.خداروشکر که تن خودم و خانوادم سالمه.ممنونم خدا.... یها خاطره م زی چ نیکتریکوچ

  یاتفاق ایحوصله داشت و   ایگرفت  یکه دلش م  یی.انگار وقتاینوشته تموم شد.رفتم سراغ بعد نیاول
 ها پشت هم نبود:  خینوشت.چون تار  یم فتادیم

 

 یم  تمیاذ یلیکردم و خ  یم  ییوقتا واقعا احساس تنها یبودن.بعض نی کاش حسن و حس  یا
باهاش وقت   کمیهم نداشتم که حداقل  یدوست چ یشد.ه  یسوت و کور م ادیز  یکرد.خونه گاه

 بگذرونم.مرهمم شده بود اتاقم و نوشته هام. 

 بازم ممنونم خدا..  ی...ولیاختکنو ی .خسته شدم از ادیبه وجود ب  میتو زندگ یتحول  هیزودتر  دوارمیام

 

که   یمشکل هیاتاقم نشستم. یزدم جلوتر:مامان و بابام با هم دعواشون شده.و من گوشه  چندصفحه
شم تا بهم   ینم یکنه.منم جلوش آفتاب یاعصابش خورد باشه با همه دعوا م ی که وقت نهیبابام داره ا

  کنم ینم  نی رو هم ازم محروم کنه تضم نی.اگه ادیخر یبر یحق ندار گهیگفت د یسر هینده. ریگ
تو   ایکنم، یدارم تو کارا به مامان کمک م  ایتنها هستم. یکاف  یبه اندازه  شینجوری.هم رمینگ  یافسردگ

 خوب کنم. یحالمو کم  دیجد  یآدما دنیو با د رونیکه برم ب  نهیهم میاتاقم نشستم.تنها دلخوش

 

تنها   شهیهم چارهیواسه سارا سوخت.ب  یلیو زل زدم به سقف.دلم خ نمیرو گذاشتم رو س دفترچه
فکرا بودم که کم کم چشمام گرم   نی .تو همدمیو به پهلو چرخ دمیکش ی.آهدی ند ری بوده.آخرم که خ

 شد......

*** 
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  هیرفت تا   لوفری. نمیشده بود.به کمک چراغ قوه المپ ها رو روشن کرد کی هوا تار میکه شد داریب
.منم با بابا و مامانم حرف زدم.دلم واسشون تنگ شده بود.عادت نداشتم میدرست کنه بخور  یزیچ
 شد. یم  زیازشون دور بشم.زود صبرم لبر یلیخ

 

نفس  میو که خورد.شام ر م یو خنده خورد  یواسمون املت درست کرد و دور هم با شوخ  لوفرین
  نیهمچ ه یکاش من  ی.ایده واسه زندگ یخونه جون م نی.استین  یخبر چی گفتم ه نیدیگفت:د

 داشتم.  ییجا

جوابش رو    نیخوا یم یشه چ  داشیخونه پ نیا یاز صاحبا یکیکه اگه  نی فکر کرد نی:به الوفر ین
 . میبرگرد  نیای ب گمیم ن؟منیبد

 اد؟ یب شهیاالن پا م ومدهین یهمه سال کس نیشما ها.ا  نیکرد می:رواننفس 

 ده. ی.اگه بابام بفهمه کال اعتمادش رو بهم از دست ممی:ما شانس ندارگفتم

 بگم.  ی:من چلوفر ین

.پس می ریگ  یرو م  لمامونیو ف  م،عکسیمون ی.فردا رو هم منی ستی:باشه.ظاهرا شما ول کن ننفس 
 خوبه؟  میش  یم یفردا صبح راه

 تو.  لی فام یالیو میر یخوبه.دو روزم م : لوفر ین

  شتریهفته ب هی مونی .مرخصیچیه گهیکنم د بتیترم هم بخوام غ نی:دانشگاه هم هست.من اگفتم
 . ستین

 میگذرون  یخوش م   یمجرد ی.فردا رو حسابمیدیساب یم  می:حاال روز اوله.امروزم که همش داشتنفس 
 ان. تهر می ر یما.از اون طرف هم م یالیو میر  یبعدم م

 

 :خوبه.گفتم

 سارا واقعا تنها بود. چارهیبرقرار شد.گفتم:ب نمونیسکوت ب  یلحظه ا چند
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 ؟ یدون  ی:تو از کجا منفس 

 _چند صفحه از دفترچه خاطراتش رو خوندم. 

 . می:نامرد تنها؟خب بده ما هم بخونلوین

 هست.  لمیکه وسا یساکم تو اتاق ی_گذاشتمش رو

 .میدور هم بخون مینیبش می:سفره رو جمع کن نفس 

 خونم..  یمن بعدا م نیرو خوندم.شما بخون کمشی_من 

 خونه دفن کردن؟  نی سارا رو تو هم یگفت:بهار! .تو گفت هوی  نفس

 بود.گفتم:آره.  بی عج یلینبود.خ  ادمی.اصال دیپشتم لرز هوی

 پشت خونه؟  یبا ترس گفت:گفت  لوفرین

 .دمیشن  نطوری_من..من ا

 نه؟  مینرفت اطی:ما پشت ح نفس 

 شدم.  مونیخواستم برم.اما نرده داشت پش  ی:من ملوفر ین

 م؟ یبهش سر بزن می:فردا برنفس 

 رسه.  یفاتحه بخون بهش م  نجایبار جوش آورد:الزم نکرده.از هم  نیا لوفرین

 یعمه  یبگو بهار.مثال یزیچ هیبا ما نداره که.تو   یمرده.کار چارهی.اون بنیذوق  ی:چقدر بنفس 
 که.  سی باباته.لولو ن

 ؟ یدار یپشت باغ دست از سرمون بر م میگفتم:نفس بر کالفه

 بله.  بای:تقرنفس 

 تو. یدل شجاعو از کجا آورد نیفهمم ا ی.من نمیماشاهلل دار یعنی_
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 :از بابام به ارث بردم.نفس 

 

   25#ساعت

 15#پارت_

 

 نه؟ ای میتجربه کن دویجد  یزای چ ایباشه. یجانیه  کمی دیسفر.با میسرمون اومد ری :بابا خنفس 

 :نه. لوین

 قانع کننده بود.  یلیجوابت خ  ی:مرس نفس 

 کنم. ی:خواهش ملوین

 نه؟ شهیروزتون شب نم نیرو مبل و گفتم:شما دو تا با هم کل کل نکن  نشستم

 :نه. لوین

 کرده؟ رینه گ  ی:سوزنت رونفس 

 . الیخیو گفتم:نفس ب  دمیخند

 

رو   نییطبقه پا یاز اتاقا یکیبود.  لمونیکه وسا یرفتم تو اتاق دفترچه.منم ینشستن پا لوفریو ن  نفس
 .ظاهرا اتاق مهمان بود. میرو گذاشته بود  لیو ساکا و وسا میانتخاب کرده بود

 

.اون دو رونی عوض کردم.موهامم بافتم و رفتم ب یشلوار گشاد و نخ و  یشرت صورت  یت  هیرو با  لباسام
  یکردن.رفتم جلو یبا حسرت و آه نوچ نوچ م ای دنیخند یم ایهم  یدفترچه بودن.گاه ری تا هنوز درگ
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  نجایا ی اگه واقعا هم اتفاق  یترسناک بود.حت   یلیاونجا و جادش تو شب خ اطی .حستادمیپنجره ا
 . دیترس یاون فضا م دنیبود،آدم خود به خود با د فتادهین

رو انداختم   م یچراغ قوه گوش عیا مرز سکته رفتم.سرشه.ت  یداره از اونجا رد م یزی چ هیکردم  احساس
و با اون   اطی .دوباره نشسته بود وسط حومدی دونم چرا ازش خوشم نم ی.نماهسیهمون گربه س دمید

 چشماش زل زده بود به من.

 اون گربه نشده بود. یبرا شه،امای ها تو شب مردمک چشمشون بزرگ م گربه

 کردم گفتم:بچها.  یکه داشتم نگاهش م نجوریهم

 :ها نفس 

 زنه به من.  یزل م یکه ه اطهیتو ح  اهیس یگربه  هی_

 .گهی:وا خب گربس دلوین

 :خاطرخواهت شدهنفس 

 _مرض! 

 . نشینی بب نیایکال فرق داره.ب نیو گفتم:ا  لوفریسمت ن دمیچرخ

 نه جان جدت.حال ندارم بلند شم.  ی:وانفس 

طرف و اون  نیا ی.هرچستیگربه هه ن دمیسرمو چرخوندم د یتاسف تکون دادم.وقت یاز رو یسر
که   ییدم.حرفا یبه خرج م تی دارم حساس یادیکردم که ز نیطرف رو نگاه کردم نبود.به خودم تلق 

 شدم.  نیبد ب  یگذاشته و به همه چ ریروم تاث دمیمدت شن  نیا

 بچها...................... شیتکون دادم و رفتم پ  یال ی خیب  یاز رو یا شونه

 

 داریرخ نداد.تقربا تا سه چهار صبح هر سه مون ب  الیو یتو یرییتغ چی شب گذشت و ه اون
 . فتهی اتفاق م دیکه نبا یی زایچ میخواب  یوقت می دیترس ی.انگار ممیبود
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 و نفس همچنان خواب بودن. لوفریشدم.اما ن دارینه ب یحدود ساعتا صبح

خودش رو   ی بازم قشنگ یخشک شده بود ول یهمه چ نکهیروز کال متفاوت بود.با ا  یتو اطیح اون
 . اطیسارا رو برداشتم و رفتم تو ح  یداشت.بلند شدم دفترچه 

رو دوست   ش ی شد.اما خنک  یرفت هوا هم سرد تر م یم  شیپ  زیی پا یخنک شده بود.هرچ  یلیخ هوا
 . دمینپوش  یزیچ نیداشتم واسه هم

 بود.  یبود اما اون روز آفتاب یلب حوض نشستم.روز قبل هوا ابر رفتم

 .شیکردم و زدم بعد دایخوندم رو پ  روزیکه د یصفحه ا نی و دفترو باز کردم.آخر  دمیمال چشمامو

ش نداشتم.چون داشت،اما من دوس ی.خانوم خوبنجایا ادیقرار بود با خانومش ب  نی_داداش حس
معرفت   یب ی لی.داداش حسن هم که خ ستیکنارمون ن گهیکردم بخاطر اونه که داداش د یاحساس م 
  یاشکال نداشت.خدا خودش جا  یهم از من و مامان بابا نگرفت.ول  یسراغ هی  یرفت،حت  یبود.از وقت

 ...دید ی رو م نایا یبود و همه  هحق نشست

  یحاملس از خوشحال   نایم دمی فهم یخاطره نوشته شده بود:وقت هیبعد.هر صفحه  یصفحه  زدم
  نایهم که به م  یذره حس بد هیدوست داشتم عمه بشم.همون  شهیبکشم.هم  غیبود ج کینزد

 یاون کوچولو م دی.شانمیتا من بچشونو بب  نجایا  انیب ادیرفت.ازشم قول گرفتم ز نیداشتم از ب
دل شکر کردم که هممون حالمون خوبه و بردارم واقعا  رو پر کنه..خدارواز ته هام  ییتونست تنها

 بود....... یاونا هم واسم کاف یخوشبخت دنید یخوشبخته...حت

 

  یکاش پام م یرفتم.ا یکاش نم  یا ی.ولدیرفتم خر گهید یصفحه بعد:اون روز هم مثل روزا زدم
تونستم برم.کاش اصال  یکردم و نم یکاش تب چهل درجه م ینشستم تو خونه.ا یشکست و م 

 ... مردمیم

دونم چرا.اونم  یره باال.نم ی.ضربان قلبم مشهیلرزه.دست و پام شل م یدلم م فتهیم ادمیهم  هنوز
 ? هیعشق در نگاه اول واقع یعن ید؟ی.پس چرا دلم لرزهیبود مثل بق   یکی
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 یعاد.اون صدا  دمیند یمرد  چیه یحاضرم قسم بخورم تو چشا دمیاون د یکه تو چشا یزیچ
و متانت.همش   یی.اون آقای خواست واسش جون بد  یو مردونه بود که دلت م  راینبود.اونقدر گ

 لحظه هم نتونم فراموشش کنم. هیواسه   یشد حت یباعث م

 

کدوم   چی دونه از صبح تا حاال چقدر خودم رو لعنت کردم.چقدر سرزنش کردم .اما ه یخدا م فقط
 هیمن واقعا عاشق شده بودم؟آخه من و چه به عشق! از ته دل دعا کردم که  یعن ینداشت. یریتاث

 باشه........ یحس زودگذر و عاد

  نی ن خوردم زمهمون صحنه ،همون حرکات.همون نگاه.م قای.دقدمیبعد:شب خوابش رو د ی صفحه
دونم از عشق بود   یتو خوابم اشکم در اومد.نم  یکنه..حت  یرو جمع م  لمیداره وسا سه،اونمیو چشام خ 

که خروس   ینتونستم بخوابم.تا خود صبح،وقت گهید  دمیاز درد برخوردم با اون.از خواب که پر ای
  تیدارم اذ  نقدرید که ابو  یبار نی اول نیتختم زانو هام رو بغل گرفته بودم.ا یدرومد گوشه   صداش

  روزیازد رم،امایرو سخت نگ یکردم حالم خوب باشه زندگ  یسع شهیسالها هم  نیشم.تو تموم ا یم
 شده بودم. دیجد  یزندگ هیعوض شده بود.انگار وارد  یانگار همه چ

 

   25#ساعت

 16#پارت_

 

دوبارش کل محل و مغازه ها رو   دارید دیبعد:سه روز از اون روز گذشت،و من هر روز به ام ی صحفه
 نگام کنه. گهیبار د هیباهام حرف بزنه، گهیبار د هی نکهی ا دی.به امدمیچرخ  یم

 

بود   یهست.هرکس یخبر هیبود   دهیمامانم فهم یگشتم خونه.حت یتر از روز قبل بر م   دیهربار ناام اما
  یکرد م یکنه،حاال به زور کارارو که م یخال یرو چه جور شیدونست انرژ یکه نم یدختر.دیفهم یم

 .غذام نصف شده بود.از اشتها افتاده بودم.ومدینم رونی رفت تو اتاقش و ب
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 نوشتم. ی خوندم و م یشعر م  ای کردم، یم یپرداز ایجا و رو هینشستم  یم ای

 

وجودم رو    یگرفت.عذاب محض بود.انگار داشتن ذره ذره  یبود که خداداشت ازم م  یچه آزمون نیا
 گرفتن.ازش خواستم خودش پشتم باشه و کمکم کنه.........  یم

 . یشد زی اومد:به به سالم بهار خانوم.سحر خ لوفرین یصدا

  یس مکه نوشته بود رو با بند بند وجودم احسا  ییزا ی..کل چ سهیچشام خ  دمیخودم اومدم د به
 دونستم چرا.  یکردم.اما خودمم نم 

 ختهی بود.موهاشم کال بهم ر سادهیپله ها وا ی.بااللوفریسمت ن دمیرو پاک کردم و چرخ  اشکام
 ؟ینگاه کرد نهی.خودت رو تو آ ری و گفتم:صبح بخ دمیبود.خند

 دونم خوشگلم. یندارم که خودم م  از ین  نهیمن آ زمی :عزلوین

 سوزه.  یمن دلم واسه شوهر بدبختت م   ی_بر منکرش لعنت،ول

 . یشروع کن یینکن اول صبحت رو با لنگه دمپا ی:بهار کارلوین

 شد؟   داریو گفتم:باشه بابا.نفس ب دمیخند

 کنه تازه!  ی.خر و پفم مدهیخرس خواب  نی:نه ع لوین

 راهم تو تنمون بود.   ی.خستگمیدیخواب ریهممون د شبی_د

 . میکن  دارشیب میتو بر ای ه.ببسش گهی:دلوین

 

 جام بلند شدم.لباسم رو تکوندم و رفتم داخل... از

 نصف مالفه رو اشغال کرده بود.دهنشم باز بود.  نفس
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 پارچ آب ؟  ایبهتره  مشی:به نطرت بترسونمی بود سادهیکنار هم باال سرش وا لوفریو ن من

 همراته؟  تی کی :سوسک پالستگفتم

 نگاه کنم. دیدونم.با ی:نملوین

 . ارشیب  یکرد داشی_برو اگه پ

 یبعد با سوسکش برگشت.ازش گرفتمش و گذاشتمش رو  قهیتو اتاق و چند دق دیشوق و ذوق دو با
 دماغش.

 دو سه گفتم و شروع کردم به داد زدن:نفس نفس پاشو سوسک رو صورتته !نفس..  کی

.سوسکه سادیصورتش و بلند شد وابه  دیزدن.محکم کوب   غی و شروع کرد به ج دی از خواب پر هوی  نفس
 سمت پله ها. دیکه افتاد دو

هراسون و نفس نفس   ی افهیمبل پهن شده بود.نفس با ق  یکه رو لوفری.نمی بود دهیاز خنده ترک ما
 نگاه به سوسکه. هیکرد ، ی نگاه به ما م هیزنون ،

کشمت   یو گفت:به خدا م  دیکش یفرابنفش غیسرش کال رفته ج دیباال اومد و فهم  ندوزشیو یوقت
 بهار. 

 یم قینشسته بود و نفس رو تشو لوفرمیکردم.ن یو داد فرار م غی گفت و افتاد دنبالم.منم با ج نویا
 کرد.

  سی شد که حس کردم کل جونم خ  یلحظه چ هیدونم  ی.اونم دنبالم اومد.نم اطیتو ح  دمیبرهنه دو پا
 کردم.  یو من مثل منگال نگاش م دیخند یآبه.نکبت هولم داده بود تو حوض.حاال اون م 

 

 نیشه.ع سیتنم خ  یلباس تو ومدیبدم م شهیبود به تنم.هم  دهیبلند شدم.لباسام چسب یسخت به
 پنگوئن راه افتادم سمت خونه. 

 . یترسون یآخرت باشه منو م ی:دفعه نفس 
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 نگفتم. یزی توپ بهش رفتم و چ یچش غره  هی

 

و نفس   لوفریمالفه و پتو ها جمع شده بود.بعد من ن امی تو اتاق و لباسام رو عوض کردم.تا ب رفتم
 کرده بود.اما من حال نداشتم. شمیرفتن لباساشون رو عوض کردن.نفس آرا

 

   25#ساعت

 17#پارت_

 

  تزایر پ شه میگفت واسه ناهار بر  لوفری .نمیو خورد میکه مونده بود رو درست کرد  ییتا از تخم مرغا چند
 .مینکرد ی.ما هم مخالفتمیریبگ  چیبا ساندو

خوان دارم بزنن.تو صف بودم که برسم   یم دمید یصبحونه نفس گفت:آقا من تا صبح خواب م بعد
خواستم بگم تو رو خدا منو   یم گهیشدن.د  یکه جلوم بودن تموم م ییایبه طناب دار اما مگه اعدام

 پاهام شکست.  نیزود تر دار بزن

 ! ؟یگ  یم  هیچ نایفتم:مرض،دور از جونت اتشر گ  با

 ! دمیخواب د ن؟واقعایکن ی:باور نمنفس 

 . دمید یچرت و پرت م یخونس.منم خوابا  نیا راتی تاث: لوین

 

و  می تا خود شب بزن میخوا  یکنار.م  نیرو بذار نایو خرافات و ترس و ا  ونیهذ گهی:خب دنفس 
 . میبرقص

 

 . ولی:الوین
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موجود چهار پا به ما نگاه  هی نی ع هینیشی.فقط مگهیبگو د یزیچ هیبهم نگا کرد و گفت:تو هم   نفس
 کنه. یم

 

 .خب منم تابع جمعم.یش یهم متوجه م یبر نهیآ یاگه جلو ی_اون که خودت

 نازک کرد و روشو برگردوند. ی پشت چشم نفس

 ضبطو روشن کنم. اطی تو ح ارمی ب نویرم ماش یبلند شد و گفت:من م  لوفرین

 خونه رو دلم مونده. نیبا ا یسلف ی.عقده می ای:من و بهارم م نفس 

 

 .می بردار بر  توی:گوشگفتم

 برداشت و اومد.. فشی از ک شویتو اتاق گوش  رفت

.چند تا عکس با هم و چند تا هم فتهیکرد که خونه کامل تو عکس ب  میتنظ ی رو جور  شیزاو  نفس
.نفس رفت طناب دارم آورد و انداخت  میهم عکس گرفت گهید یخونه و جاها اطی .با حمیگرفت یتک

کردم که سراغ اون طناب نره اما گوش   یپافشار  یلیعکس گرفت.خ  یمسخره باز یگردنش و با کل 
 شم کوتاه اومدم.  ینم فشیحر دمید ینداد.وقت

ما.چند تا عکس هم   شیکرد و اومد پ ادیشد ز یکه م  ییهم آهنگ گذاشت و صداش رو تا جا لوین
 .میسه تا انداخت

 

 چرت وپرت گفت.  دویچرخ  اطی گرفتن.تو کل خونه و ح لمینفس شروع کرد به ف بعدم

 نقدری.ادنی پر نییو باال پا دنیبه رقص میبه اصرار نفس شروع کرد میشد ریس  لمیاز عکس و ف یوقت
از   نقدریخوش گذشت،ا  یلی خ یتو خونه.ول میحال و خسته رفت یکه هر سه مون ب میرجه وورجه کردو

 رفت.  ادمونی یکه همه چ  میدیدست نفس خند
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خونه هم  نی بوده،مربوط به همون زمان بوده و تموم شده.ا یکردم که هرچ  یکم کم داشتم باور م منم
 رهاش کردن و رفتن.  نیشد،واسه هم یم  یتوش تداع یچون خاطرات بد

 

.واسه می و برگشت میدیو نوشابه خر تزایتا پ هیشهر. میو رفت  میشد لوین  نیهرسه مون سوار ماش ظهر
 نفس.  یالیو می.صبحشم که قرار بود برمیگرفت هیشام هم دوباره الو

 

خون ما هم گفت:بلند ب  لوفریسارا رو آوردم تا بخونم که ن ی.من دفترچه میدیناهار رو مبال دراز کش بعد
 . میگوش بد

مطمئن شده بودم که حسم   گهیهفته گذشت.د هیکردم: دایتکون دادم و صفحه رو پ  یسر
 .عشقه.نه هوس.هیواقع

 

کنم و حسم رو بهش   داشیگرفته بودم هرجور شده پ  میکردم نتونستم فراموشش کنم.تصم هرکار
  یگرون تموم م یل یواسم خ دیامرد ش  هیبگم.واسم ساده نبود.باالخره من دختر بودم.گفتن حسم به 

مشکالتشو   یشدم.حاضر بودم همه  یمنو نخواد،اما داشتم داغون م گهیممکن بود پدرم د یشد.حت
 خوامش....  یبخرم اما بهش بفهمونم که م ونبه ج

 

 . دیشد که به عشقش نرس  فیرو عوض کردم.نفس گفت:سارا واقعا عاشق بوده.ح  صفحه

انتظار و درد    کماهی...باالخره بعد از دمش یتکون دادم و ادامش رو خوندم:د دییتا  یرو به نشونه  سرم
  چیبست.ه خ یزنه.خون تو رگام  یحس کردم قلبم نم  دمشید یکنم.وقت داشی موفق شدم پ دنیکش

د.البته ی.عشقمو نددیهامو ند هی .گردی.بال بال زدنام رو نددی.اما اون منو نددمید یکسو جز اون نم
 گرفت.  یجوره آروم نم جیصاحاب من بود که ه ی..مشکل از دل ب نداشت یاون گناه
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   25#ساعت

 18#پارت_

 

دونستم اصال  یبود که نم نیبدم.درد بزرگترم ا کیخونش کش  یو جلو  امی_کارم شده بود هر روز ب
اگه   یزن دومش هم بشم فکر کرده بودم.عشق چشام رو کور کرده بود.حت نکهیبه ا ی نه!حت ایمجرده 

.چه دمیخند ینشستم به خودم م  یم یخواستمش.گاه یکردن بازم م  یپدر و مادرم هم طرد م 
 پا بذارم؟ ری رو ز یهمه چ  ینجوریبار باهام حرف زد ا کیکه فقط  یشد واسه مرد  یم یجور

 

کم کل وجودت رو در بر   فته،کمی اگه به جونت بدرده که  هی.عشق ستی حس ن  هیفقط  عشق
  دنیدنش،شنیآغوش کش دنش،بهی دنش،شنیکه حالتو خراب کرده.د هی.تنها مسکنش هم همونرهیگیم

دوست دارم رو از زبون اون   یروز هی شهیم یعنینداره. یا گهیراه درمان د چیدوست دارم از زبونش،ه
 بشنوم؟؟! 

 

 رو بستم. دفتر

 شد؟   ی:چنفس 

 وقت عاشق نشم. چی.خداکنه هدهیکش یتونم بفهمم سارا چ یعشق رو تجربه نکردم،اما م  نکهی_با ا

 که اونم تو رو بخواد.   یبش یعاشق کس شاالیهم هست.ا  یقشنگ تر ی:دعالوین

.درست مثل سارا.سارا تو اون توی.همه چیباز یم تویهمه چ ی:با بهار موافقم.اگه عاشق بشنفس 
 . دیکش  یمادرش چ چارهیرو داشت.درسته تنها بود ،اما راحت بود.ب   یزندگ نیدوران بهتر

 و دوباره ادامه دادم: دمیکش یآه
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  یحرف م  ی.دوباره نگاهم کرد.وقتدمیدوباره باهاش حرف زدم.دوباره صداش رو شن شهینم  باورم
جمله  هیو با همون  دمیحرفاش فهم   نیجمله رو ب  هی.فقط دمیفهم  یاما نم گهیم  یچ دمیشن  یزد،م

 شکستم"من نامزد دارم"

. زنده بودم،اما دمید یزینه چ  دمیشن یزینه چ گهیشد.د یخاکستر یلحظه حس کردم همه چ هی
 یگفت دار یزبون یاحساس نداشت.با حرفاش خوردم کرد.با زبون ب  گهیزد اما د  یُمردم.قلبم م

که  یاز زبون معشوقت بشنو نکهیتونه حسمو درک کنه.ا یعاشق م هی..فقط  یش  یمزاحمم م
 . شترهیکند هم ب یچاقو هیبا  دنیاز سر بر یذاره.دردش حت  ینم  ستوا یچ ی ه یمزاحمش

گرد  یبودم.چادرم از سرم افتاد اما متوجه نشدم.همه با چشا ستادهیرفت اما من هنوز همونجا ا اون
  یک ی ندارم.اون مال  یشانس چیه گهیخواستم قبول کنم که پسم زده.که د  یکردن.نم ینگام م

 انصاف نبود.  نیگرفته بودم.ا  ادی .من تازه اسمش رو گسید

 

رو بدون   دایبار خر نیخونه.واسه اول دم یرس یچه جور  دمیرو برداشتم و سر کردم.اصال نفهم  چادرم
 و رفتم تو اتاقم.  زیسرجاشون،گذاشتم رو م نمیبچ  نکهیا

 

وقت   چیه گهیداشته باشن،اما نه اونقدر...اون سارا مرد.د دیحسم رو ندارن.شا انی قدرت ب کلمات
 شم و نخواهم شد........ یمثل قبل نم

 

واقعا الل  گهیکردن.ادامه دادم:د ی م هیصدا گر  یانداختم.جفتشونم داشتن ب لوفریبه نفس و ن ینگاه
 بردم. یازش حساب م  یبا بابام که کل  یتخوردم.ح  یم یزیزدم ،نه چ ی شده بودم.نه حرف م 

 

گشتم  یکردم.بازم بر م یو کاراشون رو م رونی رفتم ب یندن از اتاق م ریبهم گ نکهیو فقط واسه ا فقط
جا و چند ساعت حرف   هیزدم به   یروز زل م هیشدم . وونهیکرد د  یفکر م دید  یمنو م  یتو اتاقم.هرک

 وارایاز نوشتن هم خسته شده بودم. د یحت گهیکردم.د ی م  هیروزم از صبح تا آخر شب گر  هیزدم، ینم
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چمه.نشست   دیمامانم اونا رو خوند فهم  یکه وصف حالم بود.وقت ییها  یت یپر شده بود از دو ب
وقت بود که   یل یکلمه هم حرف نزدم.خ هی یسرزنش.اما  حت حت،همیکنارم،هم دعوام کرد،هم نص

 زدم.   یاصال حرف نم

 

تو دلم قربون صدقش   ختمیر یهمونجور که اشک م فتادمی محمد،عشق ناسرجامم م یحرفا ادی یوقت
 عقلم رو از دست داده بودم.......... یجد یدونم چرا.جد یرفتم.نم یم

 

معروف شهره و با   یاز تاجرا یکیعشقم،پسر  دمیخوردم که فهم یرو وقت  یبعد ی بعد:ضربه  ی صحفه
از زبون بابام   دیچی تو شهر پ شیبود که خبر عروس  یسخت تر و کشنده تر وقت یبابام دوسته.اما ضربه  

 ...............میما هم دعوت  دمیشن

 

   25#ساعت

 19#پارت_

 

 .. شی :خب بقنفس 

 .سهینتونسته بنو گهیبود.گفتم:فک کنم تموم شد.د یصفحه زدم جلو.خال چند

 .شهیبعد یصفحه ها دی :خوب نگاه کن.شالوین

 

:محمد تو  نوشت یو م  دیلرزیبد شده بود.انگار دستاش م  یل یصفحه زدم جلو.دست خطش خ حدودده
  یو من نگاش م نهیش یتو اتاقم م ادی کنن.هر روز م  ی.اما اونا باور نم نمشی ب یخونس.من م  نیا

  مونیممکنه از حرفاش پش یعنی ده. یدونم چرا جوابمو نم یزنم.فقط نم یباهاش حرف م یکنم.حت
 ! ه؟شده باش
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 ن؟ یبود ا ی.چی:والوین

 دونم. یسر تکون دادم و گفتم:نم ینگران  با

انگشتام   یخنده.هرچ   یبلند و بد م یل ی.خچهی پ یزنش تو گوشم م یخنده  یبعد:صدا  یصحفه  زدم
من  یصدا  نیبکشم تا صداش ب غی بورم جنداره.مج ده یفا ادی دم تا صداش ن یرو تو گوشم فشار م

 خفه شه. 

 

  نشیب ی.من م شمهیبابا اون پ گمیم یشدم.هرچ  وونهی کنن د یبعد:مامان بابام فکر م یصحفه  زدم
 از اون مرده ممنونم.چون باعث شد من عشقم رو کنارم داشته باشم. یلیکنن توهم زدم.خ یفکر م 

 

.چشماش قرمز بود.حتما شب  ده یمحمد کنارم دراز کش دمیبعد:صبح چشامو باز کردم د ی صحفه
 نی. صداش فرق کرده بود اما هنوزم دوسش داشتم.بهم گفت منم دوست دارم.اما ما تو ادهینخواب

 . ستین   ینیق ما زم .عشمیبه هم برس میتون  ینم  ایدن

 

هرچقدر که  یتون  یم یای بار بهم گفت اگه باهام ب هیره.  یبغلش کنم م امیبعد:هربار که م ی صحفه
زدم تو سرم   ی.ه دمیشن  یزنش رو م غی ج ی.تا خواستم باهاش برم دوباره رفت.صدایبغلم کن یبخوا

 نداشت.  ده یزدم تا نشنوم اما فا

 

  ؟گفتی.گفتم کادیخوشحال بودم.محمد بهم گفت م یل ی بعد:خ ی.زدم صفحه گهید دیلرز یم دستام
.منتظرم باش .قرار بود بهم میدار م؟گفت یو پنج هم دار ست یو پنج .گفتم مگه ساعت ب  ستیساعت ب

 کار کنم تا بتونم باهاش برم. یبگه چ
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  یره رو یه و مگذر یو چهار م  ستی ساعت از ب یو دو روزه که زل زدم به ساعت ه  ی بعد:س ی صفحه
 هیحرف بزن. گهیکنه.م یم هیو گر شمیپ ادیم یرسه .مامان ه  یو پنج نم ستی اما به ساعت ب کی

 .من منتظرم..................تونمیبگو.اما نم  یزیچ

 

نداشت.حالت   یفی بود.حالم خودمم تعر  یدنیو نفس د لوین ی افهینبود.ق  یزیچ گهیورق زدم اماد  بازم
 گرفتم.  یحالت تهوع م دمیترس  یم ی تهوع گرفته بودم.وقت

 د؟ ید یواقعا محمد رو م  یعنی:نفس 

 واسش دعا خوندن؟  ی:اون محمد نبوده.بهار مگه نگفت لوین

 تکون دادم سر

آدم نبود.سارا واقعا طلسم شده بود.با استفاده از   هیبوده.اون  یاون محمد ک میدیمون فهم هرسه
 طه ضعفش بوداز پا درش آوردن.محمد که نق

 اصال وجود داره؟  ؟مگهیچ یعنیو پنج  ستی:ساعت بلوین

 جواب ندارم.  یسوال چیحالم بده که واسه ه نقدری.انی ازم نپرس یچی_االن ه

 

   25#ساعت

 20#پارت_

 

 . میفتی راه ب  م،صبحیکارامون رو بکن نیترسم.پاش ی:منم واقعا دارم منفس 

 خوام برم سر خاکش! ی_م

 و نفس با تعجب نگام کردن.   لوفرین
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 . یشی.بدتر مستیبهار؟تو حالت خوب ن ی:مطمئن لوین

 برم.  دیدونم چرا اما با یبرم.نم دی_با

تو   میو رفت می.چهار بعد از ظهر بود.هرسه پاشدمیبه ساعت انداخت یهم نگران شده بود.نگاه نفس
 اط یح

 

 یفلز یشد.دو طرف هم نرده  ینم  دهید یچ یت داشت که هدار و درخ  نقدریا اطی ح یپشت  بخش
 . دیاز روش پر شدی.ممیسادینرده ها وا یجلو  میداشت.رفت

حس   هیرفتم اونجا.  یدونم چرا داشتم م یرو رد کردم.نم میبعد  یپام رو گذاشتم اونور و بعدم پا هی
وقت    چی.تو رو هادتهیهست که به  یکی خواستم بهش بگم  یکرده بودم.م دایبه سارا پ یخاص 

 کنه.  یفراموش نم 

 کردم بغض گلوم رو گرفت.  ی که فکر م زایچ نیا به

.ده دوازده قدم جلوتر  اطیپشت ح میو رفت میدرختا رد شد یو نفس هم رد شدن.با هم ازال لوین
  چیشده بود و ه دهیبود.کل اسمون با شاخ و برگ درخت پوش  بیعج یل ی.خیپشت  یبه فضا میدیرس
خاکا بود روشن بود.فقط   یسنگ بزرگم باال هیوسط که خاک  هم باالتر بود و  کهی ت هینبود،فقط  ینور

 خورد. ینور م  کهی ت هیرو همون 

 اونه؟! یعنی:نفس 

 خوره.. یم د ینور خورش کهیت هی:آره.بچها فقط همون لوین

 هم مثل من تعجب کرده بودن.  اونا

 

 . میبرگرد نی ایترسم.ب ی:من م لوین

 . نطوری:منم همنفس 
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 اگه شده تو دلم. یزدم.حت  یبا سارا حرف م   دی.اما بادیلرز یهم بدنم داشت م خودم

و نفس    لوفری لرزونم رفتم جلو.بچها هم پشت سرم اومدن.درست کنار خاکا نشستم.ن یقدم ها با
 بودن. سادهیوا

 .بعدم واسش فاتحه خوندم. ادیحالم جا ب  کمی تا  دمیکش قیسه تا نفس عم  دو

 

تونستم بلند حرف بزنم تو دلم شروع کردم به حرف زدن باهاش:سارا با   یبودن نم  لوینفس و ن چون
هست که   یک ی .دمتیاما فهم  یدونم چرا و چه جور یرو حس کردم.نم یدیکه کش ییتمام وجود دردا

جات اون باال خوب باشه عمه   دوارمیکنه.ام یوقت تا عمر داره فراموشت نم  چیباورت کرده.که ه
اما من االن  ی نی.قسمت نشد اونو بب یدیکش  یکه انتظارش روم می.من دختر همون برادر زاده اانومخ

دوست    یلیخ  یدونم چرا ول  ی.نم یشد  یم یخوب  یل یخ ی.مطمئنم اگه بودب عمه شتیاومدم پ
 دارم..

 م؟ ی:بهار برد یلرز یصداش م   نفس

 .میرو پاک کرد و گفتم:بر  اشکام

 

شنوه.نگاهم رو از اونجا گرفتم و با بچها   یشدم و با مکث ازش دور شدم.مطمئن بودم صدام رو م بلند
 .میبرگشت

شد   ینم ی کرد و راض یفهمم بهارکه از ترس داشت سکته م یتو خونه نفس گفت:من نم میرفت یوقت
 که اون اتفاقا واسش افتاده .   یباال سر کس نهیشیره م  یم یاالن چه جور ادی باهامون ب

شه.سارا طلسم شد.ناخواسته.بخاطر   ینجوریسارا خودش نخواست ا ی:اگه متوجه شده باشگفتم
 . نییعده آد،  با فرهنگ و فهم پا هی یها یندونم کار
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.خودشم هم زودتر   میرو مرتب کن  لمونیوسا می.برنی.تو رو خدا بس کندمیترس یلی:بچها من خ لوفر ین
  یکدوممون حرف نم  چیشده بود.ه نی.فضا سنگمیادامه نداد گهیاز ما رفت تو اتاق.ما هم د

که پشت   یبی عج ی.تو فکر اون نوشته ها.تو فکر اون صحنه می.انگار هر سه مون تو فکر بودمیزد
 و پنج!! ستیتو فکر ساعت ب دمیچاره،شای ب یفکر سارا م،تویدید اطیح

   25#ساعت

 21#پارت_

 

  اشونیآورد و شروع کرد به جوک خوندن.بعض شویحال و هوامون عوض شه،نفس گوش نکهیا واسه
 . میزد یبا مزه بود که از ته دل قهقهه م نقدریا

 .گهید ادی که دل درد گرفتم.به نفس گفتم:بسه تو رو خدا نفسم باال نم دمیخند نقدریا

 :باشه  نفس 

 . نیدستاتون رو بشور نیبر نی.شما هم پاشارمی رو ب هیرم ساالد الو ی:من م لوین

 :بهار اول تو برو. نفس 

ته راهرو بود..چراغ رو روشن کردم و رفتم  ییباال.دستشو یرفت تو آشپزخونه،منم رفتم طبقه  لوین
درست کردم بعد مشغول شستن دست هام شدم..دستامو که  نهیآ یداخل.اول موهام رو جلو

 برد. یم  رونیرو از تنم ب   یکسل کمی هم به صورتم بزنم.آب خنک  یآب هیشستم،خم شدم تا 

بدنم قفل    دم،کلیکه پشت سرم د یزی سرم رو بلند کردم،با چ نکهیبه صورتم.هم  دمیمشت آب پاش دو
تا داد بزنم و بچها رو    دیچرخ ی زبونمم تو دهنم نم یبدنم از کار افتاد.حت  یکرد.احساس کردم اعضا

 صدا کنم.صدام تو گلوم خفه شد. 

پشت سرم   نهیکه تو آ یمحو  ریشده بودم به تصو رهیبکشم نتونستم..خ غی تالش کردم ج یهرچ
فرو کرده  نی پاهام رو تو زم میزخ خ یفرار کنم.انگار با دوتا م ایتونستم ازش چشم بردارم  ینم یبود.حت
 بودن.
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 ادمیکه  یزیچ  نیسردم شد....آخر هویحس کردم کل بدنم عرق کرد و کرد. ی فی بدنم لرزش خف کل
 ها بود........ یبرخوردم با کاش یاومد صدا

 

عرق سرد   می شونیزدم.رو پ  یخودم چشم باز کردم.نشسته بودم و از ترس نفس نفس م  غیج  یصدا با
  هوی یشد  ی؟چیدلم خوب  زی:بهار؟عزفتادهی ن  ینگران نفس باعث شد بفهمم اتفاق ینشسته بود.صدا

 تو!

 کاناپه بودم.  رو

 کرد.  یم  هیانداختم.داشت گر  لوفریمنگم رو به ن نگاه

 تو؟  یشد ی.چی:نصفه جونمون کردلوفر ین

د.حالت  ز ی ترس برگشتم سمت پله ها.قلبم تند تند م  دم،بایپشت سرم د نهیکه تو آ یزیچ یادآوری با
 یم دبهشونی.بادیلرز یکرد.از شدت ترس بدنم داشت م یدرد م یل یتهوع داشتم.پشت سرم خ

 اون...با...باالس.  یکی...یگفتم.با لکنت به باال اشاره کردم و گفتم:

 

 با ترس و تعجب،اول به هم،بعدم به باال نگاه کردن. لوفریو ن  نفس

 

 اون باالس؟  یک ی یچ  یعنی:بهار نفس 

  یاون باالس.وقت ی کی.گمیلرزون گفتم:به جان بابام راست م یشکست.هق هق کنان و با صدا بغضم
....صورتش اصال واضح  دمشی...پشت سرم د  نهیشستم تو آ یداشتم دست و ..دست و صورتمو م 

 ....دمینبود،اما موها و بدنشو د

 

 بود. دهیرنگش پر  لوفرین
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 کرد. یبار به باال نگاه م هیبود وهرچند لحظه  دهیهم ترس نفس

 

 ! یتوهم زد  دی؟شایامام هشتم...بهار مطمئن  ای:لوفر ین

پشت   یک ی گمیداد زدم:م هیگرفتن.با گر ینم یاما بازم جد دنید ی حالم رو م نکهیآوردم.با ا جوش
 ..و توهم رو نفهمم؟  تی ترسو و احمق شدم که فرق واقع نقدریا  یعنی...یعن یسرم بود.

 بود؟آدم بود؟  یچه شکل  یدی...ندزمی باشه آروم باش عز  سی:هنفس 

 شد.... ی_ن...نه..چهرش محو بود.....معلوم نم

 

 خی خیلحظه خورد به دستم. هیدستمال آورد و بهم داد .دستش  هیادامه داشت.نفس  میهم گر باز
 تا حال من بدتر نشه.  ارنیخودشون ن یوکردن به ر یم یبود.سع

 آب واسم آورد.  وانیل هی رفت و  عیهم سر لوین

  ی.اصال نمدیلرز یتونستم بخورم.داستام هم به شدت م  یآب هم  نم یاضطرابم باال بود که حت نقدریا
 . زی رو ازش گرفتم و گذاشتم رو  م وانیتونستم ل

 

 . ستی اونجا ن یرم باال تا بهت ثابت کنم کس ی:من االن منفس 

 

 بمونم.. نجایتونم ا ی.من نم نجایاز ا می بر میجمع کن  لمونویوسا ای گفتم:نرو...ب هیگر با

 . کیو تار یمیقد یجاده  نیکرد.اونم تو ا  یشه رانندگ ی:االن شبه.نم نفس 

 .میخونه بمون  نیکه که تو ا نهی:بهتر از الوفر ین

 .گردمی:من االن برم نفس 
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 . دیترس یاون بود م یداشت.هرکس جا یقدم بر م دیترد با

 رو اعصابم بود.   نمیف نیف یو بلند شدم پشت سرش رفتم.صدا اوردمین  طاقت

 . نیداد زد:گفتم تو برو بش نفس

 اون باال. یذارم تنها بر یخوام.نم   ی_نم

 کرد و به راهش ادامه داد. ینوچ  نوچ

 به اجبار باهامون اومد. لوفرمین

 شکست.  یآب سکوت اونجا رو م  ری ش یصدا

 

تونستم چهرش رو فراموش   ی.نم میستادیعقب ا لوفرهمونی.من و نییسمت دستشو رفت
رو گرفتم و سفت   لوفریرو خفه کردم.دست ن میگر یخورد.به زور صدا  یکنم.دندونام از ترس بهم م

آروم   ییبرسه به دستشو  نکهیخت دور کمرم.نفس قبل او دست اندا دیفشار دادم.اونم سرم رو بوس
 . نیبد یزیچ یا ،لولهیچوب هیگفت:

شمرده  ییبلند برگشت.نفس چوبو ازش گرفت و با قدمها بایچوب تقر هیو با  ن ییهول رفت پا لوفرین
 رفت جلو. 

طرف و اونطرف رو نگاه کرد.در هم کامل باز   نیا یو چوبو گرفت باال.ه ییدستشو یجلو  دیپر هوی
 . ستیکس ن چیکرد. اطرافش رو هم نگاه کرد و گفت:ه

 

   25#ساعت

 22#پارت_

 

 ! دمشیگفتم:من خودم د نیف نیترس و ف  با
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 ؟ی دیآدم د هی:تو لوفر ین

  دیصو..صورتش معلوم نبود.لباسشم سف یبلند داشت.ول  یدونم..موه.....ا یتصورش کردم:نم  خوب
 بود.

 به هم نگاه کردن. لوفریو ن  نفس

  یراحت شه من اتاقا رو هم چک م  التیخ نکهی.واسه استین  نجایا یکه کس ینیب  یم  زمی:عزنفس 
 کنم.

 نبود. یاما کس  دیدر تک تک اتاقارو باز کرد و توشون سرک کش نفس

 ست؟ ین  یکس یدیو گفت:د سادیجلوم وا اومد

 . مینی رو بب  یزی.ممکنه هرچستین یعاد ی خونه  هی نجای:الوفر ین

 جادش خطرناکه.  نجای.اشهی.اما نممیرفت  یامشب م نی:اگه راه داشت همنفس 

 ؟یجن بوده باشه چ  ای ده،روحیکه د  ی:اگه اونلوفر ین

 کن.  یدختر حالش خوبه تو هم تو دلشو خال  نیا یل یخبا تشر گفت:   نفس

 نیبهش:نفس ا دمی.هم از ترس و هم حرص.اشکامو پس زدم و توپ دیلرز یشدم.کل بدنم م  یعصب
اون  یکشته.حت نجایآدم خودشو ا هیشدس.  نیخونه نفر نیکنه.ا یم وونمیخونسرد بودنت داره د

خرافاته.خودت    نایا میباشه و فکر کن یعاد یآدم هم طلسم شده بود.پس توقع نداشته باش همه چ
  یم نجایامشب از ا نینوشته شده بود.از اولم اومدنمون اشتباه بود.من هم یتو اون دفتر چ  یدیشن

 به درک!  ادمی.نم ادیب  ادیرم.هرکس م 

 . نییپله ها رفتم پا از

 

 .فتمی کردم که غش نکنم و پس ن  یداشتم خودم رو کنترل م یل ی.خدمیکش ینفس م یسخت به

 .دیلرز یصورتم و پشتم م یجلو  ومدیاون چهره م مدام
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 و رفتم سمت در.  دمیشال پوش هیاتاق.ساکم رو برداشتم. تو رفتم

 

 ن؟ یای رفتم.برگشتم سمت بچها و گفتم:نم  یم نی با ماش دیبا

 شم.  ی:من االن حاضر م لوفر ین

  یبه باال نگاه م  ی.اونم رفت تو اتاق.هدیبار یاز سر و روش م یهم اخم کرده بود.کالفگ نفس
 دعا خوندم و صلوات فرستادم.  یه انیکس نبود.تا ب چیکردم.ه

 

که اومد درو باز کردم.رفتم سمت   لوفرمیاز چراغا رو هم خاموش کرد.ن   یک یزودتر اومد.  نفس
.خودم نشستم پشت میصندوق و سوار شد میبهم داد.چمدون ها رو گذاشت چشوی سو لوفری.ن نیماش

 خواست داد بزنم. یشد.دلم م یروشن نم  نی زدم ماش ی استارت م  یرو چرخوندم.هرچ چیفرمون.سو

 شه؟ی:چرا روشن نملوفر ین

 نداره. نیبنز  دی:شانفس 

 داره. نی _بنز

 :پس چشه؟لوفر ین

 دونم.  یبه فرمون و داد زدم:نم  دم یبا دست کوب محکم

 کردن. هی گذاشتم رو فرمون و شروع کردم به گر سرمو

 

دستش  دوینشست روشونم.با وحشت سرمو بلند کردم.نفس بود.از عکس العملم ترس یدست هی
 :منم منم .نترس.د یروکش

 شدت گرفت.  میگر دوباره
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 خوبه؟  میکن ی.صبح حرکت م میخواب ی نکن.اصال تا صبح نم  ه یگر زمیگفت:عز لوفرین

 م؟ یکن یشه.کجا حرکت م یروشن نم ن یکردم گفتم:ماش یم هیکه گر نجوریهم

  مینی تا بب میاریرو ب  یک یشهر و   میبر ادهی پ میتون یرفت.فردا م  ییشه جا ینم کهی االن هوا تار:نفس 
 چشه.

 

   25#ساعت

 23#پارت_

 

 ترسم برگردم تو اون خونه.  ی_من م

  ی.هرچهیچاره چ ی.ولستیبهار؟ما هم حالمون بدتر از تو نباشه بهتر از تو ن میکار کن یچ یگ  ی:منفس 
 .م یهم شیبشه هرسه پ

 

 م؟ی:به خانواده هامون راستشو بگلوفر ین

 م؟ یبگ یچ میکاره زنگ بزن  هی م،االنینگفت می گفت یم دیکه با یاعتراض گفتم:اون موقع با

 

 و دلخور.  میکن ی.فقط نگرانشون مگهی:راس منفس 

 م؟ ینی بش نجایتا صبح هم شهی:مفر لوین

 که ترسناک تر از تو خونس.  نجاینگا به دور و برت بنداز.ا هی:نفس 
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  نیدادم و تلق یم ی.تو دلم همش خودمو دلدارمیتو سکوت نشست یا قهینگفت.چند دق یزیچ  لوفرین
ذره بهتر شد.فشارم افتاده بود.به بچها گفتم:من   هی که گذشت حالم  کمیکردم که توهم زدم.  یم

 فشارم افتاده.

 . نییاالن قندمون اومده پا میدی.هممون ترسمیبخور یزیچ هی تو  میبر  نی:پاشنفس 

  یرو کنار م  یکاش لجباز یدادم.ا یسفر نم نیکاش از اول تن به ا یبه خونه نگاه کردم.ا دیترد با
 ذاشتم...

دعا خوندم و رفتم   کمیرفتم.تو دلم   یم دی.منم بانطوریشد.نفس هم هم ادهیبسم اهلل گفت و پ  لوفرین
 . نییپا

 کنه. ی داره نگام م  یک یکردم  یحواسم به اطراف بود.همش حس م  تمام

 نبود.   یچرخوندم کس یچشم م یهرچ اما

 م؟ یاری موند. گفتم:ساک هامون رو ن نیداخل خونه.ساک هامون تو ماش  میرفت  دوباره

 .. میکن ی:نه.صبح اول وقت حرکت م نفس 

 

 خوابم.  یکه شب نم من

نون   کمیتونستم بخوابم..نفس رفت و از تو آشپزخونه  یخواستمم نم  یبود.م دهیخواب از سرم پر منم
 آورد.خودش واسه هرسه مون لقمه گرفت.لقمه رو که خوردم لرزش دستام کمتر شد.  ری و پن

 

 یفرد هیچشمم. یجلو ومدیاون صحنه م یتونستم ذهنم رو منحرف کنم.ه  یکردم نم  یم یهرکار
شد سمت   دهی..ذهنم کشدینامعلوم و لباس سف  ،صورتیبلند و مشک یموها ،بایواقع  ای یال یخ

با حرفش باعث شد   لویگذشت رو قبول کنم.همون موقع ن یکه تو سرم م یزیخواستم چ ی سارا.اما نم
 خونس؟   نی:به نظرتون روح سارا هنوز تو ارم یبگ  یقال  یگال زنگاهم رو ا
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 کردم.   یفکر م نی:منم داشتم به همنفس 

نبود.چون تمام بالها   بیعج  دمیکرد.شا  یم  ریمشترک س یجا هیبود که هرسه مون ذهنمون   بیعج
 گشت.  یو اتفاقات به سارا بر م 

 

 لقمش رو نصفه ول کرد.  نفس

 .گهی:بخور دلوفر ین

 :اشتهام کور شد. نفس 

به خودم گرفتم و  یمصمم یخراب تر بشه.چهره   شونیشد بچها هم روح  یمن باعث م ضعف
  نجایاز ا می فتی.صبح زود هم راه ممیبخواب میپهن کن  نیار یپتو ب هی.االن هم نیفکر نکن  یچی گفتم:به ه

 . میر یم

 

   25#ساعت

 24#پارت_

 

 ؟ یبا تعجب گفت:بهار خوب   لوفرین

 _آره .. 

 :خداروشکر. لوین

 !اره؟ی ره ب یم  یباال.ک ی:پتو ها رو بردم طبقه نفس 

 .نی حساب نکن  یکی :رو من لوین

 .میخواب  یم نی رو زم   نجایرم.هم یره.منم نم ی:خب بهارم که صد در صد نم نفس 
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 که تا صبح.  میش  ی:خشک ملوین

 خودت برو.   یگی:راست منفس 

 . میبا هم بر ییسه تا نی:پاش گفتم

 . هی:فکر خوب لوین

 باال.  میپشت هم رفت ییو سه تا  میکرد و بلند شد.ما هم بلند شد یهوف  نفس

 

  ر ی تخت گ هی تند اومد که پاش به پا نقدریپتو برداشت.ا هی رفت از تو اتاق  عیبسم اهلل گفت و سر  نفس
 .نیکرد و با کله اومد رو زم 

 گرفته بود اما جونش رو نداشتم. خنده.منم خندم  ریزد ز  یپق لوفرین

  قیمن که رف فی.حنیبه خودتون بخند  نیبا حرص و آخ و اوخ بلند شد و گفت:زهر عقرب.بر  نفس
 شماهام. 

 .ی:اوهوک.رو دل نکن لوین

 . نیبد خورد زم یل یناله کرد.خ ینفس ه  نییاداشو در آورد.منم به حالشون تاسف خوردم.تا پا نفس

 . نیرو ازش گرفتم و پهن کردم رو زم  پتو

 !؟یبخواب یخوا ی:بهار تازه ساعت دهه.االن منفس 

 . چهیسر و صدا تو خونه بپ  کمیهم ندارن که حداقل  ونیزیدونم.استرس دارم.تلو ی_نم

 خونم.   یخودم تا صبح واست م نی؟بشیخوا ی :سر و صدا منفس 

 نخون.    یکیتو  یدوست دار ی:جان هرک لوین

 

 رسه. یبهشون م  یغاز یصدا امی همه خوش صدا باشن که حسرت نخور.بعض  ست یقرار ن  زمی:عزنفس 
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 خودم ببندمش؟  ای  یبند ی:نفس م لوفر ین

 خوام واستون بخونم.   ینگفت.نشست رو مبل و گفت:م یزیو چ  دیخند  نفس

 نجا؟ ی:پنبه ندارن الوین

 خونم.  یکه.واسه بهار جونم م یندار  اقتی :لنفس 

 ن؟ یستیول کن ن طمی شرا نیو گفتم:تو ا  دمیزور خند به

پس   ننی که جن ها هم ما رو بب  میخوشگل  نقدر یعشقم؟ماشاهلل هزار ماشاهلل ما ا طی :کدوم شرانفس 
 . فتنیم

 تشر  و خنده گفتم:نفس بس کن.  با

 :خب باشه. نفس 

 ..رسم زمونه..هیرو صاف کرد و شروع کرد به خوندن:عجب رسم   صداش

 برگ و...باد خزونه... ی قصه

 رن آدما....  یم

 :نفس خفه شو... لوفر ین

 نه؟  نیگرفت یو گفت:انرژ دیخند  نفس

 رو سر تو..  ایکنم  هیتخل  ییتو دستشو موی.فقط دونم االن انرژیل یگفتم:خ زونی آو ی افهیق با

 . شعوری:ب نفس 

 

 . میبخواب نیشما.پاش  نی_جنبه ندار

 که. میبخواب میتون  ینم م یاگه پاش  زمی:عزلوفر ین
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 خرابه. میبا من.من االن حال روح  نی_مسخره ها کل کل نکن 

 

 .میخسته نش م یبر  دیفردا با میدراز بکش  نیای ب گهیبرات. .راست م رمیبم  ی:اله نفس 

 اومد. شهیشکستن ش  یاز تو آشپزخونه صدا هوینفس، یجمله  نیا بعد

 بود. دهیرو قلبش.نفس هم ترسبسم اهلل گفت و دستشو گذاشت  لوفری قلبم رفت باال.ن ضربان

 سمت آشپزخونه.چراغش خاموش بود.  دمی.چرخمیکرد یمون با ترس به هم نگاه م هرسه

 بود؟!  یچ ی:صدانفس 

 افتاد شکست.  یزیچ هی:انگار لوین

  دیگفت:چرا سف دیکه د افمویق لوفری.ندمیکش  یم قینفس عم ی.پشت هم هدهیبودم رنگم پر مطمئن
 . نکیتو س میافتاده شکسته.حتما ظرفا رو درست نذاشت یزیچ هیتو؟! یشد

 

 . میکن یجمع م م یش ی:صبح پا م نفس 

  نیکن  یشدم.شروع کردم با تمام توان داد زدن:بچها چرا تظاهر م یم وونهیداشتم از دستشون د گهید
 .مطمئنم. میست یتنها ن نجای.مااشهینم تونیحال  ست؟چراین یزیکه چ

 . دیلرز یبدجور م  صدام

 .شهیروشن نم نیکه ماش یدیاالن؟د میکار کن  یچ یگ ی ؟م یکش یشد:چرا هوار م یهم عصبان  نفس

 توئه. ری_تو خفه شو.همش تقص

 . یچ یعنی:عه بهار خجالت بکش.لوفر ین

گشتم.نفس با پاش رو   یرفتم و برم  یمشخص رو م ریمس هی یشدم وشروع کردم به قدم زدن.ه بلند
 ضرب گرفته بود.*" نیزم



 ان ی پا   ی سفر ب 

77 
 

 

   25#ساعت

 25#پارت_

 

و   سادمی کرد.پشت پنجره وا یآرومم م  کمی صداش  دی رو برداشتم تا با مامانم حرف بزنم.شا میگوش
باال بود.دو تا   یل یشمارش رو گرفتم.بچها همچنان ساکت بودم.دستم رو گذاشتم رو قلبم.ضربان قلبم خ

 رو برداشت.   ی.همون موقع گوشدمیکش قینفس عم

 

 ؟ یتو صداش بود که کامل درکش کردم:الو سالم بهارم خوب  یاضطراب  هی

 .ت ی مامان به بخوب ی.مرسزمی باشه:سالم عز یکردم صدام عاد  یسع

 از ده بار زنگ زدم؟  شتریدر دسترس نبود؟ب  تی تو؟چرا گوش  یی_معلوم هست کجا

 زنگ نخورده. میتعجب گفتم:مامان من اصال گوش با

 گذره؟  ی.چه خبر؟خوش میشکر که خوب.واسه همون.خداروی_حتما آنتن نداشت

 ! یاونم چه خوش اره

 . یشما خال یمامان جا ی_مرس

 و نفس چطورن؟ لوفری_ن

 ؟ ی_اونا هم خوبن.بابا خوبه؟خودت خوب 

 ن؟ یگرد یبر م ی.کنیمواظب خودتون باش  یلی.خمی_ما هم خوب

 . میرس یم گهی.تا بعد ازظهر دمیفتیفردا صبح راه م شاالی_ا

 ن؟ یهفته بمون هی_چه زود!مگه قرار نبود  
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 . میمون یبهتره.حداقل از دانشگاه و درس عقب نم میزودتر برگرد  یزود تموم شد.هرچ نجای_کارامون ا

 مادر.سفرتون سالمت.به بچهاسالم برسون.   نیکن  یم ی_خوب کار

 ؟ یندار ی_چشم.کار

 زم ی_نه عز

 _سالم به بابا برسون.خدافظ.

 _خدافظ. 

 

 نا؟ ینفس ا ی الیو میگفت:مگه قرار نبود دو سه روزم بر لوفریکردم ن قطع نکهیهم

برنامه کنسل   گمیزنم م ینبود..اشکال نداره فوقش زنگ م ادمیو گفتم:آخ.اصال  میشون یبه پ زدم
 . میایم  رتریشد.د

کرد.از دستم دلخور بود.آروم که شدم   ینگفت.نفس هم اصال نگام نم  یزیتکون داد و چ یسر لوفرین
رو   یو منت کش یمعذرت خواه یاشتباه بود.اون لحظه هم حوصله  یلیطرز حرف زدنم خ دمیفهم

  ریواون تص ریسرگرم کردم.اما ذهنم همش درگ میو خودم رو با گوش دمینداشتم.رفتم رو کاناپه دراز کش
 شد..  یتو مغزم اکو م یهم ه شهیشکستن ش  ی.صداهیگنگ.اون سا یسهمناک بود.اون چهره 

 

خواست بپرم تو بغل بابام و اونم با   یرو انداختم رو مبل.اون لحظه فقط دلم م یگوش  یکالفگ با
 قشنگش آرومم کنه.  ی نوازش موهام و حرفا

فکر   ی چیو تا صبح به ه میکه بخواب نهیکار ا ن یافکارم رو پاره کرد:فکر کنم بهتر یرشته  لوفرین یصدا
 . مینکن

 تونستم بخوابم. یخواستمم نم ینگفتم.اگر م  یزیچ

 . میاری رفت ب  ادمونی:بالش نفس 



 ان ی پا   ی سفر ب 

79 
 

 . میش یمبل ولو م  هیبالش.هرکدوم رو  الی خی:ب لوفر ین

 :چراغ روشن بمونه.نفس 

 :آره خاموشش نکن. لوفر ین

.نگاهمون تو دیمن خواب یمبل رو به رو یهم رو لوفر ی.منم که تکون نخوردم.ندیهمونجا دراز کش  نفس
 زدمنم با لبخند جوابش رو دادم یهم گره خورد.لبخند محو

 

 نکنم.منم با خنده تشکر کردم ....... خودیب ی و اشاره بهم فهموند که بخوابم و فکرا مایا با

  ی.نفس داشت کتاب م ومدیکدوم خواب به چشمون ن چیاز دوازده گذشته بود اما ه ساعت
 . زیم یرفت.منم زل زده بود به گلدون رو  یور م  شی با گوش لوفریخوند.ن

تاک ساعت   کیت  یبا صدا  قهید کیمطلق تو خونه برقرار بود.اما راس ساعت دوازده و  سکوت
 شکست.. 

 دفعه شروع به حرکت کرد.  هیخورد اما یداد نه تکون م یساعت ثابت بود.نه صدا م آونگ

 

   25#ساعت

 26#پارت_

 

 به ساعت.  میسه مون زل زده بود هر

 ساعت ثابت بود.مگه نه؟ نی: انفس 

 خورد. یاره تکون نم  یعنیهراسون گفت:نه. یبا چهره   لوفرین
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دست به دست هم  ی.همه چدی.شونه باال انداخت و پشت به ما دراز کشیال یخی خودشو زد به ب  نفس
 داده بود که من از ترس به صبح نرسم. 

آوردم   واری برداشتم.ساعت رو از رو د  یمغزم بود.بلند شدم و رفتم صندلتاک ساعت رو  کیت یصدا
 . نییپا

 

 . نیبه صفحش گذاشتمش زم  پشت

که اون لحظه  یزی.تنها چدمیگفت.برگشتم سر جام و دراز کش ی نم یچ یزل زده بود بهم اما ه  لوفرین
 تر صبح شه.............. عیبود که سر نیخواستم ا یم

 

  داریخواب و ب لوفرم ی صبح خواب رفت.ن  یرومدپلک رو هم نذاشتم.نفس دم دماکه آفتاب د  یوقت تا
 بود.

افتاد رو صد بارتو ذهنم مرور کردم.ناخوداگاه ذهنم به سمتشون  شبیکه از د  یسارا و اتفاق یماجرا
 شد. یکردم بهشون فکر نکنم نم  یم یشد.هرچقدر هم سع یم دهیکش

 کردم.  یباال رونگاه م  یگشتم و طبقه  یبار بر م هی قهیچند دق هر

 

 . رونی صبح بود که پاشدم و بچهارو صدا زدم.فقط دوست داشتم زودتر از اونجا برم ب میپنج و ن  ساعت

 به بدنش داد و رو مبل نشست و گفت:آخ آخ کل بدنم خشک شد.  یکش و قوس  نفس

 :منم گردن درد گرفتم.لوفر ین

 . میکن  یاستراحت م یحساب  میکه بر نجایزودتر.از ا میبر نی:پاش گفتم

رو   یکس چیصبح ه  شی گفت:ساعت ش یتو هم.دلخور بود ازم.با لحن عاد د یاخماش رو کش نفس
 .می صبر کن   دیکنه.با  ریتعم  نویماش  میکن ینم دایپ
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 کنم. یم دایرو پ یک ی رم  ی.گفتم:خودم مارمیتونستم اونجا دووم ب  ینم گهید

 

 .شالم رو هم سر کردم.شلوارم خوب بود.دمیسمت لباسام.مانتوم رو پوش رفتم

 ؟ یتنها نر امی منم باهات ب یخوا یگفت:م  لوفرین رونی برم ب خواستم

 نه..  ای نیروشن کن نوی ماش ن یتون یم ن ی نیبب   نی_نه.شما پاش

 

 :باشه.برو به سالمت..لوفر ین

نشسته بود.چند لحظه مکث کردم و   اههیه س..پشت نرده ها ،همون گربرونیباز کردم و رفتم ب درو
 دوباره راه افتادم.جلو که رفتم گربه هه رفت کنار. 

 

تو چونه  ی.درد بد نیشد.با صورت اومدم رو زم یدونم چ  یقدم که برداشتم نم  هیرو بستم. ینرده ا در
تا دردم    سادمیوا کمی بلند شدم.لباسام رو تکوندم . ی.صورتم از دردجمع شد.به سخت دیچ یو پاهام پ 
دست دادم   روازنرفته بودم که تعادلم  شتریو راه افتادم.باز چند قدم ب دمیکش قی نفس عم هیآروم شه.
 و افتادم.

 

   25#ساعت

 27#پارت_

  یم ی.به زور خودمو کنترل کردم.آخه چه جورهیگر ریدردم گرفت.دوست داشتم بزنم ز شتریبار ب نیا
 کنه.  ریپام گ ری جلوم نبود که ز  یچی بود که ه  نجایا بیپامو نگاه کردم.عج ریشد؟ باز با درد بلند شدم.ز
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.با دقت جلوم رو نگاه کردم .صاف صاف بود.تو دلم صلوات فرستادم و لنگون لنگون دمیترس کمی
بار عالوه بر   نیتر از قبل افتادم .ا دیشد  یلیدوباره حرکت کردم.اما باز هم چند قدم جلوتر،خ

 ! نیخورم زم  یم ی.چه جورشهیم ی چ  دمیفهم یدرد گرفت..نم یل یپام،دستمم خ

 فتم؟ی ب یالک شدی.آخه مگه مهیگر ری نتونستم تحمل کنم و زدم ز گهید

  کمیزد.هوا هم سوز داشت. ینشستم و کل اطراف رو بر انداز کردم.پرنده هم پر نم  نیترس رو زم  با
 سردم شد. 

بود هم فضا رو   ختهیر نیکه رو زم  ییکس نبود.درختا و برگا چی.هومدی.اشکام پشت سر هم م
 دونم چرا اما انگار قسمت نبود برم.   یخوفناک کرده بود.نم 

 

 خورد. چیسه بار پام پ قهیشکست.در عرض سه د یقطعا پام م نیخوردم زم  یبار اگه م نیا

 

 یبود.برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم.نه م یانداختم.طوالن یروم بود نگاه شی که پ یریمس به
 وجه موندمون اونجا به صالح نبود. چیتونستم برم،نه برگردم.به ه

 

کرد.از دست سالمم کمک گرفتم و بلند   یدرد م یلیراستم خ یکنان اشکام رو پاک کردم.پا نیف نیف
 گرفتم........ شیرو پ  الیتونستم اون همه راهو برم.به ناچار،تلو تلو خوران راه و یپا نم  نیشدم.با ا

 

 اومدن سمتم.  یبا نگران دنیو نفس منو که تو اون وضع د  لوفرین

 ! ؟یلنگ ی:چت شده؟چرا م لوفر ین

 !؟یکرد هی:گرنفس 

 رو مبل. ندادم و نشستم  جوابشونو
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 تا دستم رو گذاشتم رو صورتم.  دو

 . مینصفه جون شد گهی:حرف بزن دنفس 

 تازه کردم و گفتم:نتونستم برم.   ی.نفسدمیرو گز لبم

 :چرا؟!  لوفر ین

قدم   ستی.ده بفتادمی خورد و م یم چیپ  هویرفتم پام  یکه م یشد.هر دو سه قدم یچ دونمی_نم
 نتونستم برم.پام از شدت ضربه ها کوفته شد.مجبور شدم برگردم. شتریب

 ؟خراب بود  ؟جاده ی عنیکرد  یرمیگ  یزی !پات به چ؟یچ یعن یبا بهت گفت:  لوفرین

  نی پخش زم دمید یم ومدمی.به خودم مشهیم  یچ دمیفهم یجلوم نبود.اصال نم   یچ یگفتم:نه.ه کالفه
 .نی شدم.سه بار افتادم زم

 

 شه؟ی:آخه مگه منفس 

 نبود.... یعاد  زیچ چی!اونجا هشه؟یمگه م واقعا

 . میر ی:اشکال نداره.تو بمون خونه من و نفس ملوفر ین

متوجه   لوفریتونستم باهاشون برم.ن  ی هم نم یتنها تو اون خونه بمونم وحشت داشتم.از طرف نکهیا از
 رم.  یم ن،منی نگاهم شد و گفت:شما دوتا بمون  یترس تو

 !گه؟یم  یچ ین یب  ی.نملوفری:خطر داره ها ننفس 

 .نگران نباش. گردمیاتفاق واسه منم افتاد برم نیرم اگه ا  ی:ملوفر ین

 . بهی غر بیعج  نجایا یبگم.همه چ  ی:چنفس 

پام صورتش جمع شد.هم زخم  دنیباال.با د دیرفت حاضر شد.نفس هم پاچه شلوارم و کش  لوفرین
رو آورد و پام رو پانسمان   هیاول یکمک ها یجعبه  نی ماششده بود هم کبود.بلند شد و رفت از تو 

 ؟یکرد و رفت.کارش که تموم شد گفتم:ازم دلخور یخدافظ  لوفرمیکرد.ن
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 . دیدونم.شا ی:نم نفس 

 خوام.  ی_معذرت م 

 فکر کنم.  دی_ام..با

 نبود. نیدل چرک گهید یعنی نیا

 

 بره بغلش کردم.  نکهیقدم شدم و قبل ا شی پ خودم

 .یاز خودت نشون بد  یاحساس  هیدعوامون شه شما  نکهی:مگه انفس 

 . یمهربون نیو گفتم:زهرمار.من به ا دمیخند

 . ادیب  لوفری_بله بله صددرصد.از جات تکون نخور.استراحت کن تا ن

 ... ی_باشه.مرس 

 

هم  شی چون گوش.مینشد.جفتمون نگران شده بود ی خبر لوفریگذشت اما از ن یکنم دو ساعت فکر
 خاموش بود. 

ضرب   نی سالمم رو زم ی.منم با پادیجو  یکرد و ناخن م یم یطول و عرض سالن رو ط  یه  نفس
 کردم.   یگرفته بودم و پشت هم ساعت رو چک م

 .می دیکش  یشد.من و نفس همزمان نفس راحت دا یبود که سر و کلش پ میحدود نه و ن   ساعت

 

   25#ساعت

 28#پارت_
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 .دهینرس یا جهیتوهم بود.حدس زدم به نت  چهرش

 ؟ یبر  یسالم تونست ؟اصالینکرد دایرو پ یشد؟کس یقدم شد:چ شی تو سوال کردن پ نفس

  ادیگفتم ب  یم  ی.به هرکدمینفر.نصف شهرو چرخ هیاز  غی نشد.در میزی گفت:آره چ دیناام یل یخ  لوفرین
 هم ماشاال گرفتار. بود.انگار قرص نه خورده بودن.همه   بیعج  یلیکرد.خ  یقبول نم

 

 ست؟ یتو شهر ن رگاهیکمک کنه؟مگه تعم ادینشد ب داینفر پ  هی یعنیآخه. شهی گفتم:مگه م ینگران  با

  یقبول نم انیکجا ب  دیبا گفتمیم یبسته بودن.وقت ایسرشون شلوغ بود  ای  نکهیتر ا  بی:عجلوفر ین
 کردن.

 م؟ یریبه سرمون بگ  ی:حاال چه گلنفس 

 . میرفت یو م م یذاشت  یرو م  نیوگرنه ماش شهینم فی:حلوین

 ؟ یدیم ی:جواب خانوادت رو چنفس 

 مواقع به دادمون برسن. نجوریسرمون ا ری خ می.خواهر برادرم ندارگهید نی:هم لوین

 

  دینمونده.باز با یزیهم چ یرسم.خوردن  یمن به صبح نم میموندگار ش می:بچها امشبم اگه بخواگفتم
  یلیکنه،دعوا کنه خ ی.قهر کنه،کم محلنجایا ادی زنم به بابام ب  ی.من زنگ میهمه چ الیخ یشهر.ب  میبر

 . میخالص ش  نجایاز ا میکه نتون نهیبهتر از ا

 دلشوره گرفتم. ی:وانفس 

رو   میمبل و چشاش رو بست.به نفس گفتم گوش یداد به پشت هیرو مبل نشست وسرش رو تک   لوفرین
 آوردش.  فمی .رفت و از تو کارهیب

کردم تا نگم کجا    یوقت به بابام دروغ نگفته بودم.به زور خودم رو راض چینبود گفتنش.من ه آسون
 .االنم اعتراف اصال ساده نبود. میر یم
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 آنتن نداره.  یچیه میگوش دمیاتصال که د یرو گرفتم.خواستم بزنم رو دکمه   شمارش

 نداشت.  دهیاونورش کردم فا نوریا یهرچ

 ؟ یریگ  یم ی؟سلفیکن یکار م  ی:چنفس 

 .آنتن ندارم.هیچ  ی_سلف

  شیپ قهی تا چندد نکهیگفت:وا.ا  یصفحش با ناباور دنیدر آورد و با د بشیرو از ج   شیگوش نفس
 شد پس!  یآنتنش فول بود.چ

 نبود.  یاتفاقا عاد نیا

 ده. یآنتن م  تی گوش  نیتوچک کن بب لوی گفتم:ن لوفریبه ن  رو

 بدم.  یبرداشت و گفت:نه.واسه منم قطعه.مامانمم قراربودزنگ بزنه.جواب اونو چ شویگوش لوفرین

 

 تکون داد.خم شد و ساعداش رو گذاشت رو پاش.  یسر

 . میکار کن  یچ دیبا م یدونست یتو گل.نم میمون مونده بود هرسه

 یم می شدم.سکوت بچها هم بدتر عصب  یم وونهی.داشتم ددیکش ی م ری بار ت هی قهیهر چند دق  پام
 .میکار کن  یچ نیکرد.کالفه گفتم:تو رو خدا بگ

با   ای میری بگ نی شهر ماش میو بر  میش ن یماش الی خیکه ب نهیده.تنها راهش ا یقد نم  گهیمغزم د: لوین
 م یاتوبوس برگرد

 

 م؟ یکارو کن نیا  یکن  ی:تو قبول منفس 

رو   یکی یبهونه ا هیدونم به  یدنش،چمیگم دزد ی.فوقش مستین ینباشه چاره ا یراه  چی:اگه هلوین
 . ارشیب  میاریم
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 .می راه بفت  نی.پاش نی :خب پس معطل نکننفس 

  زیچ نیتفاوت باشم.اون لحظه مهمتر  یداشتم نسبت به پام ب یبلند شدم..سع عیخدا خواسته سر از
 خروجمون از اون خونه بود.

 تا نفس هم حاضر شه.  می.منتظر شدمیهم حاضر بود لوفریهامون  که کنار در بود.من و ن چمدون

 . رونی بعد از اتاق اومد ب قهیچهار د سه

باهاش ور رفت و باال   یباز شه اما. نشد.هرچ می.انتظار داشتدیرو کش  رهیرفت سمت در.دستگ  لوفرین
 . شهیکرد نتونست بازش کنه.با بهت به ما دوتا نگاه کردو گفت:باز نم نش ییپا

 . کنم ی:برو کنار خودم بازش منفس 

 نداشت.  دهیزور زد فا یگرفت.اما اونم موفق نشد درو باز کنه.هرچ  لوفروی ن یجا  نفس

 :انگار قفل شده.نفس 

 .میکه ندار دمی.کلمیهم بود ش یکه پ  ؟مای_چه قفل

 ترسم.   یامام زمان.بچها من م ای:لوفر ین

که ازش   ییبود.گرفتار شدن تو جا  ریحالت تهوع بهم دست داده بود.نفس همچنان با در درگ  منم
 بود.   یحس وحشتناک یا یفرار

 ..شهیبازنم یو حرص لگد زد به در  و گفت:لعنت یبا خستگ  نفس

 

تو   دمی دو عیخورد.سر یپشت در نشست و زانو هاش رو بغل گرفت.حالم داشت بهم م همونجا
 معدم روباال آوردم..  اتی آشپزخونه و کل محتو
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   25#ساعت

 29#پارت_

 

.سر خوردم و همونجا  نتیدادم به کاب هیحال تک  یبستم و ب  رویتا مشت آب زدم به صورتم.ش  چند
 کرد. یم هیو گر شمیاومده بود پ  وفرملی تو حلقم.ن   ومدینشستم.دل و رودم داشت م

 تو؟  یشد ی:چ لوین

 . یچیه  یعنیتکون دادم  سر

بود به سرمون نازل   یا یچه بدبخت نیخدا ا یو گفت:ا یناهار خور  زیم ینشست رو صندل هیگر با
 شد.

کل عمرم حرص   یهم نداشتم.اون دو روز اندازه  دنی حال ترس  یحال شده بودم که حت یب  نقدریا
 .دمی خوردم و استرس کش

  ای از ظرف  یکل اونجا رو برانداز کردم اما اثر یحال یشب قبل افتادم.با ب  ی شهی شکستن ش یصدا ادی
 خورده نبود.  شهیش

 رو جمع کرده؟  نجایا یها شهیش ی گفتم:کس  لوفریبه ن  رو

 :نه. لوفر ین

شد.کاش چشام رو    یتموم م ایباز نیشدم.کاش زودتر ا  یم وونهیداشتم درو گذاشتم رو سرم. دستام
 تختم.کنارم خانوادم. یتو اتاقمم.رو دمید یکردم و م یباز م 

 .میبه خودمون اومد ومدیآشپزخونه م رونیکه از ب یتق تق یصدا با

کوبه   یچوب بلند م هینفس داره با  دمیباهام اومد.د لوفرمیرفت.ن  یم جی.سرم گرونی شدم رفتم ب بلند
 در.  یها شهیبه ش

 که گذشت خسته شد و چوب رو پرت کرد. کمی
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 اندازه هاشون رو.  نی.بب میازشون رد ش میتون  یها بشکنه هم نم شهیحال گفتم:نفس اون ش یب

 

 .سی پل  ای یبه آتش نشان م یزنگ بزن  نیای:ب لوفر ین

 گفت:آنتن نداره.  یرد و با حالت زاررو در آورد.به صفحش نگاه ک  شیگوش  عیسر نفس

 .رهی فکر کنم بگ ی:شماره اضطرارلوین

 .رهی گیاز قبل گفت:نه.نم دتریامتحان کرد.اما ناام عیسر

 .مید ینرس یا جهی اما مثل نفس به نت میرو چک کرد امونیهم گوش ما

 کنه. یم تمونیداره اذ یکی .ستین  یع یطب نای:بخدا الوین

 سارا.  ؟حتمای:کنفس 

 

اومد.سر هر سه مون همزمان به اون سمت   یزیچ هیافتادن  یباال صدا یاسم سارا اومد،از طبقه  تا
 پله ها.  یبه باال میمضطربمون رو دوخته بود ی.نگاه هادیچرخ

 .. برهی...پاهام رفته بودن رو وفتادمیکه رسما داشتم پس م من

تو سرمون   یچه خاک نیبگ زتونیبمونم.بچها جون عز نجا یتونم ا ینم گهیبا ترس گفت:منم د  نفس
 م؟ یکن

  یآنتن نم امونیقفل شده.گوش م؟دریکن  میتون یکار م ی؟چیگفت:چه فکر غی و ج هیبا گر  لوفرین
 . میکن میتون  یکار نم   چیخرابه.ه نیده.ماش

 موهاش. یال دنیشروع کرد به راه رفتن و دست کش   نفس

 و همونجا نشستم.... وارید یتوان نداشت.به زور خودمو کشوندم گوشه  گهید پاهام
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بود.اگه  ادی نه.اما ارتفاع ز ای رونی ب میاز پنجره ها بر می تون یم مینی باال تا بب می رفت لوفرین شنهادیپ به
 .میدیرس  یقطعا سالم نم میدیپر یم

 

  رونی تا از اون جهنم ب مینکرد دایپ یراه چی .اما همیخونه رو گشت  یسوراخ سنبه ها کل
 ................میبر

 

.موقع غروب اونقدر دلشوره داشتم که باز هم حالت تهوع  میشده بود اما ما هنوز اونجا بود کیتار هوا
کدوممون اشتها   چیآب.ه کمیو  مینون خورد کهی حالمون بد نشه چند تا ت نکهیگرفتم ...فقط واسه ا

رفت سراغ   یم  ارب هی قهی.نفس که هر چند دقرونی ب میاز اونجا بر یه جورکه چ  می.تو فکر بودمینداشت
استرسمون باال بود که   نقدریمبل کز کرده بودم.ا یکرد.منم گوشه  یرو چک م شی گوش  یه لوفرمیدر.ن
 .میزد  یهم حرف نم گهیبا هم د یحت

تونستم باهاش   یبار سوم از صبح اشکم در اومد.دست خودم نبود.از ضعفم متنفر بودم اما نم یبرا
کرد.انگار انداخته بودنمون  هیهم گر دید یکس اشکش رو نم  چیکه ه ینفس یمقابله کنم.البته حت 

 .نی ای ب رونیب  نجایاز ا یتون ینم گهیزندان وبهمون گفته بودن د هی یتو

 

کرد.بدنم کال  یزد.نوک دماغم قرمز شده بود.پاهام درد م   یم که چشمام دو دومکرده بود هیگر نقدریا
پلکام   یک دمینفهم  یجون بودم که از خستگ یب  نقدرینفر کتک خورده بودم.ا ستیکوفته بود.انگار از ب 

 شد و خواب رفتم..... نیسنگ

 

 .. نجایا کهی _چقدر تار

 _عقل کل شبه ها... 

 که قفل نبود؟   گفت؟درمیم یچ  نهیماش  نیکنه؟پس ا  ینم یزندگ نجایا ینگفت کس اروی_مگه اون 
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 ...شهیم ی چ مینی بب میدونم.حرف نزن بر ی.نم سی_ه

هوا....دو تا  دمیبه خودم اومدم و سه متر پر هوی.....ومدیم یگنگ یبودم.صداها یداریخواب و ب  تو
بنفش  غی شروع کردم به ج  یمعطل ی...برونیکه از پشت پرده اومدن ب  دمیگنده رو د ی هیسا
 خودمم درد گرفت...  ی....اونقدر بلند که گوشادنیکش

 

 و بعد نفس اومد....  لوفری ن غیج  یسر من صدا پشت

تو رو خدا بخدا دزد   نی نکش  غیحضرت عباس...ج  ای:دمی پسرو شن هی یصدا غامونیج  نیاون ور ب  از
 بگو.. یزی چ هیتو  رادی.همیستین

 ..میستین بهی غر نی :آره نترسرادیه

 چیه یچهره  یک ی.تو تاردمینگران و لرزون نفسو شن ی صدا یک ی تار یقطع شد.تو غامونیج یصدا
 .دمید یم هیسا هینبود.فقط  صی کدوممون قابل تشخ

 

   25#ساعت

 30#پارت_

 

 ن؟ یکن  یکار م  یچ نجاین؟ایهست یلرزش صداش به وضوح مشخص بود:ک  نفس

نصفه شب زابراهتون   میخدا.چون در باز بود گفت ینبود گفت:ما دوتا بنده  رادیکه ه هیصدا اول همون
 م؟ ینکن

 کنم؟  نیمغزتون رو پخش زم ای  نیهست یک نیگ  ی:م طیلرز  یبدتر از نفس صداش م لوفرمین

 اعصاب ندارن. نایا میبرگرد  ایاومد:واه واه چه خشن.آراد ب رادیه یصدا

 ن؟ی هست یک میدیباالخره لب باز کردم:پرس منم
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 زنه؟!  یحرف م   یداره با ک یک  مینیتاحداقل بب  میچراغو روشن کن هینظرتون چ  گمی:مرادیه

 

 شما؟  نی :چندنفرآراد

 . ستی :به شما مربوط نلوفر ین

 شن.  انیهم نما  شونیکنم بق ی:سه نفرن تا االن.االن چراغ رو روشن م رادیه

 کنم.  ی.خودم روشن منیگفت:نه.شما تکون نخور  غیبا ج  بای خواستن تکون بخورن نفس تقر تا

 :بسم اهلل.باشه بابا.رادیه

 شد.  یعاد یبعد همه جا روشن شد.نورچشامو زد.چند با  پلک زدم تا همه چ هیچندثان

 

 و به شدت جذاب بودن.  یکلی براندازشون کردم.دو تا پسر جوون و ه قیدق

لخت   یموها کی کوچ ین یو خمار داشت،با ب یعسل یآراد،چشما  ایبود  رادیدونم ه یکه نم  شونیکی
 .لبش انگار پروتز بود. یولب قلوه ا

و لب  دهی کش  ینیلخت کوتاه ب  ی ،مویمشک یتر و قد بلند تر بود.با چشم ابرو یکلی هم ه یکی اون
 .یقلوه ا

 . دیچرخ یما م ن یهم نگاهشون ب اونا

 .میکرد یهممون چپ چپ به هم نگاه م کال

با لحن   سادویوا نهی.دست به سنیی .نفس چوبش رو آورده بود پا میبه خودمون اومد لوفرین ی باسرفه
 باشن؟  یک ونی گفت:آقا یطلبکارانه ا

 برادرم آراد.  شونیو ا رادمیگفت:من ه هیکلیه همون

 .میاوردی:اما ما هنوز به جا ننفس 
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 ؟ یکن  ی:شما کال با همه طلبکارانه صحبت م آراد

 باشه.اگه نصفه شب در خونه رو وا کنه و مثل...  یداره طرفم ک ی:بستگنفس 

 !؟ییهوی نقدریو ا یبدون هماهنگ ه؟اونمیچ  نجایاومدنتون به ا لیدل ونی:عه نفس..آقالوفر ین

  ای نی که صاحب ملک نهیمنظورم ا یعنین؟یکن یکار م یچ  نجایمن اول بپرسم شما ا شهی:مرادیه
 مهمون؟ 

 . می:صاحبنفس 

صاحب محصوب   ییجورا هیداد.بهش چش غره رفتم و گفتم:  یمهلت حرف زدن هم نم ماشاال
 ن؟ یکار دار ی چ  نجای. شما امیشیم

 . میینجایاالن ا ی.و به خواست کس میخونه ا نیا ی:ما از اقوام صاحبا آراد

 

 بلند گفت:بچها در...در باز شد....  ینگامون کرد و با صدا هوی  لوفرین

 راحت اومدن داخل.چطور ممکن بود؟!  یلیدوتا خ  نی در افتادم.تموم روز در قفل بود.اما ا ادی تازه

 راحت باز شد...   یلیو در خ دیرو کش  رهی.دستگمیرفت سمت در.ما هم پشت سرش رفت عیسر نفس

 ..میکرد یبه هم نگاه م  ریمتح هرسه

 

 تا حاال؟  نیدیپوزخند در و گفت:در ند رادیه

 بگه مانع شدم...   یزی نگاهش کرد..تا خواست چ  یشیآت نفس

 

  نجایقصدتون از اومدن به ا نیبگ  قیلطفا دق  شهی.مستی کس ن  چیجز ما ه  نجای محترم.ا ونی:آقالوفر ین
 خونه سالهاست که متروکس.  نیبوده؟ا یچ
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 با تعجب گفت:متروکه؟!  آراد

 .نی باش دهیفهم الی و یرون ی ب یاز جاده و فضا دیبا نوی:بله.الوفر ین

 داد.  صیشه تشخ  ی:تو شب که نم رادیه

 ن؟ یکن یکار م یچ نجا ی:خب اگه متروکس شما االن اآراد

 

که   میداشت لیپدر بزرگ پدر منه.ما هم دل یخونه  نجایقدم شدم:ا شی صحبت پ یبار من تو نیا
 ...میاومد

 پدر بزرگ پدرتون؟  یخونه   نینگاه به هم انداختن.آراد با تعجب گفت:گفت هیو آراد  رادیه

 گفتم؟  یبی عج زیاخم کردم و گفتم:آره.چ کمی

 

پدربزرگ پدر ما هم  یخونه  نجایدونم ا یآره...چون اونجور که من م دمیکه..نه..شا  بی:عجرادیه
 هست. 

 

 ه؟ی چ تونیل یر باز شد...نفس زودتر از ما به خودش اومد:شما فامغا یهر سه مون اندازه  دهن

 .ی:سهراب آراد

 شد سمت من...  دهی و آرادم نگاهشون کش  رادیبرگشتن و به من نگاه کردن.ه جفتشون

 !هیشما هم سهراب  یل یگفت:حتما فام راشی گ یو باصدا دیموهاش کش یال یدست آراد

 !نکنه......هیسهراب شیل ی:آره.بهار هم فاملوفر ین
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برادر سارا که ترکشون   یعنیحسن.  یشدن نوه ها  یگفتن،اونا م یباشم.اگه راست م یکردم عاد یسع
 کرد...

   25#ساعت

 31#پارت_

 

 ..گمیبهشون گفتم:اسم پدر بزرگتون حسنه؟پدر پدرتون رو م رو

 ن؟یشناس یباال انداخت و گفت:شما پدر بزرگ منو از کجا م  ییابرو رادیه

 حظه.. ل هی:آراد

 .مینگاش کرد میبرگشت همه

و دوستانه به  مینیبش هیعالمت سوال و عالمت تعجبه.نظرتون چ ی:االن باال سر هممون کلآراد
 م؟ی سواالت هم جواب بد

 .میبر دیدونم.ما با یمن صالح نم ی:ول نفس 

 مگه؟ میدار نی !ماشم؟ی:کجا برلوفر ین

 . میکه بازم گرفتارش نهیاز ا هترٻ میبخواب  ابونیخ  ؟تویش  ی زندون نجایخواد باز ا ی:نکنه دلت م نفس 

 :گرفتار؟! رادیه

 .. نیامشب بر نی.هم نینمون نجایا دیشنو  یفراتر.از من م یزیچ هی:آره.لوفر ین

 

سه تا خانوم جوون با چماق   دمیفرتوت رو به رو شم.اومدم د ری پ هیشدم..قرار بود با  جی:بابا من گ آراد
 باال سرم.  سادنیوا
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 نیا یبا اهال   یو چه نسبت نیی نجایا یواسه چ نیقبل رفتنتون بگ شهیشدم.اگه م جی:منم گرادیه
 . نیخونه دار

 متروکس... نجایا میلب باز کردم:ما که گفت باالخره

  لیدل یچه خبره..چون ب نیدون یکرده.قطعا هم شما م  ی م یزندگ   نجایآدم ا یسر هی:باالخره که رادیه
 ..ن یومدیمتروکه ن یالیو هیبه قول خودتون به 

 

 ...می.بچها برنیشیکه بدبخت م نیمستقر نش نجایکالم.ا هی..فقط پ ی خوشت  ونی:آقانفس 

حسن   یاالن نوه ها نکهی.مثل اری لحظه زبون به دهن بگ  هیدست نفس حرصم گرفت.گفتم:نفس  از
 .. ستادنایجلومون ا

 کار کنم؟! ی:خب چ نفس 

خودشو گرفته بود که  یشده بود.آراد به زور جلو ی.نفس باز جن شیشونیتو پ دیمحکم کوب لوفرین
 نخنده...

 از هم.. میریجواب سواالمونو بگ نین یبش نی ای:بلوین

 گفتم.  شیپ قهیدو د نیمن هم نوی:اگه جسارت نباشه اآراد

 کردم. دشیی:منم تالوین

 ذاشتن واسمون.. یدوتا آبرو نم نیبهش چشم غره رفت.کال ا بعدم

 

 . ننیو گفتم برن بش دمیگز لبمو

 درو تا آخر باز کردم تا بازم بسته نشه. رفتم

  یگنده بودن کل مبلو گرفتن.من و نفس هم رو نقدریمبل سه نفره نشستن.ماشاال ا یرو  رادیو ه آراد
 کنارمون رو مبل تک نفره نشست.   لوفرمی.نمیمبل دونفره رو به روشون نشست
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 شنوم...  ینشست و گفت:خب م  نهی دست به س رادیه

 

 .میشنو  ی:اهم..اول ما منفس 

 تشر گفتم:نفس!!  با

تا از   نجایا میکرد و گفت:من و برادرم اومد ینگفت.آراد پوف یزینازک کرد و چ  ی پشت چشم نفس
  نجایرگمون..اگه دست خودمون بود االن ا.فقط به خواست پدر بزمیری بگ تی خونه حالل نیا یاهال
 یخونه ا  نیموقع شب تو همچ  نیشما ا دنی.دمیمسن رو به رو ش یخانواده  هی.قرار بود با مینبود

 باعث شد مغزمون ارور بده..

 

 . ی.برادر حسن سهرابیسهراب  نیحس ی و گفتم: من بهارم.نوه   دمیکش یق ینفس عم

 ! ؟یاخم کرد و گفت:جد کمی رادیه

 باد کرده.  شیرگ شوخ  ی:نه نصف شبنفس 

 حرصش گرفت و گفت:مگه از شما سوال کردم؟  رادیه

 .. میگفت:من و بهار ندار ییهم با پرو نفس

 توپ پر برگشتم سمتش و گفتم:بس کن نفس. با

 

 . روش رو برگردوند عی.سررهیکرمش گرفته بود.چون لبشو جمع کرده بود تا خندش نگ  واقعا

  نیش ی االن شما م یعن یبار آراد گفت: نیکرد.ا یترشده بود و به نفس نگاه م ظیاخمش غل  رادیه
 پدر ما؟درسته؟ یدختر پسر عمو

 کردم و گفتم:بله درسته. لیتحل  کمی
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 هم خواهرتونه؟  شونیبه نفس اشاره کرد و گفت:نکنه ا رادیه

و    لوفریخودمو گرفتم و گفتم:نه.ن  یلوبود که انگار منتطر بود بگم نه.خندم گرفت.ج یجور هی لحنش
 نفس دوستامن. 

 و گفت:خداروشکر.  دیکش  ینفس راحت رادیه

 از بازوش گرفت.  شگونین هی لوفریخورد.تا خواست حرف بزنه ن یهم داشت حرص م نفس

 ن؟ یکن یکار م  یچ نجایزد و گفت:خب االن ا یمندانه ا روزی لبخند پ رادیه

 

 . میچرون ی:غاز م نفس 

 .دی خند یخنده.آروم و مردونه م  ریزد ز هوی آراد

باشه.اگه  یتونه جد یجمع نم   نیکس تو ا چیه نکهی گفت:مثل ا رادیخندشو خورد.ه رادی نگاه ه با
 .میرو مشخص کن  فیتکل اطیتو ح  میبر شهیم

بهش رفتم و گفتم  یگفت نرو.چش غره ا ینداخت م یابرو باال م  ینگاه به بچها انداحتم.نفس ه هی
 رسم.. یبعدا به حسابت م 

 جلوتر رفت..منم پشت سرش رفتم  رادیه

 

   25#ساعت

 32#پارت_

 

 . ستیسرم ن  یافتاد روسر ادمیتا من اول برم.تشکر کردم و از کنارش رد شدم.تازه  سادیدر وا کنار

 بود.  رید کمی  دنیپوش ینداشت.واسه برگشتم و روسر دهیفا گهیو سر تکون دادم.اما د دمیگز لبمو
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 .نیدرو ببنده که هول گفتم: نه نه.درو نبند خواست

 ن؟ یدر حساس نیهمتون رو ا نقدریتعجب گفت:چرا ا با

 . میمفصله.تو خونه حبس شده بود شی_قض

شلوارش و مشغول برانداز کردن اطراف شد.از فرصت   ب ی.دستاش رو کرد تو جنییپله ها اومد پا از
.در کل  دیرس ی.قدش هم راحت به دو متر م یکل یردم.وزشکار بود و هنگاهش ک  قیاستفاده کردم و دق

 جذاب بود.هوا سرد بود.لباس گرم داشتم اما بازم سردم بود. 

 

تو خودم جمع شدم کتش رو در آورد و گرفت جلوم و گفت:معلومه  دید  ینگام کرد.وقت رادیه
 . نشیسردتونه.بپوش

 . نی.خودتون بپوشی_نه مرس

 .اد ی_از تعارف خوشم نم 

زشته.کت رو ازش گرفتم و انداختم روشونه هام.گفتم:شما سردتون  دمیبگم به من چه!اما د خواستم
 شه؟  ینم

 .شهی _نه.من کال سردم نم 

 شد.  یو عضله ها سردم نم   کلیا اون هاون بودم ب  یجا منم

 چشم چرخوند و گفت:ترسناکه! کمی

 . یل ی_خ

 یم بمی عج یخوردنا نیزم ادی.منو فتهین  کیتار یتا چشمم به جاده  نییروانداخته بودم پا  سرم
 کرد.  ینداخت.پاهام هموز درد م

 از چه قراره؟  هیقض نیبگ شهی.مشهیمزاحم نم یکس گهی_االن د

 داشت. یبا نفوذ نگاه
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 ن؟ یدون یخونه رو م نیباباهامون و ا یعمه  یفکر کردم  و گفتم:شما ماجرا کمی

ساله باهاشون قطع رابطه کرده و    نیخواهر بردار داشته که چند  هیپدر بزرگمون  میدون ی_ما فقط م
 .دتشونیند

 ...نیبدون   دیهست که با زایچ  یلی_پس خ 

 شنوم. یو گفت:م  سادیجلوم وا  نهیبه س دست

 

 الیکردم.آخرم گفتم که چرا پا به اون و فیسارا و خانوادش رو واسش تعر ی  هیطور خالصه قض به
 .میگذاشت

 

 بود.  یو گفت:داستان قشنگ دی کش  ششیبه ته ر یکه تموم شد،دست حرفام

 ن؟ ینکرد ؟باوری چ  یعنیگفتم: زونیآو یا افهی شدم.با ق پنچر

  یو پدر بزرگ ما ول کرده رفته درست،اما کال آدم خرافات  میدرومد لیما با هم فام نکهی_معلومه که نه.ا
 بود؟ یهم بوده باشه بعد مرگ عمه هه،اسمش چ یزی.اگه چستمین یا

 _سارا. 

 سراغ ماها که! انی ب ستنین  کار ی همه سال جن منا ب نی_آره سارا.بعد مرگش تموم شده.بعداز ا

 

 ر نکن.. هم باو شما

سمت در.باز   میهوا.جفتمون برگشت دمیبسته شد.سه متر پر یبلند یدر با صدا هوی که گفت  نویا
 درو بست؟  یاخم کرد و گفت:کس  کمی رادیضربان قلبم رفت باال.ه

 !ادیوحشت گفتم:فکر نکنم.باد هم که نم با
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داد اما باز   .هولشسادیرفت سمت در.منم از ترسم دنبالش رفتم.پشت در وا  یحرف چیه بدون
اومد و درو باز کرد..من زودتر گفتم:شما   لوفری زد..چند لحظه بعد ن شهینشد.چمد تقه به ش

 ن؟ ی دروبست

شده و   یکنه چ یم  فینفسم واسش تعر نهیب  ی.آقا آراد داره اتاقا رو ممیباال بود ی:در؟نه.ما طبقه لوین
 نشده. یچ

 و گفت:حتما باد زده. اوردیخودش ن یهم معلوم بود شک کرده اما به رو رادی.هگهید ینشونه  هی نمیا

 . دییاشاره کرد و گفت:بفرما  بهم

 زد.  یاز ترس تند تند م  قلبم

کدومش رو باور نکرد هم داشت حرصم   چیاون همه روضه خوندم و ه نکهیتعارف رفتم داخل.ا بدون
 داد. یم

 

 دنده باشه. هیغد و ومدیم  بهش

بهش دادم و ازش تشکر کردم..آراد   رادوی باال اومدن.کت ه  یاخل نفس و آرادم از طبقه د میکه رفت ما
 بوده.  ییخبرا هی نجایا یجد یجد رادیگفت:ه نهیبش نکهیقبل ا

مسائل    نیا ریبدتره.شما خانوما هم بهتره خودتون رو درگ   یبها بد یموضوع هیبه  ی:هرچ رادیه
 .اصال اومدنتون از اول اولم اشتباه بود.نی نکن

 لب و لوچش رو کج کرد و بهش چش غره رفت.  نفس

 کنم. تی حاال دوتا مرد کنارمون بودن باعث شده بود احساس امن نکهیا

 کردم خوشحالم.  دایپ دی جد  لیفام هی نکهینگاهم کرد و گفت:از ا آراد

 بود.  یاما حضورشون باعث دلگرم مینبود یک ینزد  لیهم فام نینگفتم.همچ یزی زدم و چ  لبخند

 م؟یکار کن یحرفا رو.بهار چ نیا نی:ول کن نفس 
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 . میصبر کن دی:ظاهرا امشب رو هم بالوین

خرابه.پس   نتونی ماش دمی.شما هم اونطور که من فهممتونی که برسون میندار نی:ما هم ماش رادیه
تا  می.اومده بودمیندار یکار نجایا گهی.با اون اوضاف ما هم دمیتا با هم برگرد م یبهتره تا صبح صبر کن

 به سنگ خورد.  رمونی که ت میری بگ تی واسه پدربزرگمون حالل 

 ومدن؟ یاما چرا خودشون ن دی:ببخشلوین

 مارو فرستاد.   نیتونه بلند شه.واسه هم یاز جاش نم  گهی.دضه ی:پدربزرگمون مرآراد

 شون بده.که خداشفا  شاالیکرد و گفت:ا  ینوچ لوین

 جلو چشمم.  ومدیسرا و خانوادش م  یزندگ  فتادیکردن.هربا  که نگاهم بهشون م تشکر

 

   25#ساعت

 33#پارت_

 

 خوبه؟  ؟حالشونینگاهم کرد و گفت:  پدر بزرگ شما چ  آراد

 :خداروشکر آره خوبه.گفتم

 دارباره ما بهتون نگفته بود؟ یزی_چ

 . دمیدونم رو از پدرم شن یهم که االن م ییزای_نه.چ

 ن؟ یدیسر و ته رو از زبون خودش نشن یمسخره ب  یقصه ها نیا یعن ی:رادیه

قصه باشه اما من  دیگفتم:از نظر شما شا یگرفت.با لحن تند یحرصم م یلیگفت قصه خ  یم یوقت
 کنم.  یکه واسم افتاد رو فراموش نم یوقت هم اتفاقات  چیکلمه به کلمش رو باور دارم و حس کردم.ه
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رو با چشم  یزی .تا چستیزودباور ن یعن یسخت باوره. کمی  رادی.هنی:بهار خانوم ناراحت نشآراد
 کنه.  یباور نم   نهیخودش نب

 

 . میری نوبت بگ دیرفت با ارواح قرار مالقات بذارم.سرشونم شلوغه با ادم ی  دی:آخ ببخشنفس 

 

 ن؟ یزن  یحرف م ی ل یبهتون گفته خ یبه نفس گفت:تا حاال کس  تی با اخم و جد رادیه

 بهم گفتن.   یلی:آره خاوردیهم کم نم  نفس

 .یستیو بازم دست بردار ن  یدون  ی:خوبه مرادیه

 شما بودم.  ی:منتظر فتوانفس 

 کن.دخترن. تی بسه.حد و حدود رو رعا رادیگفت:ه رادیبه ه آرادآروم

 بندازن؟  کهیزرت و زرت ت  دیاما بلند گفت:دخترن که دخترن.چون دخترن با رادیه

 . ومدیصداش،در ن گهیکه نفس هم د یترسناک شد.اونقدر یل یلحظه خ هی

 

  ی.زود از کوره در م هیعصب کمی  دیکرد و گفت:ببخش ی.آراد پوفرونیبلند شد و رفت ب  رادیه
 دختر باشه.  هیطرفش  یره.مخصوصا وقت

بود.کل کل کردن و   نیبه نفس رفتم.کارش هم  یاساس یچش غره  هی.مینزد  یکدوممون حرف چیه
 .گرانیسر کار گذاشتن د

باالخره از اون سکوت مرگبار نجاتمون داد:ما سه تا   لوفری بود.ن ومدهیهم هنوز ن  رادیبود.ه نیسنگ جو
  نجایا اریاخت میح که ما رفت.صبنیتو هال بخواب  نجایا ستی.شما هم اگه سختتون نمیخواب   یتو اتاق م

 با خودتون. 
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 . ستین ی:نه مشکل آراد

که  یینایکرد گفت:حاال واقعا ا یرو صورتش که جذاب ترش م  یاخم  مچهی ن هیکه گذشت با  کمی
 ن؟یدیداره؟بهار خانوم شما با چشم خودتون د قتیکرد حق فینفس خانوم تعر

چشمام رو بستم .چشام رو باز کردم و  هی.واسه چند ثاندیاون صحنه افتادم.پشتم لرز ادی  بازم
که خودش رو باهاش دار زده هم  یسارا و طناب یدفترچه  یداره.حت قتیگفتم:بله.همش حق

 خونه خاک کردن.   نیهست.جسدش رو هم پشت هم

 

 ن؟ یندار  ؟خبریو گفت: از پدر و مادر سارا چ  دیبه موهاش کش یدست آراد

  یسال۱۵،۲۰کنه.مادرش هم حدود  یسکته م نهیب یدخترش رو تو اون وضع م  ی_پدر سارا که وقت
آبرو   هی شهر خاک کردن،اما چون سارا ما نیکه فوت شده.مادر و پدرش رو تو قبرستون هم شهیم
 خاکش کردن.  نجایسر و صدا هم   یشده بود،ب شونیزیر

 

   25#ساعت

 34#پارت_

 

 از خانوادش نگرفت؟  یبارم سراغ هی یهمه سال،پدربزرگ شما حت نیتو ا یعنی با تعجب گفت:  لوفرین

اسمشون رو   یکس حت چیبوده که ه ادیاختالفشون باهم ز یدونم اونقدر یکه نه.من فقط م ظاهرا
  یل یعمو.خ یپسر عموداره.و حت  هیدونه  ی سال هنوز نم۵۰که پدر من بعد از  نهی.واسه هماوردیهم نم

 عملش رو بدونم.دوست دارم عکس ال

 :دو تا دختر عمو هم داره.گفتم

 فتاد؟ یاز قلم ن یا  گهی!کس د؟ی:جدآراد
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 نجا؟ یا نیدونن چرا اومد  یاالن پدرتون نم ی عنیبود. نای و گفتم:نه هم دمیخند

 دونه. ینم یو چ  ی.از ک میریبگ  تیتا حالل میکنه فقط اومد  یدونه.اما فکر م ی_م

 !بی:چه عج نفس 

 

رو   شیواقع تشیشخص میوقت نتونست چی.ههیا ی نیب ش یقابل پ  ری.پدر بزرگمون کال آدم غیلی:خ آراد
 .میکشف کن

 تو. ادیچرا نم  نمیبب  رادیفرستاد و گفت:من برم دنبال ه رونی رو ب  نفسش

 . ری.شب بخمیبخواب  میر ی:ما هم مگفتم

 تو اتاق.  می گفتن و با هم رفت ریشب بخ  لوفرمیو ن  نفس

 

 !ه؟یکنه ک  ی.فکر م یعقده ا ی ابون ینفس گفت:اه اه اه.غول ب میدرو بست تا

 . رونی ره ب ی .حاال هم ساکت شو صدات میموش شده بود یچه جور دمی_د

 جذاب تر   یکی از  یکیان. ییها کهی عجب ت یتا بناگوشش باز کرد و گفت:ول  ششوین  لوفرین

 موافقم.  یکی  نیهم گفت:با ا نفس

آبرومون رو  لنی.فامکمی ن یکن ا یو گفتم:ح  اوردمی خودم ن یباهاشون موافق بودم.اما به رو منم
 . میبر  دیصبح با  نی.االنم بکپنی نبر

.دعا کردم اون میدیکنار هم خواب   ییو سه تا میتشک وسط پهن کرد هیباال انداخت. یشونه ا  لوفرین
 ...............مونی سر خونه زندگ میبرگرد یو خوش  یبگذره و با خوب  ریشب بخ 
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 یبه صورتم م میکه به صورتم خورد چشامو باز کردم.نور آفتاب هم مستق یخنک   میبا نس صبح
و   دمیچشام به نور عادت کرد چرخ یشه.وقت یعاد یپلک زدم تا همه چ کمیخورد.روم رو برگردوندم.

 پنجره بازه. دمید

 شب قبل بسته بود.مطمئن بودم!  یول

 نفس باز کردن. ای  لوفرین  حتما

 میبه ساعت گوش  یبود و سوز داشت.نگاه یجام بلند شدم و پنجره رو بستم.هوا ابر از
 بود. ازدهیانداختم.ساعت 

 .....میرفت  یزودتر از اونجا م دی.بالوفریگفتم و رفتم سراغ نفس و ن  ییوا

 

   25#ساعت

 35#پارت_

 

 ذشت..هم گ ازدهی.ساعت از دیزدم:بچها بلند ش صداشون

شده بود.چشماشم پف داشت.با    خیچشاش گرد شد و نشست سر جاش.موهاش رو هوا س لوفرین
 . میفتیدو رگه گفت:مثال قرار بود ساعت هفت راه ب  ییصدا

 نشده. رتریتا د  نی_مثال!پاش

 هم هستن؟  ایبچه قرت  نیبه بدنش داد و گفت:ا یکش و قوس  نفس

 .هیچ  ی:بچه قرتلوین

 ن؟ ی:پس چ نفس 

 شد پس؟  یو هلو بودن.چ کهی که ت شبی:تا دلوین
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 بود.امروزم امروزه.  شبید شبی:دنفس 

خونه   هیتو  نیاز ا شتری با دوتا پسر جوون ب س یبگو.اصال خوب ن  ونی_نفس پاشو کم هذ
 بهتره.  میزودتر بر  ی.هرچ میبمون

 ؟ یچ میای:موافقم.اما اگه گفتن ما هم همواهتون ملوین

 . فتهیاتفاق م  نی :شصت درصد انفس 

 .میکه تنها هم نباش  میر  یباهاشون م ییجاها هی.فوقش تا میکن   یم شیکار هی_حاال 

به خودشون دادن.من زودتر از    یتکون  هیهم  لوفریبرداشتم و سر کردم.نفس و ن فمی شال از تو ک هی
ش با  مبل نشسته بود و سر   یحال ساده رو  نیدختر کش و در ع پیت هی.آراد با  رونیاتاق رفتم ب 

 دیتنش بود با شلوار کتون.موهاشم داده بود باال.منو که د  یشرت جذب مشک یت  هیگرم بود. شیگوش
 .ر یو گفت و با لبخند گفت:سالم.صبح بخ  زیرو گذاشت رو م  شیگوش

 . ری_سالم.صبح شما هم بخ

 کجان؟  رادی نبود.گفتم:آقا ه رادیه

 خونه عالقه داره. یاز فضا شتریباز ب  ی.کال به فضا اطهی _تو ح

 _آها.

واسه خوردن    یچیکردم.ظاهرا که ه دیخر کمیبه آشپزخونه اشاره کرد و گفت:صبح زود رفتم و  آراد
 شد.   ینم دایپ

 نمونده بود. یزیچ نی.واسه هم میدو روز غذا گرفت   یک ی یممنون.ما اندازه  نی دی_عه زحمت کش

 حاضره .  زینکردم.م ی_کار

 ن؟ی_شما خودتون خورد

 ه؟ ینوش جان.برنامتون واسه امروز چ دیی.شما بفرمامیما خورد _آره

 . میبر نجایزودتر از ا میخوا ی_برنامه؟!خب راستش م
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 ست؟ یخراب ن نتون یماش  ؟مگهی_با چ

  ادیب میفرست  یرو م  یکیتهران.بعدا  میگردیو برم میری گیم نی .اونجاماش میر  یتا شهر م ادهی_چرا.پ
 . ارهیب  لوفروین  نیماش

 

  یرانندگ یحوصله  رادی.نه من نه همیاومد ما ی.ما هم با هواپستین  رگاهیاطرافم تعم نی_ا
 . میاوردیشه حتما م  یم ینجوریا  میدونست ی.ممینداشت

 . میش یم یراه  شاهللیا گهیدوساعت د یکی .ما تا نی_درسته شما هم خبر نداشت

 

 . میکن ی.پس با هم حرکت ممیندار یکار نجای_ما هم ا

 . نی لی_هرجور ما

سر و   یب یل یصبحونه.به خواست من خ  زی سراغ م میگفتن و رفت ری اومدن و صبح بخ لوفرمیو ن  نفس
 . میو بلند شد م یصدا و آبرومند خورد

 

 .......میاضافمون شد لیتو اتاق و مشغول جمع کردن وسا  میو رفت میرو جمع کرد  زیهم م با

 

با   میتون ینداره و م یمشکل چیبهش انداخته.گفت ه نگاه  هیبود و   نیرو ماش چیگفت سو رادیه
بذارم  ییکذا یدوباره پا به اون جاده  نکهی.از امیدی کش ینفس راحت هی.هرسه مون میبر  نیماش

 وحشت داشتم. 

 .میکه راحت شد از خونه خارج شد المونی جا نمونده باشه.خ یزیکه چ میدور خونه رو چک کرد هی

 

 . مینیبش می بر عیچه سرد شده.سر  یچند درجه سردتر شده بود.نفس خودشو جمع کرد و گفت:وا هوا
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 پشت فرمون؟  نهیشیم یک: رادیه

 . نینی از شما بش یکی :لوفر ین

 . نیتو بش رادی:هاراد

  لوفری.ندمیباغچه د یگوشه  اهویس ی.تا خواستم سوار شم باز اون گربه دی:باشه پس سوار شرادیه
 .گهید نیتا اونم سوار شه.زد بهم و گفت:بش  نمیمنتظر بود من بش

 که گفتم. اهسیهمون گربه س نیا نیبب لویگربه اشاره کردم وگفتم:ن به

 که اشاره کردم نگاه کرد و گفت:کو؟کجا؟  ییخم شد و به جا  لوفرین

 . نی_اونجا بب

 ؟ ی.توهم زدستین  یزی_اونجا که چ

 ! ؟یمگه کوربهت برگشتم سمتش و گفتم:وا  با

.بهس اشاره کردم و  میکامل رو به روش بود  نیو بردمش اون سمت ماش دمیکش دستشو
 ش؟ یدیگفتم:د

 !گهید نیسوار ش نی کن یکار م  ی:چ  نفس

 شده؟  میقا یی.جانمی ب ینم  یزینگاهم کرد و گفت:بهار بخدا من چ یبا نگران  لوفرین

  ی.به گربه نگاه کردم.نشسته بودم و داشت نگام مدنی.دستام شروع کرد به لرز سادیم یداشت وا قلبم
 کرد.

 کردن. یو آرادم متعجب به حرکات ما نگاه م راد ی سراغ نفس.ه رفتم

 شده؟! یزی :چرادیه

 ؟ ینیب  ی:نفس تو اون گربه رو نم گفتم

 .گربه کجا بود؟!نمی ب ینم  یزیهم رد انگشتم رو گرفت .اما گفت:نه..چ  نفس
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هم  رادشمای .آقا هنیمنو بترسون  ن یخوا یگرفته نه؟م تونیو گفتم:شوخ دمیو با ترس خند  اری اخت یب
 ن؟ین یب  یاون گربه رو نم

 :کدوم؟ رادیه

 _همون گربـ.... 

 . ستشین دمیبرگشتم د نکهیهم

 

   25#ساعت

 36#پارت_

 

تونستم  یاما نم  دمیشن یزدن ،م  یصدام م  لوفریموند. نفس و ن رهی گربه خ یخال یبه جا نگاهم
گربه  هیلب باز کردم:بخدا  یتا به خودم اومدم. و با نگران دیطول کش یا قهیدق کی  دیجواب بدم.شا

 . نمشی ب یم یمن ه میکه اومد یاونجا بود.از روز

 . دیو سوار ش  نیش  الشی خیذاره.بهتره ب یم  ریاز حد رو آدم تاث ش یب  یوقتا افکار منف ی:بعض رادیه

  لوفرم ینداره سوار شدم.ن یا دهی فا یپافشار دمید یکردن.وقت یفتم باور نم گ  یاون لحظه م یهرچ
 نشست. 

 

  یجد ینکنه جد ننش؟یشد اونا نب  یم یوچشمام رو بستم.آخه چه جور شهیدادم به ش هیرو تک سرم
 نه.توهم زدم .. دمیکردن؟شا یم یداشتن باهام شوخ 

 .. ننیب  یکه اونا نم  نمی ب یرو م  ییزایمن چ  دمیشا ای
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نگاش کردم.چند لحظه با هم چشم تو  نهیبسم اهلل راه افتاد.از تو آ هیروشن کرد و با  نوی ماش رادیه
 آروم گفت:حالت خوبه بهار؟  لوفری نگاهمو ازش گرفتم..ن عی.سرمیچشم شد

 . امیکردن بهتر بود کوتاه ب یحرفمو باور نم یگفتم؟وقتیم یتکون دادم.چ دیی رو به عالمت تا  سرم

 

 سادهیوا  الیدر و یجلو  یکیبغل راننده.انگار   نهیکردم که چشمم افتاد به آ  ینگاه م رونویب داشتم
 داد. صشیشد تشخ   ینم نیواسه هم میدور شد کمیبود.

 .چته بهار؟!نیامام حس ایشوکه شدم و گفت: مییهوی عقب.نفس از حرکت   دمیچرخ عیسر

 .سادهیوا الیدر و یجلو یک ی .سایوا رادی آقا ه رادیبود.هول گفتم:آقا ه  الی در و یجلو یک ی واقعا

 

 یم دهی هم به زور د الیو ی.اونقدر که خود نمامیزد رو ترمز. همه برگشتن عقب.دور شده بود رادیه
 شد.

همون   تی حکا ای یدیآدم د هیشه.بهار خانوم واقعا  ینم دهید یکه کس  نجایشد و گفت:از ا ادهیپ آراد
 گربس؟ 

 بود. سادهیاونجا وا یک ی.دمی_آدم د

 اومده . یک  مینیبب  میخب.آراد سوار شو برگرد لهی:خ رادیه

 از اونا نداشتم... ینگران شده بود.منم که دست کم لوفر ینفس و ن ی افهیق

 

کس   چیه میهم که اونجا بود ی..تا وقت میدیرو ند یکه کس ریمردم و زنده شدم.آخه تو مس  میبرس تا
 نبود..!
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  یکس میو اطراف رو گشت میچشم چرخوند ی.اما هرچمی شد ادهیزد روترمز.همه با هم پ  الیدر و یجلو
 ...دنیکس رو ند چیهم گشتن اما ه الیو یرفتم تو رادی نبود...آراد و ه

  یگرفته ؟ اگه نم تی و گفت:بهار خانوم شوخ  سادیوا نه یحق به جانب،دست به س یا افهیبا ق  رادیه
 خوش بگو.  به زبون نجا یاز ا یدل بکن  یخوا

مرتعش گفتم:به همون خدا قسم دروغ   یی.با صدادنیشروع کرد به لرز یو کالفگ  تیبدنم از عصبان  کل
 در  نیبود...هم سادهیدر وا نیهم یرو به رو  قایدق یک یگم. ینم

 .یدید  ی:حتما اشتباهنفس 

 بود...  نجایحرفامو ؟بخدا هم  نیکن یباور نم نم؟چرایب ی_چرا فقط من اشتباه م 

 هیگر ریو بلند زدم ز نی.دو زانو نشستم رو زمارمینتونستم طاقت ب  گهید

 

ها  وونهیطرف راستم نشست.نفس تا خواست حرف بزنه مثل د لوفرمیاومد کنارم نشست.ن نفس
 ..امی..من نم نیشدم.باشه...شما بر وونهی نگو.اصال من د یچیه  سیسرش داد زدم:ه

  یکردن.واسم مهم نبود راجع بهم چ  ینه انگار دو تا پسر جلوم بودن و داشتن به حرکاتم نگاه م انگار
 نایا  ینکبت بار خالص شم و بهم بگن همه  تیخواست از اون وضع یکنن.فقط دلم م یفکر م 
 . هیشوخ

  یخودش حل م   یهمه چ میکه بر نجای.از ا میبر ؟پاشویشد وونهیگفت تو د یبهار؟ک یگیم  ی:چلوفر ین
 شه..

 

   25#ساعت

 37#پارت_
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 بود. سادهیاونجا وا یک ینگاه کردم.من مطمئن بودم  الی برگشتم به در و  دوباره

.پس بهتره  ست ین یخونه عاد نهیا  یدون یاومدم کنارم نشست و گفت:قربونت برم خودت که م نفس
 . میزودتر بر

 .ومدنی پشت سر هم م  اشکام

  نیرفتم نشستم تو ماش هیو بدون توجه به بق  یحرف چی دم.بدون ه و بلند ش دمیبه صورتم کش یدست
 و چشمام روبستم 

 

ذهنم آشفته  نقدریحرکت کرد.ا  نیدرا بسته شدو ماش  قهینزدن.بعد از چند د  یکدومشون حرف  چیه
.مامانم میاومد:همچنان آنتن ندار  لوفرین یکنم.صدا یفکر م یبه چ قایتونستم دق یبود که خودمم نم

 نگران شده یتا االن حتما کل 

 .دی آنتن پر هویکه  بهی عج  یلی :آره واقعا .خنفس 

 ن؟چرا؟ ی:آنتن ندارآراد

 . ومدین گهیآنتن هممون رفت و د ییهوی  یلیدونم.خ  ی:نم لوفر ین

 

  میدورش  نجایاز ارو چک کرد و گفت:آره منم آنتن ندارم.احتماال  شیرو باز کردم.آراد هم گوش چشام
 . شهیدرست م

جلوشون   نکهیکرد.از ا یجلو نگام م نهی بود که از توآ رادیخودم حس کردم.ه  ینگاه رو رو  هی ینیگیسن
 نداشتم.  یو ترسو جلوه داده بودم حس خوب یآدم توهم هی

 

چشمم.نفس کنارم   یجلو ومدی شدم.مدام اون صحنه ها م رهی خ رونیتوجه بهش از پنجره به ب یب
 ؟ ینشسته بود.خم شد و آروم گفت:االن آروم 
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 زور گفتم آره.  به

 

 ه؟ یخانوم شما رشتتون چ لوفریرو شکست:ن نیسکوت ماش  آراد

 ی :معمارلوفر ین

 ؟ی _نفس خانوم شما چ

 ی:منم معمارنفس 

 

 !؟یبرگشت سمتم و گفت:حتما شما هم معمار آراد

 . یگفتم:بله منم معمار یعاد  یلیخ

 

 . دیموفق باش دوارمی:امآراد

 . نی:مچکر همچننفس 

 شه؟  یجاده تموم نم  نیگفت:چرا ا رادی که گذشت ه یربع هی

 

 کنم همه جاش مثل همه. ی:آره.حس م نفس 

 

 .میشد  یانگار  از اونجا دور م میرفت  یم ی.هرچگفتنیبه اطرافم جلب شد.راست م  توجهم

 

 .؟رادیه یرو اشتباه اومد ری :نکنه مسآراد
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 نداره.. شتریب  رویمس هی  نیجاده هم نی:ارادیه

 

   25#ساعت

 38#پارت_

 

 شد.  یتموم نم ییکذا یبه راهش ادامه داد اما اون جاده   یربع هیکرد.فکر کنم  شتریرو ب   سرعتش

 م؟یرس  ی:وا چرا نملوفر ین

و پنج  یس قایکشه.االن دق  یطول م قهید ستیربع ب هیته تهش  ریمس ن ی.ابهیعج   یلی:خ رادیه
 .میر  ی.انگار اصال جلو نمستی.تهشم معلوم نامی نم رونیاما ازش ب میر یم میدار قشید

 خودت به دادمون برس   ای:خدانفس 

.اما میتو راه تهران باش دیرفت.نگاهم به رو به رو بود.ته جاده معلوم نبود.ما االن با شیپ گهید کمی
دادم سکوت   حیافتاده بود که ترج  بیو غر بی عج یاتفاقا نقدری.امیده بودهنوز از اون راه خارج نش

 کنم و خودمون رو به خدا بسپارم. 

  یداشت با سرعت م رادمی.هنی ماش  یاومد جلو یکی  هوی کردم که  ینگاه م رونو ی داشتم ب نجوریهم
 و گفتم:ترمـــــز کن...  دمیکش یبلند  غی رفت سمتش.ج

 رو هم. میو هممون افتاد دینود درجه چرخ  نیزد رو ترمز .ماش هوی رادیه

 

کس اونجا   چیبرقرار شد.ه نمونی ما هم آوا شد.واسه چند لحظه سکوت ب  غیبا ج کایالست غی ج یصدا
 نبود!

  تی با عصبان رادی..بچها به خودشون اومدن نشستن سر جاشون.همیزد ینفس نفس م  هممون
 ؟ یبه کشتنمون بد ی خوا یم برگشت عقب و داد زد سرم:چته تو؟
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 بهش...  یزد یم یو با داد مثل خودش گفتم:داشت  هیگر ر یز زدم

 نو؟ یا یفهم ی.ممینی ب ی توهماتت رو نم  ؟؟مایصداش رفت باال تر:به ک رادیه

 نجایکس ا چی؟هیدیشد و کل اطراف رو دور زد .اومد در عقب باز کرد و گفت:د ادهیپ رادیه
 . ید یرو عذاب م  هیبق ی.فقط دارستین

 . یزن یداد م  ی سر ک یبس کن.بفهم دار رادیداد زد:ه آراد

 کرد و شروع کرد به قدم زدن. یشد و بعد کالفه پوف  رهیچند لحظه بهم خ رادیه

 هی.دوباره به جاده نگاه کردم و با گرومدی دن که صداشون در نمتو شوک بو نقدریا لوفریو ن  نفس
 . دمی.خودم با جفت چشام دنیماش یجلو  دیدختر پر هیگفتم:

 م؟ی ن یبب میتون یکه ما نم ی نیب  یم ی؟چیشد ینجوریو گفت:بهار چرا تو ا هیگر ری زد ز لوفرمین

 

 . نی ش ینم  تیحداقل خودتون اذ ینجوری.امیتا برس ی:بهار خانوم بهتره شما بخوابآراد

  یشده بود.آراد از تو داشبورد دستمال داد دستم.نفس هم کمرم رو ماساژ م ل یبه هق هق تبد میگر
 شدم؟! یم وونهی.نکنه داشتم دادیچند قلوپ آب خوردم تا هق هقم بند ب لوفریداد.به زور ن

 خب؟ فکر نکن. یچ ی.نفس گفت:بهار به هرادی ه شیشد و رفت پ  ادهیپ آراد

 

و بهشون   نمیرو بب  یک ی نکهیا دیکردم به جاده به ام ینگاه م یتونستم حرف بزنم.ه  ینگفتم.نم یچیه
 کس نبود. چینشدم.اما ه وونهیثابت کنم د

 ....ومدیکدوممون صدا در نم  چی.از همیو آراد سوار شدن و حرکت کرد  رادیبعد ه قهیدق چند

 

 شد.  یبود و تموم نم  یهمون جاده تکرار  میرفت یم  یهرچ بازم
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 یجلو دی که پر یهم گرفته بودم.اون دختر دیسوخت.سر دردشد یبند اومده بود.چشمام م میگر
فکر کردم   ی .هرچدمید الیدر و یبود که جلو   یهمون هیشب یل یخ  کلشی رو خوب تصور کردم.ه  نیماش

افکارم رو پاره کرد:مگه  یآراد رشته  ی...صدادمینرس یا جهی بود به نت  یتنش بود و چه شکل یچ
 م؟یدرختا رد نشد  نیاز کنار ا االن نیهم

 .ن یگی:عه راست ملوفر ین

 . میچرخ ی دور خودمون م می.انگار دارهیتکرار  ریترمز گرفت و گفت:مس  رادیه

 . نیر یم م یمستق نیکه دار ؟شمای:آخه چه طورنفس 

ربعه به  هی ری و مس میهمه بر  نیشه ا یم  یورشدم.چط جیدونم.گ یکالفه گفت:خودمم نم رادیه
 ! یو خم چیهست نه پ  یک یتهش نرسه؟تازه نه تراف 

 

  شینجوریهم نجای.انی بکن یفکر هیترسم تو رو خدا   یآخه؟من م یچ یعنی گفت: یبا نگران  لوفرین
 ترسناک هست. 

 

 . میرس یوضع تا فردا صبحم نم  نی.با اال یو میبرگرد دی:بارادیه

 گردم اونجا.  یبرنم  گهیمحکم گفت:من د یل یخ  نفس

 . ادیکه انگار جاده داره کش م نی ن یب  یم؟میکار کن یچ  یگینگاش کرد و گفت:شما م نهیاز تو آ رادیه

 

 . میخواد بذاره ما برگرد یهست نم   یو هرک  ی.هرچمیشد  الیما گرفتار اون و گهی بهم م  یحس  هی:نفس 

 ؟؟ ینفوس بد نزن  نقدیشه ا  ی:نفس الل شو.ملوین

جاده،آنتن   نیاتفاقا،ا نی.ا نهیب  یکه بهار م ییزای؟چ یخودتو گل بزن یخوا یچرا م لوفری:ننفس 
 . ستین ل یدل  یکدومشون ب چی،ه  دهیکه پر امونیگوش
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 م یبکن میتون یکار م یچ مینی بب الیو میگرد ی.برمنی :حاال شلوغش نکنآراد

 

   25#ساعت

 39#پارت_

 

هم  ایکوفت  نی.استیروشن کرد و دور زد.نفس گفت:االن پدر مادرامون دل تو دلشون ن نوی ماش رادیه
 . ستین یاطرافم که کس نیم؟ایکار کن  یدن.چ یکه آنتن نم

 .میگرد یبر م می کن  یم دایپ یراه هی.باالخره میبمون نجایا ستی:تا ابد که قرار نآراد

هم دهنشون باز مونده بود.بعد از سه  هیبلکه بقبه رو به رومون نگاه کردم خشکم زد.نه تنها من   یوقت
از اونجا   قهیکم کم چهل دق شد؟ما ی.چطور ممیدیشده رو از دور د نیبلند و نفر  یالی،و قهیچهار د

 !میفاصله داشت

و   فتهیو قصه ها م لمایاتفاقا فقط تو ف نیکردم ا یفکر م شهیشد.هم  یلحظه حالم از قبل بهتر م هر
 نداره. تیواقع

 

 ..می دیمن من کنان گفت:چ..چقد زود رس لوفرین

 شه؟ی :جل الخالق.مگه مآراد

 اد؟ یبال ها داره سر ما م نیبا استرس گفت:چرا ا  نفس

 رفته؟ ادتیدسته گل خودته ها؟نکنه  نای:الوفر ین

 :االن وقت سرزنش کردنه؟ نفس 
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 . ومدمیشکست و باهاتون نم  ی:اتفاقا االن وقتشه.کاش پام ملوین

 

 دنی.دالینبرد.پنج جفت چشم زل زده بود به و اطیداخل ح نوینگه داشت. اما ماش  الیو یبه رو ور
 رنگ و رو رفتش رعشه به تنم انداخت.  یخونه از پشت پنجره ها و نما  یکی تار

 

خونه رو واسمون  نیا یماجراها قی.بهار خانومم دقم یبکن یفکر هی مینیبش  میبر  نیش ادهی:پ رادیه
 نه.. ای شهیم رمونیدستگ یزیچ مین یکنه بب فیتعر

 شد.  ادهینگاه به عقب انداخت و پ هی.آراد هم نییزودتر از ما رفت پا  خودش

 ادهی دم گفت:پ ینشون نم  یهنوز نشستم و عکس العمل  دم ید یوقت لویشدن.ن  ادهیپ  لوفرمیو ن  نفس
 .گهیشو د

 تا عکس العمل نشون بدم.  دیکش یاما طول م  گنیم یچ دمیشن یدونم چم شده بود.م ینم

آهن ربا برم    نیع یزی چ هیاونجا.  میشد بازم برگشت ی.باورم نمالیسمت و میشدم و راه افتاد ادهیپ منم
 گردوند.  یم

 

نشسته بود و  اهیس یبرم داخل برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم.بازم همون گربه  نکهیاز ا قبل
  یق ی.دستام ناخوداگاه مشت شد.نفس عمدمیچشام رو بستم و لبم رو گز عیکرد.سر یداشت نگام م 

 رفتم داخل و درو بستم.  عی و سر دمیکش

 

 از تصوراتمه. یبخش هیکردم اون گربه هم  یم  نیخودم تلق با
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 هویکه  دم یکش  یم قی.چشام رو بسته بودم و پشت سر هم نفس عمسادمیکه بستم همونجا وا درو
 شونم. ی نشست رو یدست هی

و چند قدم رفت عقب و با تشر   دی برگشتم ترس  یاونجور  ی.وقتلوفرهین دمید دمی چرخ عیوحشت سر با
 ؟ یکن  یرفتار م  ایگفت:اوا چته.چرا مثل جن

 ترسم.  یاالنم من م نی.هرچند همیدیترس یخودتم م ی هیسااز  یاون بود ی :خب تو هم جانفس 

 

 . نینترس  یزیاز چ  نیکن ی سع میکنارتون رادیمن وه یوقت تا

 ده. یاما خب جواب نم میکن یرو م  مونی :ما سعلوفر ین

 شیدونم چرا.اصال حواسم پ یشده بودم بهش.نم  رهیکرد.منم خ ینشسته بود رو مبل و نگام م رادیه
 ؟ یحرف بزن شهینفس به خودم اومدم:بهار م ی.با صداگهید یجا ایاون بود 

 بگم؟  یآروم گفتم:چ  یل یکردم و خ نگاش

 .ی.فکر کردم الل شدشی:آخ نفس 

 بگو. یدور از جون  هی:لوفر ین

 :بادمجون بم آفت نداره. نفس 

سر و ته بدتر صورت مسئله رو   ی ب  یها یشوخ با   نکهیا  ای میمشکل رو حل کن  نجایا می:ما اومدرادیه
 م؟ یپاک کن

 سه.  ی نهی:گزنفس 

 . نیرو انتخاب کرد نه یگز نی و گفت:بهتر دی خند زی .آراد رشیشونیپ دبهیمحکم کوب رادیه

 سر جاش.  سادیبهش زد صاف وا لوفریکه ن یدر آورد که با پس گردن  میتعظ یادا نفس

  یفرق م هیاما اون موقع قض دم یخند  یم یفرق داشت با حرفا و کاراشون کل تمونیاگه موقع دیشا
 کرد.
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از   نی.و بگاتی.با جزئ نیکن فیسارا و خانوادش رو تعر یقصه  گهیبار د هی نین یبش  نیایگفت:ب رادیه
 واستون افتاده یچه اتفاقات  نجایا نیاومد یوقت

 

   25#ساعت

 40#پارت_

 

که سرم زد باهاش حرف بزنم اما   یخواد بعد اون داد ی.دلم نممیدور هم نشست میسه مون رفت هر
کردم.اما   فی ماجراها رو واسش تعر زی به ر زی مکث ر کمی که کمکمون کنه.با  میرو جز اونا نداشت یکس

هم با  ونبود بغضم بشکنه..جفتش  کی.چند بارم نزدومدیحالم گرفته بود که صدام به زور در م  نقدریا
نداخت.حرفام که تموم   یم تی نفس پاراز یدادن.اون وسط مسطا گاه یدقت داشتن گوش ماخم و 

 نه؟  نیدفترچه خاطرات سارا خوند  یرو از تو زایچ یسر هی  نیشد آراد گفت:گفت

 :آره. لوین

 :اون دفترچه االن کجاست؟ رادیه

 اون.... یاشاره کردم:گذاشتمش رو زیبغل در.برگشتم به م  زیم یقبل رفتن گذاشتمش رو ادمهی

 حرفم نصفه موند. یخال   زیم دنید با

 ؟ید ید ی:بهار باز چنفس 

 . ستی.اما االن نزیاون م یبار گذاشتمش رو نی _آخر

 .دمشی:آره.منم شاهدم.دم رفتن خودم دلوفر ین

 نکرد.  دایپ یزی همه جاش رو نگاه کرد اما چ زی بلند شد رفت سمت همون م رادیه

 . ستی ن  نجایا یچی :هرادیه
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 .ست ین ادتونی نیگذاشت گهید یجا دی:شاآراد

 . دمشید زی:نه منم رو همون منفس 

 ..میکن  داشیپ  میبگرد  نی:پاشرادیه

 

  ینشد.حت دایپ  یزیاما چ میو رو کرد ری رو ز  نییپا یبه گشتن.کل سالن و اتاقا میشروع کرد هممون
باال رو   یطبقه   میشه تا به مجبور نش دایپ  میکرد یانگار دعا م ییجورا هی..میرو هم گشت نتای کاب یتو

 موند. جهی نت ی .اما ظاهرا که دعا هامون بمیبگرد

 

شد.دستاش رو به پهلو   رهیجلوش خ  ری و به م سادیپله ها وا یگشتنمون تموم شد،آراد رو به رو یوقت
 .میباال رو هم بگرد د یزد و گفت:فکر کنم با

 .عمرا اگه پام رو تو اون اتاقا بذارم.نیرو معاف کن   یکیگفت:آقا من  عیسر لوفرین

 که! ستیغسال خونه ن گهیگردم.اتاقه د یرم م   ی:من مرادیه

 :صد رحمت به غسال خونه!نفس 

عذر    هیرفت.آراد هم با  یمردونه و محکم راه م یل ی بگه رفت باال.کال خ یزیچ نکهیبدون ا رادیه
 رن.  یهم راه م هیکال شب  دمیه توجه کردم فهمدنبالش رفت.به اون ک یخواه

 

  ییو با ابرو نهی نفس داره دست به س دمیمشت اومد تو بازوم.با غضب برگشتم د هی یناگهان   یلیخ
 ؟ یسکتم بد یخوا  یکنه.گفتم:چه مرگته تو؟م ینگام م دهیباال پر

 

 .ی:پسر مردم رو خوردنفس 
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نظر   هی نظر حالله به اون  هیهست.اگه به ما  لشمی:تو رو سننه.پسر مردم صاحاب نداره که.فاملوین
 ببشتر حالله. 

 .می سالم  میبه خانواده هامون خبر بد یچه جور  مینی بب  نیچرت وپرتا رو.فکر کن نیا نی_ول کن

دم.تهران  هم رد کر یداشتم.سکته قلب یسکته مغز هی.من کم کم میستیسالم ن نمی:واال همچنفس 
 چکاب.  دبرمیبا دمیرس

 . رمیگ  یم یجشن درست حساب  هی.من اگه سالم برگردم یگفت  ی:والوفر ین

 

 کردم.  یم یفکر هیخودم  دیبود.با دهیفا یزدن با اون دوتا ب  حرف

فکر   نیرفت..همش به ا  یلحظه هم از جلوم کنار نم هیمهربون مادرم و صورت با جذبه پدرم   ی چهره
 شن؟ یم یکردم اگه بفهمن بهشون دروغ گفتم چه حال یم

 

 کردم. داشیپله ها اومد:پ یآراد از باال یصدا

 داد. ی دفترچه رو تو دستش تکون م نییپا ومدیکه از پله ها م نجوریهم

 :آره خودشه.کجا بود حاال؟ نفس 

 بغل تخت سارا.  ی:تو کشوآراد

 !میعد از اون روز تو اتاق نذاشت.ما اصال پامون رو بمیبا بهت به هم نگاه کرد هرسه

 !میما اونجا نرفت  نیبگ نیخوا  ی:حتما االن مآراد

 ن؟ یبه ارث برد یهوش رو از ک نیشما؟ا ی:اخ چقدر باهوش نفس 

 . دیتاسف تکون داد و خند یاز رو یسر آراد

 و نشست کنارش. نییهم اومد پا رادینشست رو مبل و دفترچه رو باز کرد.ه رفت
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  ینم یحرکت چیه دید یوقت رادی.همیکرد ینگاهشون م میبود سادهیسه تا مجسمه وا نیهم ع ما
 .نی ن یبش  نیتون یخار ندارن.م نی به مبال اشاره کرد و گفت:باور کن میکن

 :هه هه هه.نفس 

 نیتاسف واسه نفس تکون داد و روش رو برگردوند.کال ا یاز رو یکرد.اونم سر ری چشاش رو ز رادیه
 رادیاخالقشون .ه یتا قسمت یزدن.فقط ظاهرشون با هم فرق داشت و کم یمو نم دوتا داداش با هم

 رو انگار سگ گاز گرفته بود.اما آراد آروم تر بود.

 

بار به هم  هی قهیاز دفترچه بودن.ما هم هر چندد دیمشغول بازد ونی.آقامیرو مبل نشست میرفت  ینوبت
 یهسته ا یزل زده بودن به نوشته ها.انگار داشتن انرژ  قی.دقمیگفت ینم یزی و چ میکرد ینگاه م

 کردن.  یکشف م

 :سوسک...د یکش غی نفس ج هو یو داد، ری گ نیهم تو

 بن جعفر. یموس ای :لوین

  یبه همه وارد شد.نم ی.کال شوک بدمیسادیوا میهوا.ما هم پاشد دیبعدم آراد سه متر پر رادیه اول
 بخندم.  دیپر هویکه  رادی از عکس العمل ه ایدونستم بترسم 

 گفت:کو کجاس؟  یکرد و م  یرونگاه م  رشی ز یه آراد

  ریگرفت نخنده.به ز یخودش روم  یکه دستم رو قلبم بود به نفس نگاه کردم.داشت جلو نجوریهم
 . ریکه دو تا داداش روش نشسته بودن اشاره کرد و گفت:فکر کنم رفتن اون ز یمبل

 .دمی ش خط و نشون کشبود همه رو اسکل کرده.با نگاهم واس معلوم

   25#ساعت

 41#پارت_
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 و دوباره نشست.  دیکش ی گرفته نفس راحت شی راحت شد نفس شوخ  الشیخ  یوقت لوفرمین

شده برگشت سمت نفس و آروم آروم رفت    زیر یمبل برداشت.با چشا ریاز ز یزی چ هیخم شد و  آراد
خواد بکنه.نفس هم منتظر و   یکار م  یچ مینی بب میسمتش.دستشم برده بود پشتش.همه منتظر بود

 بود. سادهی متعجب سر جاش وا

رفت عقب.آراد رفت جلوتر.دستشو   کمیکمتر.نفس  دمیبود.شا شیقدم هیبهش.تو فاصله  دیرس آراد
 نفس بلند شه. غی ج یکارش باعث شد صدا نیصورت نفس.ا  یاز پشتش در آورد و گرفت جلو

.تازه دیآروم خند رادمی خنده.ه ریز  میزد لوفریبود.من و ن  مونیک یدستش نگاه کردم.سوسک پالست به
 .شهیخنده چقدر جذاب تر م   یم یوقت  دمیفهم

 .رادیت:واقعا که آقا هچندقدم رفت عقب و گف  نفس

کنم طرفو با خاک  ینبود.من بخوام تالف یزیچ نی.تازه اگرانیعاقبت سر کار گذاشتن د نمی:اآراد
 کنم. یم کسانی

 

  لوفریتفاوت که من و ن نی.با امیکرد و رفت نشست رو مبل.هممون به حالت قبل برگشت یشیا نفس
 حالمون جا اومد و نفس دمغ نشست سر جاش.  کمی

دونه دونه تصوراتم داشت خط   نکهیدردسره.اما مثل ا ی سر و صدا و ب یپسر ب  هیکردم آراد  یم  فکر
 خورد.  یم

 

کنم روح سارا هنوز   یو گفت:حس م  زی م یبه دفترچه انداخت. گذاشتش رو  یسر سر ینگاه رادیه
 کنم. یاشتباه م دمیدونم شا یشده.نم  ری،انگار اس تو نوشته شده نیکه ا ییزای.با چ نجاستیا

دنيا  نیکه مرده تو ا یروح کس  شهی.مگه مدیلحظه پشتم لرز هیشد و واسه  خی نداشتم س یموها کل
 بمونه؟ 
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!سارا مرده.پس  شه؟ی:مگه مد ینگران پرس یبا لحن  لوفریذهنم بود رو ن یکه تو یهمون سوال قایدق
 رفته. ایدن  نیروحشم از ا

 نجایا ستین کاری روح که ب گهیشده باشه اما د ر ی خونه تسخ نیا دی.شارادیه گهی:راست مآراد
 کار و بار دارن. ایبمونه.اون دن

  یچ ارمیو ندارم سر در ب میاعتقا نداشت زای چ نیکه اصال به ا یمن نیدونم.توقع نداشته باش ی:نم رادیه
  ییو مجبورم چاره جو دمیرو با چشم د ییزایچ هیکه  هن یفقط واسه ا نجای.اگرم االن نشستم اهیبه چ
 کنم.

 

 . میکرد دیشهر و خر میرفت  یمشکل چیکه ما امروز صبح بدون ه  نجاستیا بی:عجآراد

 

 :منم بدون مشکل رفتم شهر و برگشتم.لوفر ین

 بذارم... رونیب  نجایتونم پامو از ا  یزدم و گفتم:فکر کنم فقط منم که نم  پوزخند

از خودم ،پدر و مادرم   شتریدستام پنهان کردم.کالفه بودم.ب نیشدن به من .صورتم رو ب  رهیخ همشون
 نگرانم کرده بودن. 

 

نه.اگه مشکل  ا یخالص شد   نجایاز ا شهیم نمی بب  ادینفر بلند شه با من ب هیحرفارو. نیا نی:ول کن آراد
 .میکن ی رو هم سوار م  هیبق می گردیحل شده بود برم 

 . امی گفت:من م لوفرین

از خونه خارج شدن.ما هم همراهشون تا  لوفریرو برداشت و با ن  چی.آراد سوم ینکرد یهم مخالفت  ما
 . میرفت  اطیح یتو

  دیکش یقی هم نفس عم رادیخوند.ه یچشماش رو بسته بود و دعا م  لوفریتا برن.ن میسادیدر وا یجلو
 و حرکت کرد.
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  یشد نگاه م یکه لحظه به لحظه داشت دور تر م  نی در نشسته بودم و به ماش  یپله ها جلو یرو
 پله باالتر از من نشسته بود. هی ی.نفس هم روواریداده بود به د هیتک نهیدست به س  رادیکردم.ه

 نکنه. تمی جمع کردم تاسرما اذ شتریهم بود.خودم رو ب  یسوز داشت.ابر هوا

نفر داره  هی دمیشده بودم به دور دست،که د  رهیبودم و خ  ر ی دونم چقدر گذشت،تو فکر اتفاقات اخ ینم
 .ادی از اون دور م

 .انگار زن بود. هیک نمیکردم تا بب  زیرو ر چشام

  کیبود دورش.لحظه به لحظه داشت نزد ختهی بلند تنش بود.موهاش هم باز ر  دیلباس قرمز و سف هی
 شد.   یم شتریپاش ب  ری خش خش برگا هم ز ی صدا  یشد.حت  یتر م

 . نجایا ادیداره م یکیزدم به نفس و گفتم: تند

چشم چرخوند.آخرشم   یسرش رو بلند کرد.به دختره اشاره کردم.نفس رد انگشتم رو گرفت،ه نفس
 .نمی ب ی رو نم یبهار؟من کس یگفت:مطمئن

زدم به دست   یبدم.عصب  صیتونستم چهرش رو تشخ  یبود.نم سادهیمت دختره.انگار واس دمیچرخ
 .سادیاالن وا  نی نفس و گفتم:خب چشاتو درست وا کن.بب

 

 ن؟ یگیرو م  ی:ک رادیه

حرفم رو انکار نکنه بلند شدم و رفتم کنارش.به دختره اشاره کردم و   رادی ه دیشا نکهیا دیام به
 . نشین ی.ببنجایا ادی.داره مگمی گفتم:اون دختره رو م

 

 اونجاست.  ؟هنوزمیرفت جلوتر.همه جا رو نگاه کرد و گفت:ک رادیه

 . نیو بهش اشاره کردم:آره آره.نگاش کن شی قدم هیرفتم تو فاصله  ددوبارهیلرز یم صدام
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 نبودم! وونهیکرد.اون نگاه رو دوست نداشتم.من د ینگام م یجور هی درایه

خواستم ثابت    یتر.اما از جاش تکون نخورد.به زور م کی نزد ادی جلوتر.به دختره اشاره کردم که ب رفتم
 . ستیداره.جزو تصوراتم ن قتیکنم که اون حق

  رمیخواستم برم دستش رو بگ یم.مبلند اما سست راه افتاد ییحصار رو باز کردم و با قدم ها  یچوب در
  یم یتونست کمکمون کنه.اما هرچ یاصال اون دختر م   دیگم.شا یتا باور کنن من دروغ نم ارمشیب

 خورد!   یاون دختر اصال تکون نم یشد.ول  یرفتم انگار اونم دور تر م 

 

   25#ساعت
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  یر ی:کجا م سمینفس باعث شد وا ی.صدادمیدو ی داشتم م بایکردم.تقر شتر یقدمام رو ب  سرعت 
 بهار؟برگرد. 

  صی رو تشخ افشیتونستم ق یکردم نم  یدقت م  ینفس زنون زل زده بودم بهش.هرچ نفس
 صورتش بود.  یهاله جلو  هیبدم.انگار 

 !یهست یلب زمزمه کردم:تو ک ریز

 ؟ یشنو یبازم دادزد:بهار صدامو م  نفس

بودن.از همون  سادهیدر وا یو نفس جلو رادی .هالیسمت و  دمینگاهم رو ازش گرفتم و چرخ یسخت به
 نفس بخونم.  یرو از چهره  یتونستم نگران یفاصله م

 برگشتم سمت دختره اما نبود.  دوباره
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.حرکاتم دست خودم نیپشت درختا و اطرافم رو نگاه کردم نبود.همونجا نشستم رو زم یهرچ
 شم. یم وونهیشد که دارم د ینبود.داشت کم کم باورم م

 

خش خش برگ که از پشت سرم داشت   ی.صدادمید  یتو چشمام حلقه زد.همه جا رو تار م اشک
سانت هم تکون   هی ینشست پشتم.حت ی.دستادیداره م یک یبود که  نیشد نشون از ا  یم کینزد

 نامعلوم.  ینقطه  هینخوردم.زل زده بودم به 

 

زود از    یل یقربونت برم،غصه نخور خب؟خ یالهو گفت:   دیبه موهام کش یعطر نفس بود.دست یبو
 . میر  یم نجایا

 

 . انیب  لوی.االناس که آراد و نمیو گفت:اشکات رو پاک کن.پاشو برگرد  دیرو بوس سرم

 

  میدستت.بدو بر خهیچه  یبود.نفس دستم رو گرفت گفت:وا  خی کمک نفس بلند شدم.کل تنم به
 بپوش.  یزیچ هی الیو

  یم نیزم یقدم بردارم داشتم پاهام رو رو نکهیا یجا  شتریجوابش رو بدم راه افتادم.ب  نکهیا بدون
 .دمیکش

 

اون دختر رو به   یخال یکردم.اما هربار با جا یگشتم پشت سرم رو نگاه م یبار بر م هی هیچند ثان هر
 شدم.   یرو م

 

خوب  یل یخ  گارشیس ی.بودیکش یم  گاریحوض نشسته بود و س یگوشه  رادی .هالیو میدیرس
 تو هوا پخش کرده بودن.  یبود.انگار عطر شکالت
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کرد نگاهش رو من  یرو دود م گارشیکه س نجور ی حرکت نگاهش کردم.اونم هم  یلحظه ب  چند
 گفت.  ینم  یچی بود.نفس هم ه

 ..... الیتفاوت نگاهم رو ازش گرفتم و رفتم سمت و یب

 .برگشته بودن.رونیاومد.از رو مبل بلند شدم و رفتم ب نیماش یصدا

 نگفتم و متتظر شدم خودشون حرف بزنن. یچیه

 شد؟ یچ: د یپرس عیشد.نفس سر  ادهیپ  نیتز ماش  لوفرین

بود.هنوز تو  نجایا میکه اومد یروز نینداشت.درست ع  یمشکل  چیه ری مسبا بهت گفت: لوین
 .ومدی کش م یاون جاده ه میدیشوکم.ما همه د

 ! یچ یعن ی:رادیه

 .یچه جور شهی.خودمم باورم نم هیو گفت: جاده معمول  نییرو خاموش کرد. اومد پا  نیهم ماش آراد

 

  دایپ مانیپاش خاموش کرد و گفت:کم کم دارم به جادو و جادوگر ا ر یرو ز گارشیپوزخند زد.س رادیه
 گرفته. شی باز  یکی کنم.انگار  یم

 . ستینبوده و ن نجایکس ا چیشما؟ه یگیم  ی:چنفس 

 

 ! شتریب دمی شا یک ی:هست.رادیه

 

   25#ساعت

 43#پارت_

 



 ان ی پا   ی سفر ب 

131 
 

و حال خراب گفتم:آقا    سیخ یکرد.کنترلم رو از دست دادم .با همون چشا یم  یتو دلمو خال حرفاش
 آراد؟

 کرد:جانم؟  نگام

کردن   یو خال  تی شخص بی.اشکام رو پاک کردم و گفتم:برادرتون جز تخررادی رو دوختم به ه نگاهم
 ندارن؟ یا گهیهنر د گرانیدل د

 

 گفتم! یچ دمی.تازه فهمومدی هم صداشون در نم هیشد.بق  رهیچند لحظه بهم خ رادیه

 ؟ یری گ یخودم هستم چرا جواب سوالتو از خودم نم  یچند قدم اومد جلو و گفت:وقت رادیه

بهم فشار اومد که از کوره در رفتم.خوب نبود   نقدریلحظه ا هیشدم. مونینگاش کردم.از حرفم پش فقط
 .میهم در اومده بود لیکه فام یحرف بزنم.مخصوصا وقت  یپسر اونجور هیبا 

  جهینت نیدم.به ا یبه اهلش نشون م یدارم.منته  ادیگفت:اتفاقا هنر ز یسکوتم استفاده کرد و جد از
.چون به اونم یاز آرادم بپرس یتون یم نویحسناتم رو ندارن.ا دنید اقتیکه زن جماعت ل  دمیهم رس

 ثابت شده

 

 زد؟!  یحرف م یکه اونجور میکار کرده بود ی.مگه ما چگهیم یچ  دمیفهم ینم

رو   نیماش  ری حکم فرما بود.آراد دزدگ  ین یکنارم رد شد و رفت داخل.از جام تکون نخوردم.سکوت سنگ از
 داخل. میزد و گفت:هوا سرده.بر 

 تو.  میگفت:بهار فراموش کن.بر لوی.نشمیاومدن پ لوفریاز کنارم رد شد و رفت داخل.نفس و ن اونم

 . نی.شما برامی ا بهشون انداختم و گفتم:مگذر ینگاه

 با خودت؟  یکن  یکار م یچ ی:بهار دارنفس 

 خوام تنها باشم. یتو.م نی پوزخند اکتفا کردم.نشستم رو همون پله و گفتم:بر هیجوابش به  در
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 .. ی:وللوین

 . لوفریکنم ن یعجز گفتم:خواهش م با

 کوتاه اومدن و رفتن داخل.  باالخره

برسم؟چرا  ی?قراره تهش به چهیچه امتحان سخت  نیرو بلند کردم رو به آسمون.گفتم:خدا ا سرم
 سپارم.  ی.فقط خودمو به خودت مهیدونم.مغزم خال ینم  یچ یشدم؟ه ینجوریا

هر   شنیب  یجز من نم یکس دمی فهم  ی.از وقت دمیرو د اه یس یبازم همون گربه   نییکه آوردم پا سرمو
دونم   ی.نم رمی سبزش بگ ی.نمس تونستم نگاهم رو از چشمافتادیقلبم به تپش م  دمشید یوقت م

.نشست همونجا و  گرفتمیباغ.نگاهم رو ازش نم یچقدر گذشت که بلند شد و رفت سمت در پشت
دونم   ی.نماطی نرده ها رد شد و رفت پشت ح یتفاوت از ال یب  یلیزل زد بهم.بعد هم خ کمی دوباره 

 دهیرو باز کردم و رفتم داخل.ناخداگاه به اون سمت کش  یچرا اما بلند شدم و دنبالش رفتم..در چوب
بود،با وجود    بیکه روش افتاده بود.عج ینور کهی به همون خاک برامده و ت دم یشدم.دوباره رس یم
 .دیب تا  یخاک م  یبود نور هنوز رو ینکه هوا ابریا

و بسم اهلل  قیشده بود.با چند تا نفس عم  رهیخاک و بهم خ   یسنگ رو ینشسته بود باال قایدق گربه
کردم پاهام نلرزه اما چندان هم موفق  یم یسع  یلیگفتن،ترس رو کنار گذاشتم و رفتم جلو.خ 

 شد دندونام بهم بخوره.  ینبودم.سرما  ترس باعث م

 

بود   دهیچی که اون اطراف پ یی،دو زانو نشستم.تازه متوجه بوبهش.با مکث دمیآروم رفتم تا رس آروم
 از اتاقا بود..  یکی یمثل بو  یل ی.خیلیخوب،اما نه خ یبو هیشدم.

خودم رو   یبکشم.اما جلو   غیهه اومدم سمتم.اولش با ترس خودم رو جمع کردم.کم مونده بود ج گربه
 کردم.  یبا ترسم مقابله م  دیگرفتم.باالخره با

 جلوش گذاشت رو پام.   یبغلم و سرش و با دوتا پا اومد
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 هیشد بق  ی.پس چطور مکردمی.من حسش م فتمی کردم پس ن یداشتم خودم رو کنترل م یلیخ
 ننش؟؟ ینب

 آروم شدم.  کمی آزاره  یب دمید یگذشت.،وقت قهیدق چند

 

 

   25#ساعت
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 ..!یگربس،تو گربه ها رو دوست دار هیگفتم "بهار آروم باش،اون فقط  یم یدلم ه تو

 

  یم یل یجلوتر.دستم رو آروم آروم بردم سمتش.خ  دمیرو از دورم جمع کردم و شالم رو کش موهام
.چند لحظه محکم دستم رو مشت کردم تا لرزشش بخوابه.بهتر که شد،آروم دستم رو با مکث  دیلرز

 ...ی لی.نرم بود.خ رونی زد ب  یم نمیترس داشتم که قلبم داشت از س اس نقدریسرش.ا یرو دمیکش

 بعد بازم شروع کردم به نوازشش. کمی.اما دمیدستم رو کش عیکه تکون خورد سر گوشاش

نفس و   یبه خودم اومدم که صدا  یدونم چقدر اونجا نشستم،فقط وقت یاز دستم در رفته بود.نم زمان
خدا  ای یکردن.انگار نگران شده بودن.چون صدا یزدن و صدام م یکه دادم دمی رو از تو باغ شن  لوفرین

 . ومدیگفتناشون هم م

 

  لوفر،پشتی.و بعد هم قامت نفس و ندیدو یداشت م یکی پا اومد.انگار  یلحظه بعد صدا چند
 شد. انی سرشون هم آراد نما
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بود که  ک یبودم به پشت درختا،اما اونقدر تار از روم پام بلند شد و رفت پشت درختا.زل زده گربه
 شد.  ینم  دهید یچیه

 نجا؟ یا یخبر چرا اومد ی ب  هوی.ی:دختر تو مارو نصفه عمر کرد  نفس

 دونم.  یگرفته گفتم:نم ییصدا ای

 ! ؟یدون ی:نملوین

 نگم.. یزی دادم چ حی .پس ترجمارستانیبردنم ت یراست م  هی، اوردمیبازم اسم گربه رو م  اگه

 

 ..نی:خداروشکر که سالم آراد

 و قشنگ!درختاشم هنوز سبزه.  بیکجاست ؟چه عج گهید نجایبه اطراف نگاه کرد و گفت:ا کمی

 نکهیشد تا اون لحظه به درختا توجه نکرده بودم.سبز سبز بودن.با ا یگفت!باورم نم یم راست
 شدن.  یو درختا داشتن خشک م  میبود  زییپا یوسطا

 

تونستم از دستش  ی.روم رو برگردوندم تا باهاش چشم تو چشم نشم،نماومد رادمیموقع ه همون
 .فقط دوست نداشتم باهاش هم کالم شمدمیکش یخجالت م ایدلخور بودم 

 خدا. ی!وام؟ی.چطور تا االن بهش توجه نکرده بودبهههی عج یل ی:خلوین

 

خالص    نجایو ترسناکه.هزار تا صلوات نذر کردم که اگه ا بیغر بیعج شیخونه همه چ نی:انفس 
 بفرستم.نمازمم شروع کنم.  میشد

 شد.  ری :خوبه باز سبب خرادگفت یه
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نشد.لباسم رو تکوندم و رفتم   دهید یزی که گربه رفت نگاه کردم،اما چ ییبلند شدم.به جا نیرو زم  از
واون اطراف رو   ستادیا قهیتر از همه اومد.چند دق رید رادی.همیسمت بچها و با هم از اونجا خارج شد

 زد بعد اومد و درو بست.  دید

 

  یاما همچنان قطع بودن.آراد گفت:جاده که مشکل میها رو چک کرد یگوش گهی بار د هی.الیتو و میرفت
 م؟یفت یبراه   نیخوا  ینداشت.م

 دم. یلحظه هم امون نم هی :به من باشه که نفس 

 . فتهیسنگ جلو پامون م یتوشه که ه  یحکمت هی:حتما رادیه

 جلومون. فتهیکار از سنگ گذشته.کلوخه م گهی:دلوین

 

 .میخالص ش   نجای از شر ا میبلکه بتون میبر   نیبعدش گفت:پاش کم یکرد و  یهوف رادیه

به در   یشده بودم.چون ه  دینداشتم،انگار از برگشت ناام   یبدون مکث بلند شدن.حس خوب همه
 .میخورد یبسته م

 

 .میرو به خدا سپرد گهیلب دع کردن و همه هم د ری.همه زمیشد  نیماش سوار

 بسم اهلل استارت زد.  هیبا  رادیه

 

 .میبا هم چشم تو چشم شد نهیبار دوم از تو آ یخارج شد.برا الیعقب گرفت و از و دنده

 

   25#ساعت
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 45#پارت_

 

کرد.سوزش چشمام باعث شد نگاهم رو ازش   یکه مهمون صورتش بود جذاب ترش م  یاخم
 نکنه. تمیاذ یزی .چشمام رو بستم تا چیدادم به صندل  هیو سرم روتک  دمیبه صورتم کش  ی.دسترمیبگ

 

 کنه.  یحرکت نم  گهید نیس کردم ماششد که ح  یم نیکم چشمام داشت سنگ کم

 شد؟   ی:چنفس 

 شه.  یدونم.روشن نم یزد گفت:نم  یکه استارت م  رادهمونجوریه

 دوباره نه! ی:والوین

 :چه مرگش شده؟ آراد

 دونم.  ی:نم رادیه

 .میشد ادهی شد.ما هم پ ادهیپ آراد

 کرده.   یخال ن یبعد گفت:بنز کمیو  ن یرفت پشت ماش آراد

 . نیرو زم نهی.رد بنزنینی به جاده اشاره کرد و گفت:بب آراد

و درو باز    یصندل یهم نشست عقب رو لوفریو نشست.ن نیداد به ماش هیهمونجان تک  نفس
 م؟یاز اونجا بر میتونست یبودم.واقعا چرا نم  سادهیگذاشت.منم سردرگم همونجا وا

 

 . میبر  نجایخواد ما از ا  یهست که نم  یک یگفت:واقعا  رادیه

 م؟یکار کن  یچ  یگی:مآراد

 ؟ی پرس ی:از من م رادیه
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 وونمیداره د نایا یهمه  می.فکر دانشگاه،درس،خانواده،زندگدمیبر گهیبا ناله گفت:بابا بخدا د  نفس
 کنه. یم

 . میحس رو دار نی:هممون االن هملوین

 ؟یندار یحرف چینگاهم کرد و گفت:تو ه نفس

کنن.درسته حسم غلط   یبگم باور نم ی کردم هرچ یواسه حرف زدن نداشتم.حس م یا زهیانگ گهید
 بو.  ختهیبهم ر زمیهمه چ ت ی بود اما تو اون وضع

 

 .الیو میبرگرد دی.بادسیفا ینشستن ب  نجای:ارادیه

 ؟ یچ  نی:ماشلوین

 شه کرد.   ینم شی گوشه.فعال که کار نیهم  مشیکش  ی:مرادیه

 .الیسمت و میاز درختا و خودمون باز هم راه افتاد یک یکنار  میو برد میهل داد نویماش هممون

 

 یوم می د یجون م  نجایهم یگشنگ  اد،ازی سرمون ن ییگفت:ما اگه بال لوفرین  میکه شد الیو کینزد
 . میریم

 . میکن یم د یشهر و خر میر یدو نفرمون م یک یمشکل داره. یبا خروج همگان ال یو نیا نکهی:مثل اآراد

 

شده.سارا مرده بود اما همچنان اونجا در عذاب  ریکردم روح سارا اونجا اس  یتو فکر.حس م رفتم
 سارا رو طبق مراسم و اصول دفن نکرده بودن! یبود.حت

ذاره ما    یکه به قول خودتون نم یداخل گفتم:کس میدوباره بر نکهی.قبل از ا الیبه و میدیرس
 خواد.  یازمون م ی زیچ هی م،حتمایبرگرد

 م؟ یکار کن یچ یگی.همشون برگشتن ونگام کردن.نفس گفت:خب االن ماوردمیز سارا ن ا یاسم



 ان ی پا   ی سفر ب 

138 
 

 

  یبررس قی.ما از ترسمون اصال خونه رو دقمیکن دایپ  نجایا  ییسرنخا هی میتون یحتما م  یدونم.ول ی_نم
که بتونه  میکن  دایپ یاز کس ی اسم و نشون یحت ا یطلسم، ایدعا  هیاز  یاثر میبتون دی.شامینکرد

 کمکمون کنه.

 

 خدا یتودهنم.وا ادی :قلبم داره منفس 

 ر ی دنبال جن گ فتمیمونده ب  نمیشدم.هم  ییمجبور به چه کارا کلی ه نیبا ا ن ی:ببرادیه

 

 توش.  یدنبال قبر که بخواب یفت یب دیبا یفت ین  ریبا حرص گفت:دنبال جن گ   نفس

 زبونم الل بگو. هی:عه نفس لوفر ین

 .،وگرنهیدختر فی:ح رادیه

 ؟ ی:وگرنه چنفس 

خونه  میبر نیای کالفه شدن که اعصاب واسشون نمونده .ب نقدری! همه ان؟یبس کن شهی:مآراد
 .میبرس  میخوا یکه م یزیبه چ  دیتا شا میروبگرد

 

 چشم غره توپ رفت و زودتر از همه رفت داخل.  هی رادیه

  واشیدوه تو.بابا  یکنه م  یقهر م  یناز ه یدختر خانوما  نیاوق زدن در آورد و گفت:مثل ا یادا نفس
 عجله؟  نیکجا با ا

مثل کوه پشت   رادی بهت بگم،وگرنه من و ه یزیتونم چ  یکه نم  یگیبامزه م نقدریو گفت:ا دیخند آراد
 .حواستون باشه. میهم

 و رفت داخل. دیموهاش کش یال یگفت و دست نویا
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 تختشون کمه. هی یکالخانوادگ نایبهت گفتم:ا با

سکته  ادی و اتفاقاش سکته نکنم،از حرص ز الیو نیخواستم بگم.اگه از ترس ا ی م  نویهم نی:آفرنفس 
 کنم. یم

 

 . میکرد خی تو بابا  میهنوز.بر میدار ازتی:ن لوین

 و نفس اومدن.  لویمن و پشت سرم ن  اول

 . میاز اتاق سارا شروع کن دی.اول هم بامینکنگفت:بهتره وقت تلف  آراد

 

   25#ساعت

 46#پارت_

 

  نقدریکرد.ا یم ری ج  ریپله ها ج شهیرو جزم کردم و قبل از همه راه افتادم سمت پله ها.مثل هم  عزمم
 نه. ایهم باهام اومدن  هیبق  دمیمحو اون صدا شدم که نفهم

 

پام رو اونجا نذاشتم.فشارم باز   شتریبار ب  کی.چشمم رو به در اون اتاق دوختم.دمیپله ها رس یباال به
 محکم رفتم سمت اتاق.  ییافتاده بود.اما خودم رو کنترل کردم و باقدم ها

 

.آروم دستم رو بردم  ستادمیدر اتاق ا یگفت.جلو ینم یچ ی کس ه چیهم اومده بودن باال.اما ه بچها
  یدر روغن کار یباز شد.معلوم بود لوالها یبد ی.در با صدانییپا  دمشیدر و کش ی رهیسمت دستگ

بو  قی آشنا مشامم رو نوازش کرد.چشمام رو بستم و دق یخواد.درو تا آخر باز کردم.همون بو یم
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همه  نیبعد از ا شهیمگه م دمیبود که اطراف قبر سارا پخش بود.از خودم پرس  ی.همون عطردمیکش
 ه؟ نر  نیبمونه و از ب ییبو هیسال 

  یترس  یو گفت:اگه م  سادیوا کمی زدن اطراف بودم که حضور آراد رو کنارم حس کردم. دید مشغول
 نرو داخل.

 اولش رو خوردن!  یزود شما  چه

 رم.. یو گفتم:نه.م اوردم ی به روش ن اما

  دمیپام صدا داد.سرم رو خم کردم و د ری ز یزیاول رو برداشتم.با برداشتن قدم دوم حس کردم چ  قدم
 راستمه.  یپا ری ز کیو کوچ  کیتخته چون بار هی

 ...نمشی دورش کردم تا خوب بب کمیشده بود. دهیروش تراش ییزایچ هیشدم و برش داشتم. خم

 تکرار شده. ینفس کنار گوشم گفت:دو تا عدد ه 

 ۵۳،۲۲:آره.انگار نوشته آراد

 ر شده.تکرا یه ۳۲و  ۲۵:نه.اعداد گفتم

 بهار.  یگ یتخته گفت:آره راس م دنیسرشو بلند کرد و با د لوفریو آراد هم اومده بودن.ن  لوفرین

 ؟یچ  یعنی نی:خب ارادیه

 ؟نیبود دهیبودم.شما د دهیند نویدونم.تا حاال ا ی: نم  گفتم

 کردن.  دییهم حرفم رو تا  لویو ن  نفس

 تونه باشه؟! یم  یچ یعن ی۳۲،۲۵:آراد

 

 .اد ینم  ادمی یزی :چنفس 

 رو تو دفترچه خونده بودم.  نایهم  هیشب ییزایچ هی ایاعداد  نیسارا افتادم.حس کردم ا یدفترچه  ادی
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 سارا کجاست؟  ی:دفترچه گفتم

 .آقا من گشنمه.ییرایپذ زیرو م نیی پا ی:طبقه لوین

 بغل تخت اشاره کرد و گفت:ظاهرا که دفترچه بال داره! زی.به مستادیاومد کنارم ا آراد

 بود. زی م یسارا رو ینگاه کردم.دفترچه  زیم به

 ن؟یرو شروع کرد  فیکث یباز نیجدالسادات.بچها کدومتون د ا  ای:نفس 

 می:خوبه همش کنار همرادیه

 خوام.   ی:من مامانمو منفس 

 . یحساب کن ی تون یرو من م  ی.ولستی:مامان که فعال در دسترس نآراد

 وا..  هیزیچشم غره رفت و گفت:واقعا که !خجالت خوب چ  نفس

 

صفحه  هی یکرد و رفت سمت دفترچه.برش داشت و مشغول ورق زدنش شد.رو ینوچ نوچ رادیه
 مکث کرد و شروع کرد به خوندن: 

 

و پنج .گفتم مگه ساع   ستی ساعت ب ؟گفتی.گفتم کادیخوشحال بودم.محمد بهم گفت م  یلیخ
 کار کنم تا بتونم باهاش برم.  ی.منتظرم باش .قرار بود بهم بگه چمیدار م؟گفتینج هم دارو پ ستیب

اما به  کی  یره رو  یگذره و م یو چهار م  ستیساعت از ب  یو دو روزه که زل زدم به ساعت ه  یس
بگو.اما  یزیچ هیحرف بزن. گهیکنه.م   هیو گر شمیپ ادی م  یرسه .مامان ه یو پنج نم ستیساعت ب

 .من منتظرم.....تونمینم

 

تخته   کهی ت هیهم بدتر از ما.دوباره به اون  رادی.همیکرد یتموم شد همه با دهن باز نگاهش م یوقت
 نگاه کردم. 
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 م؟یهم دار یزمان   نیهمچ ؟مگهی چ یعنیو پنج   ستی گفت:آخه اصال ساعت ب ریمتح  نفس

 باشه.  یا گهی.مگر تو عالم دمیندار نی قی:قطع به رادیه

 

   25#ساعت

 47#پارت_

 

 ...25,ساعت25لب چند بار تکرار کردم،ساعت   ریز

 تخته. کهی زده بودم به اون ت زل

 م؟ یکار کن یچ  دی:حاال بانفس 

 

 و پنج رفت?   ستیسارا ساعت ب  یعن ی:لوین

 مگه؟ میو پنج دار  ستی .ساعت بیگی:چرا چرت و پرت منفس 

 شم.  یرم خل مدا گهیدونم.د ی:نملوین

 . نییرفت پا یبد  ینشست روش تخت با صدا نکهیرفت سمت تخت.هم  لوفرین

 باال. ادی تونست ب  یزد اما نم ی دست و پا م لوفرم یخنده.ن  ریزد ز یپق نفس

 باال.   دمشیخودم که اومدم رفتم کمکش.دستش رو گرفتم و کش به

 .نمی بب سا ی.واشعوریب  یریدنبال نفس و گفت:درد بگ د یتا بلند شد دو  لوفرین

 . رونیب  دیکنان از اتاق دو غی ج غی ج  نفس
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 تاسف واسشون تکون داد. یاز رو یسر رادیه

 

 . رنیگ  ینم یرو جد  یچیو گفت:کال ه دیخند آراد

 کردن. رمی گفتم:پ یکالفگ با

 .گهی:جوونن دآراد

 م؟ی ری :االن مثال ما پرادیه

 . میکن یم دای پ یچ مین یبب میحرفا رو.بگرد نیا نیحاال ول کن:اصطالحه برادر. آراد

 

اومد همون  رمونیکه گ یزیسارا نبود.تنها چ یشخص  لی جز وسا یچ یبه گشتن اتاق.ه میکرد شروع
 چوب و دفترچه بود. کهیت

 

 .ی الک نی.نگردستین یچ ی و گفت:ه دیموهاش کش یال یدست رادیه

 اسکلم کنن. ینی مشت موجود فرازم هیکردم  یوقت فکرشو نم چی:هآراد

 .یاز گشنگ می.مردمی بخور میکن  دایپ یزیچ  هی میبر  نی:پاشرادیه

 

بدون   ی چ  ایدونم کال شعور نداشت  ینم رادمی.هرونیدر بود اول از همه رفت ب  کیچون نزد آراد
.سر جام  ادیم ییصداها هی حس کردم  رونی توجه به من گذاشت رفت.تا خواستم از اتاق برم ب

ضربان قلبم   شهیخش خش.مثل هم  ی.صداومدیاتاق صدا م ی.حسم درست بود.از گوشه سادمیوا
 کرد.  خی  نگشتامرفت باال.سر ا

 سمت اتاق.  دمیمکث چرخ با
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  ی.آروم رفتم سمتش.هرچدمی .لبم رو گزومدیاز اونجا م بود.صدا  ویراد هیاتاق  یدراور گوشه  یرو
 گفت.  یم ییزایچ هی دو رگه داشت  یصدا ه یشد. یشدم صدا واضح تر م یتر م کینزد

 و دو روز... یو دو روز...س   یو دو روز....س ی_س

 دهنم.... یگلوم خفه کردم.محکم دستم رو گذاشتم جلو یرو تو غمیبود..ج  یبد و برفک  یل یخ صدا

 

 ؟ یای:چرا نمرادیه

 و دستام رو گذاشتم رو گوشم. دم یکش یبلند غیصداش ج  یناگهان  دنیشن  با

 

لرزونم رو   یگفت دستاتو از رو گوشت بردار.آروم دستا  ی.داشت م ستادهیجلوم ا  دمیلحظه بعد د چند
 ? مگه یدید ؟جنیکشی م غی .اخم کرده بود.گفت:چرا جنییآوردم پا

 اشاره کردم.زبونم بند اومده بود.  ویراد به

خش   وینبود اما راد گهیدو رگه د یکه اشاره کردم نگاه کرد.گره ابروهاش وا شد.اون صدا  ییجا به
 کرد.  یخش م

 

   25#ساعت

 !ستیاصال تو برق ن  نکهیرو نگاه کرد و گفت:ا ویخم شد و پشت راد رادیه  48#پارت_

 . دیبار یم  یهام تند تر شد.دستاناخوداگاه مشت شدن.از چشمام نگران  نفس

بعد دوباره با   کمی عقب و  دی تا خواست بهش دست بزنه صداش قطع شد.دستش رو کش  رادیه
 برش داشت.   اطیاحت
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  ییصدا  هی...یمرتعش و من من کنان گفتم: ییصدا  ببایعج  یل یجاش رو نگاه کرد و گفت:خ همه
 دو روز؟! و ی گفت_س  یم ی،هیه

 . ستیحالم خوب ن  م؟منیبر نجا یاز ا شهی_آ...آره...م

 . ارشی و با عجز ن سادمیآورد.وا یرو هم م و یداشت راد رادیبار من جلو تر رفتم.ه  نی_برا

 انداخت و برگشت گذاشتش سر جاش.  وینگاه به راد هینگاه به من، هی رادیه

گفت:بهار   دنمیچهارم نشستم.تو اون هوا گرمم شده بود.نفس با د یپله  یو رو  رونی تر رفتم ب زود
 ؟ یچرا اونجا نشست

 :حالت خوبه؟لوفر ین

.چرا همش  دمیشن  یو من م دنید یم  یزیچ هیبار اونا   هیکاش  یدادن خسته شده بودم.ا حی توض از
 من؟!

 ؟ ی:الو بهار؟هستنفس 

 کجا موند؟  رادی :هآراد

گذرا بهم   یاومد.از کنارم رد شد.نگاه  رادمیهمون موقع همبل دور هم نشسته بودن. یرو همشون
 .نیی انداخت و رفت پا

  ششونینشست پ رادمی کردن.ه ینگاه م  رادیه یحال ،جد  نیبهت زده و در ع یمنتظر به چهره  همه
 رو بهشون گفت.  ویراد ی هیو قض

 

 کردن. ینگاه م رادیشون با دهن باز به ه هرسه

 یآب برداشتم و با چند تا قند از تو کمی  ریش  ریرفتم تو آشپزخونه.از ز عیبود.سر  نییپا  یلیخ  فشارم
 . دمینفس سر کش هیکردم و  نشی ریبود ش  نتی کاب یکه تو یقندون
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خواست از ته دل داد  یهمونجا نشستم.دلم م یصندل  یکه گذشت حالم جا اومد.رو قهیدق چند
 نیا یکردم و خودم رو تو  یرو م میاحت داشتم زندگر   نکهیبزنم.از حماقت خودم بدم اومده بود از ا

 منجالب انداختم. 

 

 و دو روز قبل؟بعد؟  ی؟سیو دو روز چ ی؟سیچ  یعن یو دو روز؟ یس

 . دمینرس  یا جهیفکرا بودم.اما به نت نیمشغول هم دمیجو  یکه پوست لبم رو م همونجور

 . لوفریگفتم:خسته شدم ن اریاخت یبود نگاه کردم.ب سادهیچارچوب در آشپزخونه وا یکه تو  لوفرین به

 خانواده هامون. چارهی.بمی:هممون خسته شد لوین

 .م یر  یکجا م میگفت ی_کاش حداقل بهشون م

 

 . رونی شدم به ب رهیتا بغضم نشکنه.سرم رو چرخوندم و از پنجره خ   دمیکش یق یعم  نفس

 .همون دختر بود.شک نداشتم. دمشید دوباره

 ؟ یکن ینگاه م  ینجوریشد بهار؟چرا ا یمتوجه شدو گفت:چ  لوفریکرد.ن رییچهرم تغ  حالت

نگاه همشون  ین ی.سنگرونی از اونجا ب دمیجوابشو بدم دو نکهیبود.بدون ا سادهی از درختا وا یک ی بغل
 کردم اما نگران بودم بازم بره.  یخودم حس م  یرو رو

 . رونیرفتم ب عی سرباز کردم و  درو

 نشده. بیخوشحال باشم که غ  ایبترسم  کهی بهم نزد نقدر یا نکهیدونستم از ا  یبود.نم  سادهیوا هنوز

 بهار؟  هوی :چت شد لو ین یباز و بسته شدن در اومد.پشت سرش هم صدا یصدا
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  صیتونستم چهرش رو تشخ یکردم نم یدقت م  یدونم چرا هرچ یداشتم.نم  یاز دختره بر نم چشم
 بدم. 

 همون دخترس که بهتون گفتم. نی.انی_نگاش کن

 ؟کجاست؟ ی:کنفس 

 اون درخت پهن.  ری_اونجا.ز

 ه؟ یفرقت با ما چ مش؟توین یبب می تون ی:چرا ما نم رادیه

 

 داده به اون درخته. هی!بخدا به جان مادرم اونجاست.تک نش؟ی نینب شهیبهت گفتم:مگه م با

  یبکشم.چند قدم رفتم جلو تر م غی .کم مونده بود ج دیترک یت.سرم داشت مگف  ینم  یچ یکس ه چیه
.بگو یثابت کن وجود دار ؟بهشونیحرف بزن  شهینداشتم:م یباهاش حرف بزنم،اما چاره ا  دمیترس

 .ستمین وونهیمن د

 

 !یچ ینگفت.ه  یچیه اما

نگام  ینجوریا ه؟چرایلحظه جنون بهم دست داد و شروع کردم به داد زدن:چ هیسمت بچها. برگشتم
نشدم.شما کور   وونهیشدم؟من د وونهیمن د نیگ  یخودتون م  شیپ نیبازم دار   ن؟نکنهیکن یم

 ! نیشد

 .نمشی ب ی که حد نداشت:هنوزم اونجاست.من م  دیلرز یم نقدریسمت دختره.انگشتم ا برگشتم

 ؟یکارم دار یجلو.چ  ایچند قدم رفتم عقب و گفتم:ن عیسمتم .سر دومیداشت م  هیبا گر  لوفرین

.حال ما از  مینیب  یرو نم یبه همون خدا قسم ماکس ی.ولیگ یدونم تو دروغ نم  یبهار من م ی:آبج لوین
 تو خرابتره. 
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   25#ساعت

 49#پارت_

 

 خواستم قبول کنم.  ی.اما انگار نم دنید یرو نم دمید یکه من م ییزای دونستم اونا چ یم

 و بعد رفت.پشت درختا محو شد.   سادیبرگشتم سمت دختره.چند لحظه وا  بازم

که اون لحظه داشتم رو    یباز بود.حال مهی.دهنم و چشمام ن نیهام سست شد و نشستم رو زم زانو
  یتفاوت بدجور داشت عذابم م ن یفرق دارم.و ا هیکردم با بق  یوقت تجربه نکرده بودم.حس م  چیه

 .داد

 

بازوم و    ری دستشو گذاشت ز لوفری کردن.ن یم هیو نفس دوطرفم نشستن.جفتشون داشتن گر  لوفرین
 تو.هوا سرده. میگفت:پاشو بر

 متحرک شده بودم.مثل ربات! یمرده  نیتوجه بهشون بلند شدم و رفتم داخل.ع  بدون

خوردم و نشستم.اون بود رو باز کردم.رفتم تو و درو بستم.همونجا پشت در سر  نییکه پا یاتاق در
 !یچ یحرف بزنه،نه ه  یخواستم تنها باشم.خودم باشم و خودم.نه کس  یلحظه فقط م

 

  هیکه بق ین یرو بب ییزایسخته چ ی لی.باورت نکنن.خیگیم  یدرکت نکنن.نفهمن چ هیسخته بق یلیخ
 تونه کمکت کنه.   یکس نم  چی.هستیجا بند ن چی.دستت به هننشونیبب   ستنیقادر ن

 

  یلی و پنج،دفترچه،سارا،خانوادم و خ ستیو دو روز.ساعت ب  ی.اون دختر،سدیچرخ  یهمه جا م ذهنم
 .گهید یزایچ
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 نجاس؟ ی واقعا روحش هنوزم ا ی عن یساراست؟ نمشیب  یکه من م  یاون یعنی

  یاصال نم نکهیتر ا  بیتونستم تمرکز کنم.عج یشد که نم یحالم بد م نقدریا دمشید یم یوقت
 .همش پاره شده بود. مینکرد دایهم از سارا پ ی .عکسنمیتونستم چهرش رو درست بب

 

 خوابم برد............ یک  دمیبودم که نفهم االیهمون فکر و خ  تو

 و دو روز صبر کن... ی_س

 و دو روز صبر کن؟  یس یچ  یعنی_چرا؟

 که منم برم.  ی.کمکم کنیکمکم کن دیمدت با نی.تو ایبر نجایاز ا ینتو یو دو روز م   ی_بعد از س

 برم؟   نجایتونم از ا یمن نم  ؟فقطیهست  یتو ک  ؟اصالی_کجا بر

 _آره.فقط تو! 

 ؟ یچ یعنیو پنج   ستی_ساعت ب

..._ 

 ؟ی چ یعنی_جوابمو بده.

 و پنج.... ستی_ساعت ب

 ؟ ی:بهار؟بهار خواب نفس 

 نفس چشمام رو باز کردم.  یصدا با

 

 بودم.کل بدنم خشک شده بود.  دهیپشت در دراز کش نیزم  رو

 . دمینبود چرا اونجا خواب  ادمیبودم. جی بلند شدم.گ یسخت به
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 بازم در زد.   نفس

 ؟یبا تعجب گفت:واقعا خواب بود دیرو که د افمیشدم و درو باز کردم.ق بلند

صدا داشت    هینبود.فقط  ینور چیبودم.ه  کیتار یجا  هی.دمیکه شن ییزایخوابم افتادم.چ ادی هوی
 زد.   یباهام حرف م

 تواما. ؟باییدستش رو جلوم تکون داد:کجا نفس

 _ها.بله؟ 

 حالت رو جا اورد؟ ؟خوابی خوب گمی_م

 

 _نه..آره خوبم.. 

 . ایزن  یم جی_گ

 . دمید ی_خواب م

 ؟ یگفت:خواب چ یاخم کرد و با کنجکاو کمی

 بود... بیعج یل ی_خ

 کن.. فی:خب تعرنفس 

 کجان؟  هیکس نبود.گفتم:بق  چی نگاه کردم.ه رونیب به

 . دی_رفتن خر

 هم رفت؟  لوی_ن

 زنونه داشت. دی_آره خر

 ت؟ ی وضع نیتو ا ی_وا
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 . یکن مردم از فوضول  فیتعر میبر  ایکنه.ول کن ب یهماهنگ که نم گهید دهی_وقتش رس 

 چونش و منتظر نگام کرد.  ری.دستش روزد ز میستمبل نش ی.با هم رورونیرو گلفت و برد ب  دستم

 

   25#ساعت

 50#پارت_

 

رو   یکس چی و ترسناک.ه  بیتموم شد با بهت گفت:چه عج یکردم.وقت فیرو کامل واسش تعر خوابم
 ؟ یدیتو خوابت ند

 صدا بود.  هی_نه .فقط 

 مرد؟  ای_زن 

 . ادی نم ادمی_

  نی تون یشما نم  امی کنم هروقت من باهاتون م یو گفتم:نفس من فکر م  زیم  یزدم به گلزون رو زل
 ! نیبر

 نداره. رینده بابا خواب بعد از ظهر تعب  تی؟اهمیگیم ونی_وا چرا هذ

 ی که شما نم نمی ب یرو م ییزایتونم خودمو گول بزنم.من چ ینم گهینداد.د تی شه اهم ی_نم
 خواد.  یازم م یزی چ هی یکی .انگار نی نیب

 ؟ ی_چ

 دونم. ی نم  یچی دونم.ه ی_نم

 

 تونستن برن؟  یعنی:بچها برنگشتن.نفس 
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 نه یگیم  امیتونم ب  یمن نم گمی .اونوقت مگهی_حتما د

خوان   یم یهرگورستون  یمامان  شی تیکدوم.اون دو تا برادر ت  چیه ای میر یهمه با هم م ای  نی:ببنفس 
 .میگرد یبا همم بر م  میما سه تا با هم اومد ینداره.ول یبرن.به من ربط 

 ه؟یمامان شی تی_کجاشون ت

 . مخصوصا دخترا! ستیکس واسشون مهم ن چیخر پوالن که ه نیرفتاراشونو؟معلومه از ا یدی_ند

 _خب االن حرصت گرفته؟

  نجایاز ا نهیمونده از دست اون دو تا حرص بخورم.االن تنها دغدغم ا نمیپوزخند زد و گفت:هم  نفس
 تو.  یگ یم یخالص شم.چ

 

.بهار باهام ختیر میینفس گفت:اوخ اوخ دستشو هو یسکوت برقرار شد. نمونی لحظه ب چند
 ترسم برم.  یم  یی؟تنهایایم

 ؟ ییتو دستشو امیگرد شده گفتم:باهات ب  یچشا با

 تا پشت در.   ای.نه بیای گفتم ب یوگرنه م  شهینم  فی_ح

 . میکردم و گفتم:باشه پاشو بر یهوف

 بدو بدو رفت باال.منم دنبالش رفتم.  نفس

 نا؟خب؟ییپا یدرو ببنده گفت:نر نکهیو قبل ا ییرفت تو دستشو عیسر

 .یکش  ی_باشه بابا برو االن همه جا روبه گند م

 و درو بست.  دیخند

 .ادیتا ب  واریدادم به د هیتک

 ی...آی.تو با من باش یباش ارم ی پرندم.آرزو دارم.تو  هیمن  یآوازش بلند شد:آ یصدا هوی
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 پس نخون. یستی_وا نفس؟بلدم که ن

 بره. ادمیخوام سرگرم شم ترسم  ی_م

 ه؟یچ گهید ی_خب اون آ

 خودم ساختم.  دشهیدونم ورژن جد ی_نم

 !وونه یو گفتم:د دمیخند

صدات   گهی گفتم حاال حاال ها د دمیکه ازت د یت.با اون حرکیخند  ی:خداروشکر حالت خوبه و منفس 
 .ادی در نم

 تر است  زیغم انگ هیتلخ من از گر  ی_خنده 

 _دو کلوم از مادر عروس.

 _زر نزن کارتو بکن. 

 . ی_باشه چون تو گفت

 زنگ بود.  ی.مثل صداادیصدا م ن ییکردم از پا احساس

 

  یتر م  کی شد.صدا داشت نزد دهیبه سمت پله ها کش  اری اخت یهام تو هم گره خورد.قدم هام ب  ابرو
 شد.

 ؟ یی:بهار هنوز اونجانفس 

 _آ..آره.. 

 خورد!! یموند.تلفن داشت زنگ م  رهیدر آشپزخونه خ یگوشه  یم یتلفن قد یرو نگاهم

 نجا؟ی.آخه تلفن؟!اونم ادی رنگم پر  دمیفهم  خودم
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 . نییرفتم پا عی آشنا باشه که بتونه کمکمون کنه سر  هی دیشا نکهیا الیخ  با

 رو برداشتم و گذاشتم دم گوشم.  تلفن

 

 . ومدینم  ییصدا چیه

 _الو؟!الو؟

 کلمه.  هیاز  غیدر اما

 . دیی_الو؟بفرما

 تلفن انداختم و با مکث گذاشتمش سر جاش.   یبه گوش ینگاه

 

 خدا لعنتت کنه بهار.گفتم لولو ها بردنت.  ینفس از باال اومد:ا یصدا

 _نفس تلفن زنگ خورد.

 ن؟ یپله ها خشکش زد.به تلفن اشاره کرد و گفت:هم وسط

 _آره. 

 ! شهیم _مگه

 ممکنه. یهمه چ نجای_ا

 گفت؟  یبود؟چ ی:خب کنفس 

 . ومدینم ییکس.اصال صدا چی_ه

 هوا. میاومد باعث شد سه متر بپر اطیکه از تو ح  یبوق یصدا

 سکته کردم.اومدن.   نیری درد بگ ی:انفس 
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 بود؟   یک یعنیبه تلفن نگاه کردم.  بازم

 . میاونجا باش یبود.انگار قرار بود چندماه کیاومدن داخل.تو دستاشون پر پالست  بچها

   25#ساعت

 51#پارت_

 

 . نطوریرو انداختم روسرم.نفس هم هم شالم

  یگفت:چ  نیذاشت زم  یرو م  کایهمونجور که پالست دیمن رو د یبهت زده  یچهره  یوقت لوین
 . یکن یشده؟چرا مث جن زده ها نگام م

 :تلفن زنگ خورد. نفس 

 آنتن اومده؟ یعنی؟یگیم یگفت:جد یبا خوشحال  لوین

 !نجای:نه.تلفن انفس 

 شه؟ی اخم کرد و گفت:مگه م شهیمثل هم رادیهم چشاش گرد شد.ه آراد

 

 . دمیپرس نویاالن ا  نی:منم همنفس 

 بود؟ ی:خب کادآر

 کس!  چی:هگفتم

 کس؟   چیه یچ یعن ی:رادیه

 !  یشنو یم بی عج  زیچ هی هیانگار بار اول رادی:وا آقا ه نفس 

 :مگه من از شما سوال کردم؟رادیه
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 . میقبال هم گفتم.من و بهار ندار نوی:انفس 

 حرفاس؟  نیخدا االن وقت ا یگفتم:ا کالفه

 حرف نزد؟   یکس یعنیرو.  نای:ولشون کن اآراد

 .ومدینم  ییصدا چی_نه.ه

 

باهاش ور رفت    کمیرو برداشت و گذاشت دم گوشش. ی بود.گوش ستادهیاومد سمت تلفن.بغلم ا آراد
 و گذاشتش سر جاش  د ینرس  یا جهیاما به نت

 خوره. ی:اصال بوق نم آراد

 

کردم پاشدم   ی.عجب غلطهیچ ا یمسخره باز نیمبل و گفت:اه ا یکالفه خودشو پرت کرد رو رادیه
 اومدما.

 افتاده بودن.  ریگ  یالک یهم الک اونا

 . نیبر  نیتون یمحکم گفتم:شما همتون م یل یساکت بودن .خ همه

 شدن بهم. رهی خ هیهم بق  راد،بعدیاز همه ه اول

 . میبر میکه نتونست یدی؟دیچ  یعنی:وا لوین

 . نیبر نجایاز ا ن یتون  یم امیهمتون جز من.اگه من باهاتون ن نهی _منظورم ا

 

 کننده باشه.  نییتونه تع یخواب که نم هی:بهار چرت و پرت نگو.نفس 

 . نیبر  نیتونه.امتحانش ضرر نداره.پاش ی_چرا م

 ه؟یخواب چ هی:قضآراد
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تا باهاش   ن ییکرد.سرم رو انداختم پا یم تمیاذ رادیه یکرد.نگاه ها  فیخوابم رو واسشون تعر  نفس
 چشم تو چشم نشم.

 ؟ یشنو یو م  ین یب یرو م  نای:چرا فقط تو اآراد

 نبود.   نیدونستم االن حال و روزم ا یبلند کردم و گفتم:اگه م سرمو

 

 . میو بر می:بهار اصال فکرشم نکن که ما تو رو ول کن لوفر ین

 بهش گفتم.اما کر شده انگار   نوی:منم همنفس 

 ن؟ یریتا بم  نیبمون  نقدریا نیخوا ی ن؟میبمون نجایا نیخوا یم یشدم و گفتم:تا ک  یعصب

 ولت کنم برم؟!    یگیسفر منم.حاال م  نیا ی.باعث و بانمیریبم  میخوا ی:آره م نفس 

 عاقالنه فکر کن.  یادآوری ینداره.پس به جا دهیفا گهی:به قول خودت سرزنش کردم دگفتم

 

.با همم از  میمنجالب افتاد نیره.ما همه با هم تو ا یجا نم چیکس ه چیگفت:ه یجد یل یخ رادیه
 . میر  یم نجایا

 

 .میمحکم و قاطع گفت که هممون الل شد نقدریا

 .یاز گشنگ میمرد می بخور نیاریب یزیچ هی  نی:حاال هم پاش رادیه

  هیتو آشپزخونه. میرو برد  کایکمکش و پالست می.من و نفس هم رفتالیزودتر رفت سمت وسا  لوفرین
 .میتا جاشون بد دیطول کش  یربع

 .میغذا داشت یدو هفته ا ی کیبودن.فکر کنم  دهیخر یچ همه

 چند تا تخم مرغ انداخت و پسرا رو صدا زد.  عیسر لوین
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رو چک کردم،بلکه آنتن اومده باشه،اما همچنان   میگوش گهیبار د هیز،ی پشت م نمیبش نکهیاز ا قبل
 قطع بود. 

 

رفت.به زور سه   ینم  نییاز گلوم پا  یزیدونم چرا چ ی.گرسنم بود اما نمهیبق شی ر نشستم پزا  یحال با
 چهار تا لقمه خوردم. 

 

 !میگفت:ما چقدر خنگ هوی همه غذاشون رو خوردن آراد  یوقت

 . میگرد نگاش کرد یبا چشا همه

 یم یا گهید  زیهرچ ای دیواسه خر  یوقت  میتون  یکه هست.ما م نجایاز ا رونیده.ب یآنتن نم نجای:اآراد
 . میریبا خانواده هامون تماس بگ  میر

 شن.  یخوان کمکمون کنن؟بدتر نگران م یم یبشه؟چه جور یکه چ می.اما خبر بدیگی:راس منفس 

 . انیدر ب ی از نگران کمیکه حالتون خوبه. نی:حداقل به خانواده هاتون بگرادیه

 . نیری من هم تماس بگ یخانواده  ن،بایبرم.هرکدومتون رفت  نجایتونم از ا ی :من که نمگفتم

 ؟ یبر نجایاز ا یتون یگفته نم  ی:ک رادیه

و   نیخوردم زم یم یخواستم برم ه   یبار هم که م ن یکه من همراهتون بودم نشد.اول ی_هرسر
 نتونستم برم. 

 :به خوابت اعتنا نکن. رادیه

 .نمی ب ی.دارم به چش خودم مسی حرص گفتم:خواب ن با

اعصاب  میباش  یری حال همه بد هست.اگه قرار باشه همش باهم درگ ینجوریبچها.هم نی:ول کن لوفر ین
 مونه. ینم یواسه کس
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   25#ساعت

 52#پارت_

 

 . نیکن  یفکر درست حساب  هیبحثا  نی ا ی:موافقم.به جاآراد

 رفت تو فکر.   یمدل هیکس  هر

بود.نفس زل زده بود به سقف.آراد هم دست   زیسرش رو م لویضرب گرفت.ن ز ی با دستش رو م رادیه
 نظر داشتم. ری نشسته بود و با ساعتش مشغول بود.منم کال همه رو ز نهیبه س

 .میکن دای جادوگرو پ میبر دی.بادمیگفت:فهم  هوی  نفس

 

  نیخندش قطع شد گفت:بعد از ا ی کرد.وقت ینگاهش م ی شیخنده.نفس هم آت  ری بلند زد ز رادیه هوی
 ت اون زندس؟ همه سال به نظر 

بدون.زنده هم نباشه باالخره  یدونست یخداس.نم  ستا؟دستیدست تون  ی:عمر و زندگ نفس 
 .میخالص ش نجایبخونن ما از ا یزیچ یورد هیبتونن  دیکه داشته.شا یزیچ یا ،نوچهیشاگرد

 بتونن طلسم رو بشکنن.  دی.شاستین یدنبال رمال گشتن فکر بد ی:وللوین

 

 ? مینکرد دایپ یزیچ یا  یهم که نشون نجایم؟ایاری ب ری رمال و جادوگر گ  ی:حاال چه جورآراد

 

 . میکن دایپ میتون ی.مگه چند تا جادوگر داره.فکر کنم راحت مکه یشهر کوچ  نی:اگفتم

 

 حاضره بره دنبال رمال؟  ی:کآراد
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 همراهم باشه. دیهم با یکی گفت:من حاضرم اما  لوفریکردن.ن یرو نگاه م گهیهم د همه

 . امی:منم باهات م آراد

 م؟ی کار کن ی:زنگو چ نفس 

 :زنگ؟ گفتم

 نه؟!  ای میخانواده هامون زنگ بزن  دبهی_باالخره با

 منم زنگ بزنه. یتونم برم.هرکس رفت به بابا ی_من که نم

 ذره شده بود. هیگلومو چنگ زد.دلم واسه صداش  یگفتم "بابا" بغض بد یوقت

 هینگاه  ین ی.اما با حس کردن سنگنهیپر اشکمو نب یلرزش لب و چشا یکه کس  نییانداختم پا سرمو
 دونم چرا. یکرد.نم  یم تمیشده بود بهم.نگاهاش اذ رهی خ میمستق رادی نفر سرمو بلند کردم.ه 

که تو اتاق   ییویراد  مینیباال بب  می گفت:بهار پاشو بر رادیبهونه بودم که از اون جمع برم که ه هی دنبال
 سارا بود در چه حاله. 

 . میپاشو بر گهیاون خالص شم حاال م ینگاها ریکم داشتم.من دنبال فرصت بودم که از ز نویهم

 

 . امیمنم م امیمنم م  یگفت:وا عیسر نفس

 . نیبه خانواده هاتون زنگ بزن نیبر نی:الزم نکرده.شماها پاش رادیه

 مارو؟ نیبر ی.آقا آراد مم ینشده بر  کی:آره نفس پاشو.تا هوا تارلوفر ین

 :بله حتما. آراد

 بهشون بگم؟ یبده.چ سی مامانت رو بنو ایبابات  ی:بهار شماره لوفر ین

 رو راحت کن که حالمون خوبه.  الشونی.فقط خمیبمون می.مجبوردهیدونم...بگوکارمون طول کش ی_نم

 بگم؟  ی_اگه گفت خودش کجاست چ
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فرصت   ن ی تا االن نتونسته زنگ بزنه.بگو تو اول نی.واسه همستی اصال آنتن ن  میکه هست یی_بگو جا
 زنه.  یخودش بهتون زنگ م 

 

 باور کنن. دوارمی:باشه.املوین

  یباهاش تنها باشم حس خوب نکهی.از ارادیو آراد بلند شدن و رفتن .من موندم و ه  لویو ن  نفس
 ... ای، رهی دوباره موجش منو بگ دمیترس  یدونستم م  ینداشتم.نم

 بلند شد و گفت:پاشو.   زی هم از پشت م رادیه

 رم اونجا. ینم گهیما؟من د میدار ویکار به راد ی من کنان گفتم:چ  من

سر   دیکرده؟شا یتکرار م یو دو روز رو ه یداشته س یگ ی زد و گفت:منم هستم نترس.مگه نم  پوزخند
 هم بهمون بده.پاشو.  یا گهید ینخا

نگاش کردم و   یظیشده بودم.با اخم غل  یگرفت بدجور کفر یپشت هم حرفام رو به مسخره م نکهیا از
 هم کال تو خونش نبود.  یبلند شدم.اما اصال انگار نه انگار.عذر خواه

 

من  یزد:وا یو نفس هم شال و کاله کرده اومدن.نفس داشت غرم  لوی،ن  رونیب  میآشپزخونه که رفت از
 م؟ یکار کن ی.چمی.چند روزم هست حموم نرفتمیبا خودمون ندار  یچی لباس برنداشتم.ه ادیز

 .میکن  یتو سرمون م  یخاک هیبذار   گری.دندون رو ج میمشکالتو دار  نیما هم  ی:همه لوین

 

بهم گفت   ییزایچ هیو اشاره  مای کرد و با ا زی نگاه به آراد انداخت.چشاش رو ر ه ینگاه به من  هی نفس
.دست آراد درد نکنه چون از میگفت ما قراره با هم تنها ش یداشت م دمی . فقط فهمدمیکه نفهم 

 دستش نجاتم داد. 

 م؟ ی:برآراد
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 م ی:برلوین

 کرد و رفتن.  یهم ازمون خداحافظ  آراد

 زهی م زهی.سرم رو چرخوندم و با بازوش رو به رو شدم.چقدر در برابرش رمیبود  سادهیهمونجا وا هنوز
 بودم!

دونم   یبود.آروم آروم سرم رو بلند کردم باهاش چشم تو چشم شدم.نم بازوش یقدم تا وسطا بایتقر
 چرا تنم گر گرفت.تا حاال از اون فاصله بهش نگاه نکرده بودم. 

 

 باال؟  میبر هی:نظرت چرادیه

 ندارم.  ی.آروم گفتم:نظرنییخودم اومدم و سرمو انداختم پا به

 . ای:دنبالم ب رادیه

 رفت کنار و گفت:اول توبرو.  میدیپله ها که رس یبرم.جلو  جلوتر رفت.منم مجبور شدم باهاش  خودش

 _من؟

 بودم. هی_نه با دختر همسا

 رو کج کردم و گفتم:هه هه هه. افمی.قارمیخواستم جلوش کم ب ینم

 چشم غره هم گذاشتم تنگش و جلوتر رفتم. هی

 

   25#ساعت

   53#پارت_

 

 بودم!  وونهی.درهیتا خندم نگ دمیرو گز لبم
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.قلبم  ستیکس پشت سرم ن   چیه دمید دمی.چرخ دمیلحظه ترس هی.ومدیاز پشت سرم نم صداش
 . سادی میداشت وا

 ! راد؟یدهنمو قورت دادم و صداش زدم:ه  آب

 . نجامیدم گوشم آروم گفت:من ا یک ی هوی

شد حس   یدونم چ  یآخر بودم که نم یپله ها کی.نزدنیی پا دمیو از پله ها دو  دمیکش یبلند  غیج
 . نی.تا چشامو باز کردم با شکم اومدم رو زمکردم رو هوام

 کار کنم.   یچ دیدونستم با ینم  تی و من تو اون وضع  دیخند  یبلند بلند م رادی .هدیکش ری بدنم ت کل

 

 کنم،فحشش بدم،داد بزنم...! هیدرد گر بخندم،از

روپله ها نشسته و هنوزم رگه   دمیآخ ا اوخ خودم رو جمع و جور کردم و نشستم.برگشتم سمتش د با
 بودم.  دهیو از ته دلش رو ند یواقع یاز خنده تو صورتش هست.تا حاال خنده  ییها

 

با   یلیخ  یکن  یو بگم:فکر م  ارمیبود باعث شد جوش ب دهیچ یپ نمیس یدل و قفسه  یکه تو یدرد
 جوابگو بود؟حتما تو.   یشکست ک  یم مییجا  ؟اگهینمک 

  ینجوریآخرت باشه با بزرگترت ا ینشد.دفعه  تی زیشد:حاال که چ  یرو خورد و دوباره جد  خندش
 .اد یبعد بدترش سرت م   ی.دفعه یزن  یحرف م

گه بزرگتر انگار چند سالشه.از بس همه جلوت دوال راست شدن هوا برت داشته عمو   یم یجور هی_
 جون.

 زبون دراز کجا بود؟  نی_نه بابا.خوشم اومد.پس آقا موشه زبونتو نخورده.تا االن ا

 . امیباشه.اصال خودت برو باال.من نم دیکه با یی_همونجا
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ممکنه  ییتنها نییپا نیدونستم ا یفرستادم.چون م.انگار واسش دعوت نامه ای_به....ال اله اال اهلل.ن
 . یایگفتم باهام ب  یکن  سیخودتو خ 

 جوابتو بدم.  یدونستم چه جور ی.وگرنه میلیفام فی کرد.گفتم:ح  یم نیتوه تمیبه شخص  داشت

 .نمی .جواب بده ببستمی_فکر کن ن

به سرم   ی دیکر پلبود.ف  زیم یکه رو یجواب دندون شکن بودم که چشمم خورد به پارچ آب  هی دنبال
زد.بلند شدم .لباسام رو صاف کردم.شالم رو که افتاده بودم رو شونه هام رو سر کردم و گفتم:اصال  

 اشتباه کردم.برو به کارت برس. 

 گه؟ید یا ی:آها.حاال شد.نمرایه

 کنم.  یخوام کلش باز  یو گفتم:نه.م زیآروم رفتم سمت م آروم

سمت پله    دمیپارچو برداشتم و دو ع یزد و اونم از رو پله ها بلند شد.تا پشتم رو بهم کرد سر  پوزخند
  یخال  سی خ  دمیشد د یدونم چ ینم  هوی کنم روش، یبهش و خواستم آبو خال   دمیرس  نکهیها.هم

 پارچو آوردم باال سرشو گرفت سمت خودم. یبود و وقت دهیام.نامرد فهم

 

 دیبازم خند  رادیزل زدم بودم به رو به رو.ه دیچک  یر و روم آب مدهن باز،همونجور که از س با
 کوچولو.  فتی وگفت:با من در ن

 خوام. یآب خنک م نییبنداز خنک شه اومدم پا  خمیداد دستم و گفت:برو آبش کن. پارچو

 

 فرهنگ ِ پرو.  یاز شوک خارج شدم داد زدم:ب  یکج کرد و از پله ها رفت باال.وقت  راهشو

 نداد. جواب

  یکه بر م  یمحکم یقدم ها ی.حرصم رو رونییرفتم پا  ت یرو از صورتم پس زدم و با عصبان  وهامم
و رفتم تا اتاق تا لباسامو عوض   زی رو م  دمیکردم.بدجور کنف شده بودم.پارچو کوب یداشتم خال
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 یکنم.شالمو پرت کردم وسط اتاق و مانتوم رو در آوردم.موهام رو باز کردم و رفتم نشستم جلو
 بود. دهیبه خودم نگاه کردم.حس کردم الغر شدم.رنگ و رومم پر کمینه.یآ

دونم   یم. نمتوالت و بلند شد زی کردم و مشغول شونه زدن موهام شدم.شونه رو گذاشتم رو م یپوف
نبود.درم بسته بود.شونه  یکنه.برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم.کس یداره نگام م یکی چرا حس کردم 

  یو ب دم یکش یبلند غی ج دمید نهیکه تو آ یزی برگشتم .اما با چ  یباال انداختم و به حالت عاد یا
 کردم.  نهیآ یحواله   یمشت  اریاخت

 

 شد. شه یش شد و همه جا پر خورده کهیت  کهیت نهیآ

  سادهیبغل در وا قایکس نبود.دق چی .اما هدمیکه بازم اون دختر رو د ییو زل زدم به همونجا دمیچرخ
 شده بود.  دهیبود و صورتش با موهاش پوش 

 رادی در با شدت باز شد و قامت ه هو یزدم.با بهت زل زده بودم به همونجا که  یترس نفس نفس م  از
که همه جا پخش   نهیآ یها کهیشد سمت ت دهیشد.چهرش آشفته و نگران بود.نگاهش کش انینما

 شده بود.

 

 که گفت:دستت..   فتادمیپس م داشتم

 بود.   ری.خون با سرعت از سر پنجه هام سرازدیلرز یم یل یرو آوردم باال.خ  دستم

 تو؟  یکار کرد ی_چ

 بغلش اشاره کردم و با لرز گفتم:اونجا بود.  به

 بود؟  ؟کجای کنارش نگاه کرد و گفت:ک به

 _همون.همون دختره..
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  زیم یصندل  یکرد و اومد سمتم.بازوهام رو گرفت و نشوندتم رو یشده بود..هوف یانگار واسش عاد 
دستتو   ارمیم یزیچ هیکنم.االن  زشی .از جات تکون نخور تا تمنسیتمام خورده آ نجایتوالت.گفت:ا

 ببند. 

 

 .داد زدم:نه نرو... دمیترس  یتو اتاق تنها باشم م نکهیا از

 ره.  ی و گفت:از دستت داره خون م سادیوا

 بمونم.  نجایترسم تنها ا ی_من م

 تو هال.  نیبش  میخب.پاشو بر یل ی_خ

تا   میدست زخم ری .بلند شدم و دنبالش رفتم.دست سالمم رو گرفتم زدیلرز یاز شدت ضعف م  پاهام
 نکنه فیکث نویخونش زم

 

   25#ساعت

 54#پارت_

 

 ختهی ر نهیکه توش بودم.همه جا خورده آ یشده بودم به اتاق رهیهال.خ یمبل تو یرو نشستم
  یم که وقتمحوش شده بود  نقدرینه.ا ای ادیاون دختره بازم م  نمی که بب دمی کش یسرک م  یبود.ه

 و ازش فاصله گرفتم دمیکش یبلند نینشست کنارم ه  رادیه

 .نترس. رادیبرد باال و گفت:منم ه میرو به عالمت تسل دستاش

  یو گفت:م  زیرو گذاشت رو م نی آب و بتاد ی.باند و کاسه دمیکش  قیتکون دادم و نفس عم یسر
 خودم ببندم؟   ای یببند یتون

 بندم.ممنون.  ی_خودم م
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کردن اتاق   زیجارو و خاک جمع کن رو آورد و مشغول تم اطی نگفت و رفت از تو ح یزیچ
 کنم.  یم زی خواد.بذار خودم تم یشد.گفتم:نم 

 :الزم نکرده.تو اون دستت رو ببند تا تمام خونت نرفته.رادیه

 

سوخت اما    گرمی.جزدم  نیکردم.بعدم روش بتاد زی رو تم میکردم و با آب و دستمال دست خون  ینوچ
 به زور تحمل کردم. 

 بستمش.   ی.بعدم با سوزن قفلمیدور دست زخم دمیچ ی دست سالمم باند رو برداشتم و پ با

 چرا اون حرکت احمقانه رو کردم.  دمیسوخت.اصال نفهم یم  یلیخ

با   دنشی کرد.د  یمنو جمع م یبا دقت تمام داشت گند کار رادیکه تموم شد سرمو بلند کردم.ه کارم
 داشت.  یبامزه بود و تازگ یل یخ دیکش  یداشت جارو م یاون همه قمپز و ابهت،وقت

 

 یتفاوت باشم نشد.ه یکردم ب  یشد.هرکار ی.حالم دوباره داشت بد م دیاون افتادم.پشتم لرز ادی باز
  نیا نی داد.نکنه نفر یکرد.چرا داشت عذابم م یدونم چرا ولم نم یچشمم.نم  یجلو  ومدیم افشیق

 خونه هستن. نیهم تو ا گهی نکردم.جز من،چند نفر د یخونه من رو هم گرفته باشه؟من که کار

 

رو    نمیب یکه م ییزای تونست چ یمثل من م شونیکیکرد.کاش حداقل  یم میداشت روان  الی و خ  فکر
 کردم.  یکمتر احساس ترس م  ینجوری.انهی بب

جرئت نداشتم تنها   ی کردم..حت  یو اطرافم رو نگاه م دمیچرخ  یم ییصدا نیتر  کیکوچ  ار،بای اخت یب
 رو ببرم.  هیاول  یکمک ها لیبرم تو آشپزخونه و وسا 

 بود?! یچه شکل  یدیکه د ینیاز تو اتاق گفت:حاال ا رادیه
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.انگار دختر  دمیشد.صدام رو صاف کردم و گفتم:صورتش رو ند  سیتنم خ  یموها شیآور ادی با
 ترسم.  یبلند هم تنش بود.من م دی ش.لباس سف بود تو صورت ختهیبود.موهاش ر

 ؟ ی:از چ رادیه

 . یچی گفتم:ه ستیکال تو باغ ن  دمید یوقت

 ؟ یتو با اجنه در ارتباط گمی:مرادیه

 ؟ یزد یحرف نی!چرا همچ ؟ی_چ

 ی ن یب یم  بیغر بیعج  یزای.اما فقط تو چ نی_چون شما سه تا با هم اومد

 نبودم.  نجایدونستم مطمئن باش االن ا یم لشوی_اگه دل

 

 . بهیعج  یل یجا بود.اما خ  ی.سوالم ب یگی:راست مرادیه

 بعدش برگشت داخل.  قهیو چند دق رونیها رو برد ب  شهیو خورده ش جارو

 ؟ یرو شکست نهیآ یرو به روم نشست و گفت:حاالچرا زد اومد

باعث شد کنترلم رو از دست   نهی تو آ ریاون تصو دنیشد.د یچ  دمیلحظه نفهم هیدونم. ی_نم
 بدم.ممنون بابت.. 

 .ست ین ازی:تشکر نرادیه

 .ی تشکر کردنمم ندار اقتیل  یدلم گفتم حت تو

 

 روشن نشد.  گهید وینگام کنه گفت:هرکار کردم راد نکهیرو در آورد و  بدون ا شی که گذشت ،گوش  کمی

 هم نداره.  ی_تعجب

 بگم. ی_چ
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حساس شده    یلیبودم.حواسم به همه جا بود.خ  زاری ز سکوت اونجا ب.اشیزده بود به صفحه گوش زل
 .ادی صدام در ن گهیبکشم تا حنجرم خراش برداره د  غیج  نقدریخواست ا یبودم.دلم م

تا   سی ن یها هنوز مونده.جارو برق  شهی.خورده شگهی د یجا  هی نیاز اون اتاق ببر لتونوی:وسارادیه
 . میکن زی همش رو تم

بلند شدم و به استقبالشون   یاومد.با خوشحال رونی از ب نی ماش ینگفتم.صدا ی زیتکون دادم و چ سر
 شد.  یداشت واسم سرسام آور م یاون سکوت لعنت گهیرفتم.د

 

 به صورتم خورد و باعث شد خودم رو جمع کنم.  یدیشد  ی.سرماستادمیپله ها ا یباز کردم و باال درو

 کنن.  یم هیجفتشون دارن گر دمیشدن،د ادهی که پ لوفریو ن  نفس

 لوفر؟نفس؟یچتونه؟ن یگفتم:وا  دنیبهم رس یپله ها .وقت نییپا رفتم

پله ها  یرفت رو لوفرمیکرد..ن هیچند لحظه نگام کرد.خودش رو انداخت تو بغلم و زار زار گر نفس
 نشست. 

 میکار کرد  یکه سرمون نازل شد؟مگه چ هییچه بال نیکرد گفت:آخه ا یهمونجور که هق هق م نفس
پدرم.مادرم.خواهرم.دلم واسه  شی خواد برگردم خونه.پ  یدلم م اد؟منیبال ها سرمون م نیکه داره ا

 ..خدا چرا یخواد.ا  یمامانمو م  یذره شده.دلم قربون صدقه رفتنا هیخواهر زادم 

گونم روون شد.منم اونقدر دلتنگ خانوادم بودم که حد   یحرفاش دل منم بدجور گرفت و اشک رو از
 کرد.  یم هیبلند بلند گر لوفرم ینداشت.ن 

 گفت.   ینم  یچ یه رادمیبود.ه نییو سرش پا   نیداده بود به ماش هیتک  آراد

 

   25#ساعت

 55#پارت_
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 .کنهیطمئن باش خودش کمکمون م کردم آرومش کنم:نفس آروم باش.خدا با ماست.م یسع

 . میفتادی وضع نم نیدادم االن تو ا یرو نم یکوفت شنهادیمنه.اگه اون پ ری :همش تقصنفس 

حوض نشست.اشکام رو پاک   یو رفت پشت به ما،لبه   دیبه صورتش کش یازم جدا شد.دست  نفس
 ن؟ یگفتم:زنگ زد لوفریکردم و رو به ن 

 .میزد یکاش نم  ی:آره.اما الوین

 

 شد مگه؟ یگفتم:چرا؟ چ  ینگران  با

چند   نیگفت ا ی.م کردی داشت سکته م چارهیگرفت و تو همون حالت گفت: مامانم ب  شیباز گر  لوفرین
زور دست به سرش کردم.االن هزار جور   ام؟بهی کرد.گفت کجام.چرا نم هیگر یروز شب وروز نداشته.کل

.اما  نجوری.اونم هممیان نفسم زنگ زد.به مام نطوریخودش.تازه بابامم هم شی کنه پ  یم الی فکر و خ
خوام   ینم گهیبمون.د یکه هست  ییهمونجا گهیم یو با دلخور رهیگیرو م   یگوش هوی باباش 

هفتس معلوم   هیکرد. یکارو م نی اونا بود هم  یهم جا  یکنه.هرکس یرو قطع م  ی.بعدم گوش یبرگرد
 ...رهیگی .تلفنامون نممیکن یکار م ی.چمییکجا   ستین

 ن؟ی تو دلم نبود.گفتم:به..مامان من زنگ زد دل

کنه،بپرسه  هیکار کنه.دعوامون کنه،گر یدونست چ ینم  چارهیب  دیصدامو شن ی:آره.وقتلوفر ین
قسمش دادم  ی.کلمیایم یواست تنگ شده. به زور آرومش کردم و گفتم به زود یل ی.!دلش خمییکجا

 اما نگفتم کجاش.  میراحت باشه.گفتم شمال الشیکه خ

 

 مامانم. چارهیمدت کجا بودم؟ب نیبهشون ثابت کنم ا یگفت:چه جور هیبا گر  نفس

هم ازدستشون بر   یفقط تماشاگر بودن.کار رادمیخودمو.آراد و ه  ایدونستم اونا رو آروم کنم  ینم
 . ومدینم
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مشکل حل  نیری غم بغل بگ یو زانو نینیکه گذشت،آراد گفت:خانوما،به نظرتون اگه بش کمی
خالص  نجایاز ا میمختلف تا بتون  یدنبال راه ها میفتیو ب  میهمه ارادمون رو نشون بد دیشه؟بایم
  ،تایجادوگر یدنبال رمال  میر یفردا صبح م  نیرفت.بذار شهیو نم شهیم کی .االن هوا داره تارمیش
 نه.  ایدونن اشکال از کجاست  یم مینی بب

 زل زده بود به رو به رو:تا صبح دق نکنم خوبه.   لوفرین

 حالمون خوبه تو هم خوب ترش کن!  یلی.خریگفتم:زبونتو گاز بگ دلخور

 

 روشن کرد.   گاریو س  سادیفرستاد.رفت پشت نرده ها وا رونینفسش رو با صدا ب رادیه

 باشه. یگاریس ومدینم  شی ورزشکار کلیبه هبود!  بیعج

 .میداشته باش  یتا فردا صبح انرژ میو بخواب  میبخور یزیچ هیتو.. می بر نی گفت:بلند ش آراد

 

 :کاش اصال صبح نشه.کاش به صبح نرسم.لوفر ین

بشه به نظرت مشکال   تی زیچ ؟مثالیخون  یم  اسی هیآ گه،چقدریتن صداش رفت باال: بسه د کمی آراد
 .نی بد هیبه خودتون روح کمی،یمنف  یها یانرژ نیا شه؟عوضیحل م

 

 رو ازش نداشت مجبور شد سکوت کنه و بلند شه.   یرفتار ن یکه توقع همچ  لوفرین

 تو.  مینفس رو هم صدا زد:نفس .پاشو بر آراد

 ی م هینفس کم آورده وداره گر دمید یبود که م یبار نیو بلند شد.اول  دیکش  یهم آه نفس
 .اوردی وقت کم نم چید.اما هکر یم هی گر کمی گرفت  یهروقت دلش م شهیکنه.هم

 بود. سادهیشرت،پشت به ما وا یو به آراد نگاه کردم.تو اون سرما با ت  برگشتم

 :بهار برو داخل. آراد
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 آراد نگاهم رو ازش گرفتم و رفتم تو.  یصدا با

.ساکا پشت دره.فقط واسه ختهی خورده ر شهیش  یکه خواست بره تو اتاق گفتم:تو اون اتاق کل نفس
 . نیبر لیبرداشتن وسا

 ؟یواسه چ شهیگرفته گفت:ش  ییکنان با صدا  نیف نیف  لوفرین

دارم  گهیواسشون گفتم.حرفام که تموم شد،نفس پوزخند زد و گفت:د  یلیم یرو خالصه و با ب   ماجرا
 کنم.  یعادت م   یموجود نامرئ نیبه ا

 . دیرفت تو اتاق و درو کوب بعدم

 

باال هم که من عمرا   ی.طبقه میکه همه تو هال بخواب می تون  یکنم.نم  یم  زیت:خودم اتاقو تمگف  لوفرین
 برم. 

 . میکن یم  زشی _باشه.با هم تم

 

........ 

 درست کرده بود.  سی شب آراد شام حاضر کرد.خوراک سوس اون

 . یخورد  یهم خوشمزه بود که انگشتاتم باهاش م یقدر به

بهتر شد.اما نه  کمی تا  میباهاش حرف زد لوفریبا ن  ینداشت.بعد شام کل  یف ی نفس اصال تعر حال
 ! یلیخ

کرد حال همه رو    یم یو خنده هاش سع یبرد و آراد با شوخ یسکوت به سر م  یهم کال تو رادیه
 خوب کنه.

 گرفتن بخوابن. میساعت ده بود که همه تصم شب

 داغون بود. یجور هی.هرکس میکرد یهم فرار م از
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بزرگ آورد و پهن   یرو فرش  هی باال  یاتاق رو جمع کرد و از طبقه  یرفت فرش تو  لوفریخواب،ن  قبل
 کرد.روش هم تشت انداخت.. 

 

   25#ساعت

 56#پارت_

 

 حتما برم حموم.   دیزنم.با  یدارم کپک م گهی.گفتم:من دمیرو عوض کرد  لباسامون

 حموم. میر ی_وضع ما از تو بدتره.فردا هممون م

.هر سه مون به پشت دراز  لوفریروش.بعدم من و ن دیو پهو رو کش  دیگوشه خواب هیاز همه نفس  اول
 به سقف. میوزل زده بود میبود دهیکش

 

 فته؟ی اتفاقا ب نیا یروز هی نیکردی :اصال فکرشم منفس 

 منتظرم همش خواب باشه.  یوقت.هنوزم باورم نشده.ه چی_ه

 بگم؟  یزی چ هی:لوین

 :دو تابگو. نفس 

 کنم از آراد خوشم اومده. یحس م : لوین

 :مبارکه. نفس 

 کشدار بود.  کمی و   یهممون جد لحن

 .گمیم ی:جدلوین

 گفتم.  ی:منم جدنفس 
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 _حاال چرا؟

هاش رو داره.کال از همه لحاظ  تیها و جد طنتیدونم.هم مودبه،هم در کنارش ش  ی:نملوین
 اشتباه نکرده باشم. دوارمیکامله.البته ام

 

 دونم چرا دلم گرفت.  ینم

 ؟یعاشق شد   یعنی:نفس 

 که گذراست.  هیحس هی دمیتونم بگم عشقه.شا  یسرعت نم نیدونم.به ا ی:نملوین

 و حست دو طرفه باشه.  یکه اشتباه نکرده باش  دوارمی:امنفس 

 .بهار؟ نیکه هست ی.مرسی:مرسلوین

 _بله؟

 ؟ ی_ناراحت که نشد

 برات.  ؟خوشحالمی_ناراحت؟واسه چ

 . یداشته باش لته،تعصبیفام دی .گفتم شاینجوری_هم

 یهم هستن.واسه چ ییکسا  نیهمچ دمیو چند سال تازه فهم  ستیزدم و گفتم:بعد از ب  پوزخند
 تعصب؟

 نگفت.  یزی و چ  دیکش یآه  نفس

 :نفس چرا آه؟ لوین

 . یچی :هنفس 

 

 چراغو خاموش کنه؟  شهیپا م  ی:ک لوین
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 _کار خودته.

 . ارمیب ممی خوام گوش ی .مشمی:من پا م نفس 

 :دستت درد نکنه. لوین

 رو برداشت و چراغ رو خاموش کرد.  شی گوش فشیبلند شد.از کنار ک   نفس

 گفتم و چشمام رو بستم............... ریکردم بخوابم و ذهنم رو آزاد کنم....بهشون شب بخ  یسع

 

 ی زبان #راو از

 

 . بیو عج  میمال ییالال هیبود. ییچشماش رو باز کرد.مثل الال دیکه شن  ییبا صدا  لوفرین

 بلند شه.  یداریخواب و ب  یباعث شد تو ومدی م رونی که از ب ینور یزده به پنجره.هاله   زل

 .رونی و رفت ب دیرو کش رهی سمت در.دستگ رفت

دست خودش نبود.در رو باز کرد و    ارشی نور پشت در هم افتاده بود.کور کورانه جلو رفت.انگار اخت اون
.اون هاله دور تر ودور  دیشن  یهم نم ییصدا چیکرد.ه ی حس نم  یچی.هوا سرد بود اما هرونی رفت ب

تر   دورنور هم  یرفت اون هاله   یم  یگذشت..هرچ الیدور و  یشد.دنبالش رفت...از حصار چوب  یترم
 شد............... یم

 

 زبان بهار  از

 

غلت زدم و با   یتوهم زدم.اما وقت ای  نمیب  یبسته شدن در اومد.اولش فکر کردم دارم خواب م یصدا
 . ستیخواب ن دمیمواجه شدم،فهم لوفرین  یخال یجا
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رفت    یاز در خروج یک ی خسته بودم که حد نداشت.اما انگار  نقدریشد.ا یسر جام.چشام باز نم نشستم
 .رونیب

  کیدر چند با نزد یکردم و انداختم رو سرم..تا برسم جلو دایشالم رو پ  یبه سخت یک یشدم.تو تار بلند
 بود.  دهیخواب نیزم یکاناپه ،وآراد رو یرو رادی.ه رونی .درو باز کردم و رفتم بنیبود بخورم زم 

 بود.چراغ آشپزخونه و سالن باال هم خاموش بود.کس هم اونجا ن چیه

که داشت دور   لوفرین دنینگاه کردم.با د رونیبه ب شهی.از پشت ش یشدم.رفتم سمت در خروج  نگران
 رفت؟! یشد ضربان قلبم رفت رو هزار.کجا داشت م یم

 !ستیکس ن  چیه دمیدم،دیپله ها رس ن یی. اما تا به پارونی ب  دمیکفشام رو پام کردم وپر عیسر

 زد؟!  بشیسرعت کجا غ  نیرفت سمت جاده.به ا  یاالن داشت م نیهم  لوفرین

 ؟ یی!کجالوفر؟یزدم:ن  صداش

 . ومدیباد م یهوهو یحکم فرما بود و فقط صدا یب یعج   سکوت

صداش    یبود.نفس هامم تند شده بود.دوباره با نگران  یترسناک یفضا یلیو پام شل شد.خ  دست
 لوفر؟؟ یلوفر؟نیزدم:ن 

 

زدم تو صورتم تا مطمئن شم  یل یکردم.دوتا س یقدم رفتم جلوتر وهمزمان همه جا رو نگاه م دو
 .سادمیو سرجام وا دمیکش یبلند  نیه  یرعد و برق ناگهان ی.با صدادارمیب

 قلبم چند برابر شد. تپش

 ؟ یکن  یکار م   یچ نجایآراد از پشت سرم باعث شد بازم بترسم:بهار؟ا یبندش صدا پشت

  لوفری...نلوفریو استرس گفتم:ن  یذره آرومم کرد.با نگران   هیاالن اونجا بود  یکی  نکهیسمتش.ا برگشتم
 . ستین

 ؟ یچ یعن یست؟ی اخم کرد و گفت:ن  آراد
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 ره.  یراهو م نیداره هم دمی.بلند شدم اومدم پشت در دستین لوفرمین  دمیدر اومد.د ی_صدا

 ده. یجواب نم  یزنم کس یصداش م  یزد.االنم هرچ  بشیرون،غیکفش بپوشم برم ب  تا

 رفت؟ساعت سه صبحه؟   یموقع شب داشت کجا م نیآخه؟!ا یچ  یعنیزده گفت: بهت

 ن؟یی خانوم.کجا  لوفری?ن لوفریو گشتن اطراف:ن  لوفریحرف بزنم،شروع کرد به صدا زدن ن امی ب تا

شد.از سرما و   دیزدم.بارون گرفت و کم کم شد یخدارو صدا م یگرفت.تو دلم ه میگر ادی استرس ز از
 رفت؟   یکجا داشت م لوفریکار کنم.ن یدونستم چ یخورد.نم یاضطراب دندونام بهم م

 

و برق   رعد یشد وبا صدا لیتبد ادیآراد به فر یگفتنا  لوفری.نمیشده بود سی خ  سی خ هردومون
 مخلوط شد. 

 . رونی شدن و اومدن ب  داریب  رادمیو ه  نفس

 

   25#ساعت

 57#پارت_

 

 تو ؟   نیایگفت:چه خبر شده؟چرا نم رادیه

 گم شده. لوفریگفتم:ن هیگر با

 داد زد:گم شده؟ نفس

 تر شه.  دیو برق باعث شد بارون شد رعد

 تو خونس.  دی:شارادیه

 .رونیکه اومد ب دمشی_من د
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 دنبالش.  میبر ایگفت:بهار ب  آراد

  هیرو برداشتم و برگشتم.نفس هم داشت با گر  نیماش چیرفتم از تو خونه سو عیشده بودم.سر هول
 زد.  یرو صدا م  لوفرین

 رم.  یگفت:نه خطر داره.تو بمون من با آراد م رادیرو دادم به آراد.خواستم باهاش برم که ه چیسو

 گرفت و رفتن. .آراد گازش رو  نی نشستن تو ماش عیسر

  یرو م  اطیشده بود.نفس همچنان داشت ح  یبارون قاط   ی.اشکام با دونه هادی چک یکل تنم آب م از
خودتو    یی نجایموقع شب؟تو رو خدا اگه ا نیگرفته ا  تی لوفر؟شوخ یزد:ن  یرو صدا م  لوفریگشت و ن

 نشون بده.

 . ستیهق هق گفتم:نگرد نفس.ن  با

 بهار.  دمیبر گهید اد؟منی بال ها سرمون م نی.بخاطر کدوم گناه داره استی:چرا ندیکش  غیج

 

  یکه گذشت آروم شد.بارونم شدتش کم شد اما همچنان م کمیکرد. ینفس حال منم بدتر م یها ناله
نشسته   اطیخاکا وسط ح  ینشده باشه.من رو  سیاز لباسامون نمونده بود که خ ییجا گهی.ددیبار

 داده بود. هیتک الیو یوشه ،گ واریبودم.نفس هم به د

بلند   نینکنه..از رو زم تمیاذ نیشد که برگشتن.چشام رو بستم تا نور چراغ ماش  یداشت روشن م هوا
.اما  نییبپره پا نیقبل از اون دوتا از ماش  لوفریکه ن میداشت دیشدم.نفس هم جلو اومد.هردومون ام

 شد.   لیتبد أسیبه  دمونیدر کار نبود،ام یلوفریشدن و ن ادهی پ یوقت

 ؟!:نبودنفس 

 .نبود که نبود. میرو گشت  ابونایجاده و خ کل

درباره آراد افتادم  لوفریشب قبل ن   یحرفا ادی  یبگه رفت داخل و درو بست.وقت  یزیچ نکهیبدون ا آراد
 دختر؟  نیزد ا بشی شد.کجا غ شیدلم ر
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از   ی.اما خبر میهم رفت اطی پشت ح ی.حت میخونه روگشتو   اطی همراه نفس ح گهیبار د هی یحال یب  با
 نبود. یکس

  هیگر نقدریرو عوض کنم.نفس که ا میو خاک  یگل یرمق نداشتم لباسا ی.حتمی رو مبال نشست هممون
 نخود.  یکرده بود چشاش شده بود اندازه 

تو جاده؟اون  فتهی نصفه شب پاشه راه ب شهی.مگه مستیقابل باور ن  گهید  یکی  نیگفت:ا رادیه
 . دیترس یخودشم م ی هیاز سا دمیکه من د یدختر

ساکشم نبرده.اگه برگشته بود تهران الاقل   یباعث شده بره؟حت  یچ  یعنیدو رگه گفت: ییبا صدا  نفس
 رفت.  یم نی با ماش  ایبرد.  یلباساش رو م

  نیزبونشون بکش ری که نفهمن از ز یجور  هیبه خانوادش  نیشهر زنگ بزن  میبر  نیپاش تونیکی :رادیه
 نه.  ایبرگشته خونه   لوفرین  نینی بب

 . میبه نفس گفت:پاشو بر نیمتوجه شد.واسه هم رادیتونستم برم.ه یکه نم من

 داغون دنبالش رفت.  پینکرد وبا همون ت یمخالفت نفس

 و نفس که رفتن،پاشدم رفتم باال.  رادیباال.ه یرفته بود طبقه  آراد

که پنجره رو باز کرده بود و روبه روش   دمشیدر د یرفتم جلو.از ال  اطیباز بود.با احت  مهیاتاق سارا ن در
بهش   ییحسا هیطرفه نبود.انگار آرادم  هی لوفریبود.اونم کالفه شده بود.حدس زدم حس ن  ستادهیا

 داشت. 

 داخل؟  امیزه هست بآروم به در زدم و گفتم:اجا یتقه  دو

 گفت.  یم  ییزایچ هی شبید لوفری.گفتم:ن واریدادم به د کهی نگفت.درو باز کردم و همونجا ت یچیه

 نگفت.  یچیه

 تو بود...  ی_درباره 

 گفت؟  یم ی_چ
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 . یبرگشت از زبون خودش بشنو ی_بهتره وقت

 کجا رفته؟ یعنی_

بود که انگار به خواست   یجور  هیرفت   یداشت م  یدونم.حالتش وقت ینموگفتم:  دمیکش یآه
 شال هم سرش نبود. ی.چون حتستیخودش ن 

 رفت؟   یخودش داشت م یگ ینم ؟مگهی؟چ یبه اجبار رفته.اما به اجبار ک یعنی نی_ا

 

   25#ساعت

 58#پارت_

 

 کرد.  یدوست و همدمم بود.نبودش منم داغون م نیبهتر  لوفریکردم.ن بغض

 شم. یم وونهیدونم.دارم د ی_نم

  یجا نیدختر تنها،تو همچ  هیباشه. ومدهیسرش ن ییبال  دوارمی.نگام کرد و گفت:فقط ام مدسمتیچرخ
 .... یخطرناک

 سوال بپرسم؟  هی_

 .گفت:بپرس. ستادیا نهیو دست به س واریداد به د هیتک

 ن؟ی.پس چرا موندنیبر  نیتون  یم رادی _تو و ه

 به امون خدا. میپناه رو ول کن  یچند تا دختر تنها و ب  ستیسکوت گفت:تو مراممون ن  کمیاز  بعد

  ی.حت ستی ن  یماجراها عاد نیکدوم از ا چیرو داشته باشه.ه  یتونه هر عواقب یم نجا ی_اما موندنتون ا
 . لوفریشدن ن بیغ

 . میمشکلوحل کن  نیتا با هم ا میمون ی.پس م میشد ریباشه،ما هم االن درگ ی_هرچ
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 . نیکه هست یزدم و گفتم:مرس   لبخند

کردم   یوقت فکرشم نم چیجلب شد.با بغض گفتم:ه وینگفت.توجهم به راد یزی زد و چ  یتلخ  لبخند
 بترسم.  ویاز راد یروز هی

  یوقت فکرشم نم چیکنن که ه یرو تجربه م یاتفاقات  شهینگاه کرد و گفت:آدما هم  ویبه راد اونم
 کردن..تنها راه حلش هم صبر و تالشه.

 شد؟  ینجوری:چرا ادیرو گونم غلت شکما

 اون. ای میبر  یاخرشم ما م ستی.معلوم نستین   ینیب  شیوقت قابل پ   چیسرنوشت ه ی_باز

 خالص شم. نجایخوام از ا یخوام ببرم.فقط م  ی_من نم

 . میشیخالص م  نجایاز از ا میبر ی.در کنار هم ممیبر  ی:مآراد

 بعد گفت:بهار؟  کمی.م یسکوت کرد هردمون

 _بله.

  یزیخوام ازت خواهش کنم که از چ ی .ممینیب  یکه ما نم ی ن یب  یرو م ییزایکه چ  یهست ی_تو تنها کس 
 .یرو بهمون بگ یدیو شن یدی که د یو هرچ ینترس

 ؟ یگفت یم نویهم یمن بود ینترسم؟اگه خودتم جا ی_چه جور

بتونه کمکمون کنه.تو  ین یبیکه م ییزایچ دیشا گمیکنم.م فیتونم حالم رو توص یدونم.اصال نم  ی_نم
 مگه نه؟ ین یب یدختر م  هیتو تصوراتت 

 دختره.  هی_آره .شب

.اون  یازشون آگاه ش یتون یهست که فقط تو م ییزای چ هی یعن ی مینیاونو بب  میست یما قادر ن ی_وقت
  تیوضع نیتو ذهن خودت.در هر صورت تو ا یزیچ هیتونه روح باشه،هم جن،هم  یموجود هم م

 . ستی.از نظر من اصال متروکه ن ستیمتروکه ن یالیو هیفقط  نجایتونه کمکمون کنه.ا  یم

 ست؟ یمتروکه ن یچ یعن ی.میترسون یم ی_دار
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  یتصور چیان.چون ه یان و ک یچ  قایدونم دق یسرگردونن.نم  نجایموجود ا یسر هیکنم  ی_حس م 
  ری اس نجایا  ییکسا دیشا ای  ییزایچ هیاشتباه باعث شده  ایازشون نداشتم و ندارم.اما اون ورد ناقص 

 شن.  یم  الیو نیمانع خروج ما از ا نای هم قایشن.دق

 

 م؟ یکار کن   یچ  دی_خب االن ما با

بتونه کمکمون کنه. اگر جواب   دیشا  میماهر.ماجرا رو واسش بگ سیدعا نو هیدنبال  میبگرد دی_اول با
باهاشون   میبتون  دیداره،با تیکه االن گفتم واقع ییزای چ میمطمئن شد یم،وقتیموفق نشد اینداد 

 دست از سرمون بردارن.  م،بلکهیارتباط برقرار کن

 کنم هرلحظه ممکنه از ترس تشنج کنم.  یحس م یزن  ی حرف م یدار ی وقت شهی_باورت نم

 

 کنن.  یم تتیترسته که دارن اذ نی بخاطر هم دمی:شاآراد

 

 ن؟ ییاومد:آراد؟بهار؟کجا رادیه یصدا

 .میای:تو اتاق سارا.االن مآراد

 کنم. یو نفس هم صحبت م  رادیبه من گفت:به حرفام فکر کن.با ه رو

 . می_باشه.بر

 

   25#ساعت

 59#پارت_
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  یچی اونقدر باال بود که فکر به ه می و عصب   یکرده بود.فشار روح ری آراد ذهنم رو درگ ی.حرفانییپا میرفت
 نبرده بودم. یکه گفت پ ییزایتا حاال به اون چ نیداد.واسه هم یقد نم

 برگشته خونه. ؟بگویو گفتم:زنگ زد  ششیرفتم پ دمینفس رو د تا

 :نه.برنگشته.نفس 

 م؟ یکار کن یچ دی.االن بای_وا

 تا برگرده. میصبر کن نکهیجز ا  ستین ی:چاره ارادیه

کجا  یا لهیوس چیبدون ه ستی و معلوم ن ستیازش ن یخبر چیه یصال برنگرده.وقتا  دی:شانفس 
 . میدست رو دست بذار میتون  یرفته نم

و   ری رو ز ال یو  م،کلی.به خونوادش زنگ زدمی?همه جا رو گشتمیبکن  میتون یکار م ی:خب بگو چرادیه
 کرد؟ شهیکار م یچ گهی.دمیرو کرد

 

 سپرد به ما. لوفرویم؟نیبد ی:جواب خاله رو چ نفس 

 .هرجا که باشه.  میکن یم داشی:پآراد

 

 هیواسمون   میبگ ای نجا،یهم مشیار یب  ایدنبال َرمال. میبر  دی.بادسیفا یگفت:وقت تلف کردن ب رادیه
 بکنه.  یکار

سمت پله ها.نفس   دیاومد.نگاه هممون چرخ شهی شکستن ش یحرفش تموم شد از باال صدا تا
 بود؟ یدستشو گذاشت رو قلبشو گفت:چ

 افتاد شکست.  یزیچ هی:انگار آراد

 . سایداد زد:نه وا هوی رادیشدم و رفتم سمت پله ها.ه بلند
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 تعجب برگشتم سمتش.گفت:تنها نرو. با

ستم از اون صدا بترسم دون یبلند شد و جلوتر از من رفت.همچنان از حرکتش تو بهت بودم.نم بعدم
 . رادیه یرفتارا ای

ما داخل   نکهیدرو باز کرد.قبل از ا رادی،اتاق سارا بود.ه میکه سر زد ییجا نیباال.اول میبا هم رفت همه
 رو.   نجایگفت:بچها ا میاتاق رو نگاه کن

 نوشته. هی.به شکل یشکستن معمول هیجلو.پنجره اتاق شکسته بود.اونم نه  میرفت  یکنجکاو با

 رفت عقب تر تا بتونه اون جمله رو بخونه.چون اصال واضح نبود. رادیه

 تونه بخونه؟   یم ی:من.....من....ادامش رو کس رادیه

 :من ر...من را....آراد

 .نی جملش روکامل کردم:من رو تنها نذار خودم

 م؟یرو تنها نذار  یک  قای.دقنی:آره.نوشته من رو تنها نذاررادیه

 . دیاومد.همزمان چهار تا سر چرخ نیی تلفن از پا یصدا

 

 .عضله هام سفت شده بود.دمیرو از ترس گز لبم

حرف   شهیتلفن رو برداشت:الو؟الو؟م  نییپا  میبر  میما فرصت کن نکهیسمت پله ها.و قبل ا دیدو رادیه
 ؟ یبزن 

 

 یندن اون حلقه چند بار پشت سر هم دکمه قطع اتصال رو فشار داد.بعد شروع کرد به چرخو رادیه
 کنه. ی سر جاش و گفت:اصال کار نم دیرو کوب  یبعدم گوش کمی شماره ها.

ما رو   یدار یکه سع یکس یشروع به حرف زدن کرد:آها  نییپا ومدیکه از پله ها م نجوریهم  نفس
 .لطفا خودت رو نشون بده.یبترسون
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 شه.  یچشم و جلوت ظاهر م گهیپوزخند زد و گفت:اونم االن م رادیه

  یازمون م ی:لطفا خودت رو نشون بده.بگو چ دیچرخ  یتو خونه م  رادی توجه به حرف ه ینفس ب اما
 .یخوا یم یبهمون بفهمون چ یجور هی.ی.هرکارمید یانجام م یکه بخوا  ی.هرکاریخوا

 

 . دسیفا  یکارا ب  نی:نفس اآراد

ضرب  ن یموهاش فرو برد.با پاش هم رو زم یخودش رو پرت کرد رو مبل و دستشو ال  نفس
 دنبال رمال.  میبر نی .پاش نیگفت:وقت رو تلف نکن رادی گرفت.ه

 .یچ  لوفری:ننفس 

 .ن ی.پاشادیاز دست ما بر نم  یخودش رفته و کار ی:فعال که با پارادیه

  یک یداست،یکه پ یبرگرده.هم از شواهد  لوفری .چون هم ممکنه نمیبا هم بر م یتون  ی:هممون نم آراد
 . میبر یدو نفر میر ی.پس بهتره هرجا م میخونه بر  نیخواد ما از ا  یهستش که نم نجایا

 

 .میبهم نگاه کرد و گفت:بهار بر رادیه

 ... ی_من نم

بهمون   یلیتونه خ  یم  ینی ب یکه تو م ییزایرم.چ ینفس م ای.اگه نشد با آراد ا یروقطع کرد:تو ب  حرفم
 کمک کنه. 

 رفتم. رادی و همراه ه  دمیداشتم.اما جلوش رو گرفتم.پالتوم رو پوش دیترد

 ادمی نمی.امی هم ندار نیاستارت زد و گفت:بنز رادیدر.ه ی.نفس و آراد اومدن جلو نی تو ماش مینشست
  می.روز بعد من و آراد رفتمیایوب  میرو وسط جاده بذار نیماش  میکه مجبور شد یرفت بگم.اون روز

 پر بود.  نی ماش ،باکیسراغش.در کمال ناباور
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 بگم. یدونم چ ی_واقعا نم 

 کرد و استارت زد.  یهوف رادیه

 

   25#ساعت

 60#پارت_

 

 یدیجد ی.چشمام رو بسته بودم تا با صحنه  فتهین یاتفاق ناگوار هیکردم باز  ی تو دلم نبود.دعا م دل
 رو به رو نشم. 

 

  یریدختر،باعث دو دستم رو بذارم رو گوشم و محکم فشار بدم.اما تاث هی غیاش ج گوش خر یصدا
 نداشت. 

 ? یگوشاتو گرفت  هو؟چرایشد  یزد رو ترمز.تکونم داد تا دستم رو بردارم.گفت:چ رادیه

باال رفت و منم شروع کردم به  می کردن.فشار عصب یرو شکنجه م یک یاون صدا اومد.انگار داشتن  بازم
 .یل یبود.خ یبد یصدا یل یزدم تا اون صدا را نشنوم.خ یداد زدن.داد م

شو   ادهیشد و در شاگرد رو باز کرد.دستام رو تز رو گوشم برداشت و بلند گفت:پ ادهی پ نیاز ماش  رادیه
 شده؟  یچ نمی بب

  یم سی داشتن صورتم رو خ خودم متوجه شم نکهیشدم.اشکام بدون ا  ادهیپ  نیاز ماش یسخت به
 کردن.

  رادیچند لحظه حس کردم صدا قطع شد.چشمام رو هم که تا اون موقع بسته بود باز کردم.ه واسه
 کرد.  ینگران نگاهم م یبود و با چشما سادهیرو به روم وا قایدق
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 هو؟یگفت:چت شد  آروم

 ؟یدیرو نشن غی ج ی:تو اون صداومد یاز ته چاه م صدام

 _کدوم صدا؟

 شنوم.  یرو م   دنشیکش غیج یکنن.من صدا  یم تیرو اذ  یک یدارن  رادی_ه

 

 صدا.  نیا ادی_از کجا م

 . چهیپ  یتو سرم م هویدونم. یرو نگاه کردم و گفتم:نم   اطراف

 ه؟یک یصدا یبد  صیتشخ یتون ی_نم

 دختره. هی ی_نه.صدا

 ؟ یشنو  ی_هنوزم م

 _نه.قطع شد. 

 . میبر ینشد یدوباره اونجورخب.اشکات رو پاک کن.تا  یل ی_خ

 ترسم.  یمن م رادی_ه

 کرد بهم بگو. تتی_نترس.هرموقع بازم اون صدا اذ

 

هم سوار شد.نگام کرد و   رادی .هدمیکش قیتکون دادم.سوار شدم و درو بستم.چند تا نفس عم سر
 ؟برم؟ یگفت:خوب

 _آره.برو. 

 رو روشن کرد..  نی اهلل گفت و ماش بسم
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بازم حالم بد   نهی کرد تا بب یگشت نگام م یبار بر م هی قهی هر چند دق رادی.هدمینشن ییصدا چیه گهید
 نه. ایشده 

.دهنم باز مونده بود.باالخره شد.باالخره تونستم  میدی.باالخره به سر جاده رسیرانندگ  قهیاز ده دق بعد
 .نمی رنگ شهر و آدماش رو بب

 ؟رونی ب یای از اونجا ب یتون ی تو هم م یدی:درادیه

  دمی.شامی.اما االن قرار برگرد شهیمانعمون م  یزیچ هیبرگشته  یرفت ب  تمونیکه ن ی.انگار وقتبهی_عج 
 . رونی ب میاز اونجا بر میتون یهمه با هم نم

 .شهیمعلوم م یهمه چ گهی :تا چند ساعت درادیه

 

و باک رو   ن یرفت پمپ بنز رادیرو داشتم که از قفس آزادش کردن.اول ه یشهر.حس پرنده ا میدیرس
 .  میشهر بپرس  نیتو ا یمیآدم قد هی دیگفت:با رونیب میپر کرد.از اونجا که اومد 

 م؟ یکن دایاز کجا پ یم ی_حاال آدم قد

  ی.شما مدیشد گفت:آقا ببخش   یپسر جوون که داشت رد م هیو به  نییپا  دیرو کش شهیش رادیه
 ه؟ یشهر ک نیآدم ا نی تر یم یقد نیدون

 ن؟ی کار دار ی.شما با کنجایشناسم ا یبا لهجه گفت:من همه رو م پسره

 ؟یشناس یرو م  یشهر.شما کس  نیتو ا میگرد یماهر م سی دعا نو ایرمال، هی_راستش،ما دنبال 

 شهره.  نیا سیدعا نو نی خان معروف تر یفکر کرد و گفت:شمس کمی

 آقا  ایخانومه   شونیا دیخان؟!ببخش  ی:شمسرادیه

 _آقاس. 

 کنم؟  داشیتونم پ  یم یخودش رو گرفته بود نخنده.گفت:خب چه جور یجلو رادمی گرفت.ه خندم
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رو   یاون تپه ها خونشه.هرکس نیی دو قلو.پا یبه دو تا تپه   نی.تا برسنیبر میجاده رو مستق  نی_هم
 جلو.  نی با صداقت بر  نیکن یکنه.سع  یهم قبول نم

 :آها ممنونم. رادیه

 .عی خان.چه ضا  یلب گفتم:شمس ری واسش بوق زد و حرکت کرد.ز رادیه

 .رهی گ عیجناب ضا نی:فعال که کارمون به ارادیه

   25#ساعت

 61#پارت_

 

خونه  هیدوتا تپه. یروبه رو قای.دقمیکرد دایتا اون دو تا تپه رو پ میتو راه بود ی ا قهیکنم چهل دق فکر
 فوت بند بود.  هی.به زهیداغون و خراب بود که هرلحظه امکان داشت بر نقدریبود.ا یم یو قد یآجر ی

 . نهیهم نکهیترمز کرد و گفت:مثل ا رادیه

 . ستین  نجایا یا گهید ی_آره.خونه 

بند تنم  تونستم باز کنم.بند ی.چشمام رو هم نم دیچی شم بازم اون صدا تو سرم پ  ادهیخواستم پ تا
 .دی کش یداشت عذاب م

 کرد.  یم ه یو گر دیکش یم  غیتونم بکشم.بدنم قفل شده بود.اون دختر ج یکردم نفس هم نم حس

 . نی.ولش کن نینکن تشی.تو رو خدا اذنیباز کردم:نکن  زبون

 .رمیخواستم اون دختر آروم شه تا منم آروم بگ ی.فقط مگمیم  یدونستم دارم چ  ینم

 که تو گوشم خورد،صدا قطع شد وتونستم نفس بکشم. یا یل یس با
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واضح   دمیتا د دمیدست به چشمام کش ی.چند باردید  یاشک بود.چشام تار م سی صورتم خ  بازم
 شد.

 سوخت.  یطرف صورتم م هی

 ؟ یشنو یمنو م ی؟صدای:خوب رایه

 زور گفتم:آره... به

 خوام.مجبور شدم...   ی:عذر مرادیه

حرف بزنم.نفس واسم نمونده بود.انگار مجبورم کرده  ادیتونستم ز یرو آوردم باال تا ادامه نده.نم دستم
 روز کامل بدوم. هیبودن 

 :بازم همون صدا بود؟رادیه

 تکون دادم. سر

 ؟ یش ادهی پ یتون  ی_م

 _چند لحظه صبر کن. 

به بدنم   یتا حالم بهتر شه.کش و قوس  دمیکش یم قیداد.پشت هم نفس عم ه یتک یرو به صندل سرم
 شدم.  ادهیبهتر شد پ کمی بدنم  یو خستگ جهیسرگ یدادم..وقت

 فس کتک خوردم.   هیکنم  ی:حس مگفتم

 کنه.  یبتونه واسمون کار  یشمس  نیا دوارمی.اممیدیرس گهی:ددرا یه

 

  یکردم که باشه و دست خال  یدعا م ی.تو دلم هومدینم ییصدا چیدر خونش.ه یجلو میدیرس
 .میبرنگرد

 باز نکرد.  یکس  میسادیوا  یدستشو مشت کرد و سه بار به در زد.اما هرچ رادیه
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 هست؟  ید؟کسیدر زد:ببخش دوباره

 . ومدین  ییبازم صدا اما

 . نیدرو باز کن شهی.اگه ممیدیشن  یلیرو خ  فتونی.تعرمیاومد یاز راه دور ؟مای_جناب شمس

 

  صیصورتش رو تشخ میافتاده بود تونست رونی که از ب یبود.با نور  کیتار  کی باز شد.خونه تار در
دست   هیو لباس بلند و  یشکمش و کاله بابا کرم  نییتا پا بای بلند،تقر ش یقد کوتاه،با ر رمردیپ هی.میبد

 در بود.  یجلو یقهوه ا

 

هزاران حرف   یای.نگاهمون گومیبه هم نگاه کرد رادیداشت.منو و ه یب یعج  پی لحظه کپ کردم.ت هی
 بود.

تونه مشکل ما رو حل کنه   یکه م ی.گفتن تنها کس میدیشن  ادیرو ز فتونی :سالم جناب.تعررادیه
 .. نییشما

 کرد.  یداشت!سنگم با اون زبونش آب م  یزبون چه

 ؟جوون هی و گفت:اسمت چ  رادیزل زد به ه  رمردیپ اون

 . رادمی_ه

 شد.  خیتنم س ید،موهامن که نگاه کر به

 دخترم؟  هی:اسمت چ د یسوال رو از منم پرس همون

 _بهار. 

 ه؟ی_کارتون چ

 داخل.  میایب نیبذار شهیمفصله.اگه م شی :قضرادیه
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 به جفتمون کرد و رفت کنار.   ینگاه رمردیپ

 . رادی تشکر کرد.اول من رفتم و بعدم ه رادیه

 

 بود.  کیتار نقدریروز خونش ا یبود که تو بیفانوس روشن کرد.عج  هیخان ،  یشمس

و چند تا کتاب   زیم هیو  یموکت و دو تا پشت هیجز   یچ ی.هنمی نور فانوس تونستم اطراف رو بب با
 . نین یبش  نیایکوتاهش نشست و گفت:ب  زیاونجا نبود.رفت پشت م

تر از اونجا برم   عی.فضا ترسناک بود.دوست داشتم سرمیرو به روش چهار زانو نشست رادیو ه من
 .رونیب

 

 . نیبگو گفت:  زیم ی رو گذاشت رو  فانوس

 من بگم؟ ای یگیآروم دم گوشم گفت:تو م  رادیه

 .گمی:خودم م گفتم

ماجرا از همون  فیفرستادم.لرزش صدام رو کنترل کردم و شروع کردم به تعر  رونی رو با صدا ب نفسم
 اول.

 . دمیدر که اون صدا روشن یجلو  نیهم یلحظه،حت  نیکردم.تا آخر  فیاتفاقا رو واسش تعر زیبه ر زیر

 

 گفت:خب...  یعاد یل یکه تموم شد،خ  حرفام

 ن؟ یه ما انجام بدواس  یکار  نیتون یگفت:خب..االن شما م رادی.همیهم نگاه کرد به

 شناسم.  یرو که اون سال واسه اون خانواده ورد خونده رو م  ی_اون شخص

 م؟ یکن  داشیپ  میتون یگفتم:جدا؟م  جانی ه با
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 . ایاون دن ی.منتهنیتون ی_آره م

 

   25#ساعت

 62#پارت_

 

 . شی شونیزد تا پ  رادیه

فرا   یاون ورد،اشتباه خونده شده و اجنه و جونورا یجا هیمرده. شیسال پ۱۷خان:اون مرد   یشمس
دستم  دیکه دعا روش نوشته شده با یباطل کردنش،اون برگه ا یاز اسارت در اومدن.برا ینیزم

از دستم بر   یکار چیو دوروز ه  یممکنه.تا س ریهمه سال غ نیکردنش بعد از ا دایباشه.که پ
  ای.امیخودم م  ایو سوم. ی.روز س نیمقاومت نشون بدو در برابرشون   نیاونجا بمون دیروز با۳۲.ادینم
رها شده به  یو اجنه  انی تا اون روح از اسارت در ب ن یکار کن  یچ گمیدم و م یبهتون م یزیچ هی

 خودشون برگردن. گاهیجا

 ودوروز؟  ی:چرا س رادیه

،نجات   نی که الزم بود رو بهتون گفتم.اگه به حرفام عمل کن یی زای.و چ دمیفهم زایچ  یلی_از حرفاتون خ
 . نی کن یم دایپ

 وجود نداره؟  یا گهیراه د چیه یعنی_

 باالس.   سکشیر گهید ی_نه.راه ها

 اون کجا رفته؟ نی بگ نیتون ی؟میچ  لوفری:ن رادیه

ه  تون یکه اون دعا باطل نشه نم  یکس هم تا زمان  چی _اون دوستتون به خواست خودش نرفته.ه
 کنه.  داشیپ
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 مونه؟  ی:زنده مرادیه

 به خودش داره.  یزنده بمونه.اما بستگ دی_مسلما با

 ؟ ی_اون صداها چ

  ،ممکنهیشنو  یهم که م یی.اون صداهایباهاشون ارتباط برقرار کن  ینگاه کرد و گفت:تو قادر بهم
 کشه. یعذاب م ،دوستتیرو که اونا نخوان رو انجام بد  ییهمون دوستت باشه.اگه کارا یصدا

 

 م؟ی کار کن یچ  دیو دو روز با یس نی:خب ارادیه

 . نیدر برابرشون مقاومت نشون بد دی_با

 ؟شهی که باطل شه،اونم آزاد م ؟وردی:سارا چرادیه

 _بله.

 _االن سارا هم جزو همون اجنه شده؟

بتونم باهاشون ارتباط برقرار کنم که االن وقتش   دیبگم..با تونم االن  ینم قیافتاده.اما دق ری _سارا گ
 ست؟ ین

 _چرا؟ 

 ن؟ ییجوون.چند وقته اونجا   یپرس یسوال م  یل یو گفت:خ یزیچ هی کرد به نوشتن  شروع

 .شهیم یهفته ا هی:گفتم

 .نجا یا نیای دوباره ب گهیو پنج روز د  ستیهفته باشه،ب کی قی_اگه دق

 م؟ یایب می تون  یم می:ما اگه بازم به مشکل خوردرادیه

.امروز شانس باهاتون ستی خلوت ن شهی.سرمم همنیایب  نی تون ی.هروقت بودم م ستمین شهی_من هم
 بود.  اری
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 کنم؟  میتقد ی:ممنون.خب االن چرادیه

 نکردم. ی_من که هنوز کار

 کنه.  یکمکمون م یلیهاتون خ یی:چرا راهنماگفتم

 . رمی گیدستمزدم رو م_من بعد اتمام کارم 

 

 گذار بود.  ری ممنون.حرفاتون تاث یلی:خ رادیه

 . رونی ب میو از خونه رفت  میرونداد.بلند شد جوابمون

که  ینکنن.در ضمن،وقت  تش یخونم که اذ یواسه دوستتون م یزیچ هیگفت:  میبر نکهیاز ا قبل
 .ادی ن ادشی  یزی ممکنه چ گردهیبرم

 ره؟ ی گیم یفراموش یعن یبهت گفتم: با

 که توش بوده .  یی_نه.درباره جا

 نیکرده بود که ا یچه گناه چارهیب  لوفری.اما به هرحال تصورش هم ترسناک بود.ن دمیکش  یراحت  نفس
 بال سرش اومد؟ 

 که گفت "سوار شو"به خودم اومدم وسوار شدم. رادی ه یصدا با

 

 به رو به رو گفتم:دلم واسش تنگ شده.   رهیحرکت کنه،خ نکهیاز ا قبل

 لوفر؟ ی:واسه نرادیه

 بغض سر تکون دادم. با

 .گردهیو گفت:برم  دیکش یآه

 



 ان ی پا   ی سفر ب 

196 
 

که بابام اون قصه رو  یرو از همون روز  یبودم.همه چ ری کل راه اصال حرف نزدم.تو فکر اتفاقات  اخ تو
اگه اصال  د یگفتم.شا لویس و نمن بود که ماجرا رو واسه نف ریاصال تقص  دیواسم گفت مرور کردم.شا

بوده.قسمت بود   تقسم  نایا دیشا گمیطرفم با خودم م هی .از ومدی نم شی پ زایچ  نیا اوردمیبه زبون نم 
 .میو بعد سالها سارا رو نجات بد میایکه ب

و ترس رو تو    یی.که تنهامیریبگ  ادیرو  سادنیخودمون وا ی.که رو پامیدور آشنا ش  لیبا دوتا فام که
 .گهید یزای چ یلی .و خمیتجربه کن  طیشرا  نیبدتر

 

 زدن.  ینشسته بودن و باهم حرف م  اطیو آراد تو ح   م،نفسیدیرس یوقت

 حوض بلند شدن. یما جفتشون از لبه  دنید با

 . نیکن  دایرو پ یکس نی که نتونست نیشد؟نگ  ی:خب چ د یبا استرس جلو اومد و پرس  نفس

 کنم. فیرو تعر  یتوتا همه چ می .برمیخوب و بد برگشتخبر    ی:اتفاقا با کلگفتم

 

   25#ساعت

 63#پارت_

 

 . الیداخل و میپارک کنه و با هم رفت نویماش رادیتاه  میمنتظرشد

شده بودن بهم.حرفام که تموم شد   رهی کردم.اونا هم با دهن باز خ فیرو واسه آراد و نفس تعر  ماجرا
  یچیه ارو یکرده؟بابا  ن؟اسکلمونی دو روز بمون ییس  یچ  یعنیو گفت: نیبه زم   دینفس پاشو کوب

 نبود. شی حال

 ی معروفه و همه م  یگفت شمس میدیهم که ازش پرس  یم؟اونیکار کن   یچ  یگی:نفس مگفتم
 شناسنش. 
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 ن؟یی نجای:چند وقته اآراد

 هفته.  کی  قای:دقنفس 

 روز ...  25هنوز   یعنی_

تا   میدست رو دست بذار یعنی.بعدشم ارمیدووم نم  نجایروز ا25حرفش رو قطع کرد و گفت:من   نفس
تصورش هم ترسناکه،چه برسه به   یحت  یصداها گفت یکه درباره  ییزایچ نی کنن؟ا وونهید لوفروین
 . یتجربش کن یبخوا نکهیا

 راست بگه. دمی.شا میندار ی:چاره اآراد

 ....  یمدت طوالن نیا  ی.به اونش شک ندارم.ولگهی:راست مرادیه

 . می.موندن اونجا سخت و عذاب آور بود اما مجبور بودمیسکوت کرده بود هممون

 . شمیاز بس فکر کردم دارم خل م گهیدونم د یگفت:نم  نفس

 

  هی.ستیاالن کجاست؟دل تو دلم ن  یعن ی.لوفرمیکندم گفتم:من نگران ن یکه پوست لبم رو م همونطور
 کنمش.  رونیتونم از سرم ب  یلحظه هم نم

 آره.چرا اون. ی:وانفس 

 . نیکرد و گفت:خدا بزرگه.به خودش توکل کن یهوف رادیه

 

 . میریازش بگ میبتون  یتر قی.بلکه اطالعات دقیسراغ شمس میمدت.دوباره بر هی میصبر کن  دی:باگفتم

 .میبتون  دوارمی:امنفس 

 ست؟ ی :شما گرسنتون نرادیه
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 خوره.   ینم  نییاز گلوم پا یزی :من که چنفس 

به عالوه  میخورد یپنج وعده غذا م دیشا نجایا میایب  نکهینگاه کرد و گفت:ما تا قبل ا رادیبه ه آراد
 کمتر از نصف. دمیجورواجور.اما االن غذامون نصف شده .شا یوعده ها انیم

 افته غذا بخورم.  ینم  ادمیچطور  بهی و گفت:آره.واسه خودمم عج دیخند  زیر رادیه

 

 مدت. نیا نی:ماشاهلل.خوبه ما رو نخوردنفس 

 ...ی:تفاقا دو سه باررادیه

 .رادیحرفش:عه ه دوسطیپر آراد

 . میآماده کنم بخور یزیچ هیرم   ی:منگفت.نفس گفت  یزیچ گهیبهمون انداخت و د ینگاه رادیه

 

 بزنم.  یچرت هیرم ال   ی.م دمیرو نخواب شب ی.کل دیاز خستگ رم ی می:منم دارم م رادیه

 هم نگران بود. یبه مامان بزنم.همون سر یزنگ ه یرم شهر   ی:منم مآراد

 شه؟ یحال یپوزخند زد و گفت:نگران؟مگه اون نگران رادیه

 دست بردار.  رادی :هآراد

 یبا حرص بلند شد و رفت باال.من و نفس با دو تا عالمت سوال باال سرمون به هم نگاه م رادیه
 شد.  یم یزود عصب  یل ی.خمیکرد

 رم.فعال خدافظ.  یو گفت:من م دیبه موهاش کش یدست آراد

 درست کنم؟ :پس من واسه خودم غذا نفس 

 . میکن یم داری ب رادمی .هامی:نه درست کن.تا آماده شه مآراد

 :باشه.به سالمت. نفس 
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 حالم بهتر شه. دیشا  رمی دوش بگ  هیرم حموم   ی.مارمیتونم طاقت ب ینم گهیکه رفت گفتم:من د آراد

 ام؟ ی منم باهات ب یخوا ی؟میترس   ی:برو.تنها نمنفس 

 رو بکن.  تیالزم نکرده.تو برو آشپز ری _نخ

دست لباس برداشتم.لباس چرکا رو هم جمع کردم بردم   هیو رفت تو آشپزخونه.منم از تو ساکم  دیخند
 نداشتم بپوشم.  یزیچ گهیباال تا بشورمشون.چون د

 رو گذاشتم تو سبد کنار در.   لباسا

گرفته  یصابون و خالصه همه چو   د،شامپویرفتن خر  یداشتم.بچها وقت ازی ن یحموم حساب  هی به
 بودن.

 

بود   دهی.رو تخت دو نفره خوابدمی بود کش  دهیتوش خواب  رادیکه ه یسرک به اتاق  هیبرم ، نکهیاز ا قلب
 بدم.  صی تونستم اخمش رو تشخ یو ساعدش رو چشماش بود.از همون فاصله هم م

 

   25#ساعت

 64#پارت_

 

 نشه.  داریاز اونجا فاصله گرفتم تا ب آروم

 بود. ک یو رفتم داخل.تار دمی در رو کش  ی رهیدستگ

 کردم.المپ رو روشن کردم و درو بستم. زونیچراغ رو روشن کنم،لباسام رو پشت در آو  نکهیاز ا قبل
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که جلوم بود،عضله هام سفت   یوان پر خون  دنی تا حموم رو کامل برانداز کنم،اما با د دمیچرخ
 دست دادم.  بست.قدرت تکلم رو از خیشد.خون تو رگام 

 سمت در.  دمیشده بود رو تکون دادم و چرخ   یدو تن یزور پاهام رو که مثل دو تا وزنه  به

 اما باز نشد.  دمیرو کش رهیدستگ

 

 نداشت.   دهیبار اما فا دم،دهیبار کش دم،سهیکش  دوبار

 تادهسیوان ا یکه سر تا پاش از خون قرمز بود و تو یدختر دنیپشت سرم رو نگاه کردم.با د برگشتم
 .دمیکش غیبود.با تمام توان ج 

 

 رو فشار دادم.اما انگار قفل شده بود. رهی تر دستگ تند

  یکی داد زدم:کمک. هیکردم.با گر یو پشت سرم رو نگاه م   گشتمیبر م  ی.هفتادمی از ترس پس م داشتم
 درو باز کنه  نیا

و داره از سر تا پاش خون  ستادهیا میقدم هی یاون شخص تو فاصله  دمیدم،دیبار اخر که چرخ یبرا
 چکه.  یم

 اونقدر بلند بود که گلوم سوخت.  غمیبار ج نیا

درو باز   نیا ادی ب یک ی از جونم.کمک. یخوا  یم ی.چ یبه در و گفتم:ولم کن لعنت  دمیچسب
 .نفس.رادیکنه.ه

رو   رهیدستگ دیرس  یزورم نم  گهیشد.از شدت فشار و ترس دست و پام شل شد.د کی همه جا تار هوی
  اریاخت یراد،ب یه دنیدفه در باز شد.با د هی.ومدیسوخت .صدام در نم یشار بدم.گلوم هم مهم ف

 خودمو پرت کردم تو بغلش.
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  ی.دستش دورم حلقه شد و گفت:چ نیکردم.سفت گرفته بودمش تا نخورم زم یم هیزار گر زار
 ؟یدی کش  یم غی شده؟چرا ج

 مانع شد.  رادیکه ه نی خوردم زم یجون شدم.داشتم م  یرفت و ب  جیخواستم حرف بزنم،سرم گ تا

بعد هم  قهیو آسمون معلقم.چند دق نیزم  نی.فقط حس کردم بدمینفهم ی چیمنگ بودم که ه  نقدریا
 زبونم،آروم آروم تونستم چشام رو باز کنم.  ریز نیری طعم ش هیبا حس 

 . نمیرو واضح بب یتا همه چ دیطول کش کمی

 . امیدو سه بار زد تو صورتم تا بهوش ب  رادی زدن.ه یداشتن صدام م رادیو ه  نفس

 رفت.  یکرد و قربون صدقم م  یم هیهم گر نفس

 .هیگر ریزدم ز هویاومد  ادمیاون صحنه  یوقت

 

  یکنم گفت:چت شد بهار؟حرف بزن چ یم هیحالم خوبه و دارم گر دید یشده بود بهم.وقت رهی خ رادیه
 باز؟  یدید

 تونستم حرف بزنم.به زور نفس چند قلوپ آب خوردم.  یبود که اصال نم  دیشد میگر نقدریا

تو   دمیخودم رو کنتول کردم و گفتم:رفتم تو حموم د یتا آروم شم.به سخت دمیکش  قیتا نفس عم چند
 شد...هرکار کردم باز نشد. یاما در باز نم  رونی ب  امیوان پر خونه.خواستم ...خواستم ب

 تو وان. دهسایدختر وا هی دمید برگشتم

 کردم درو باز کنم اما نشد. یو بازم سع  دمیکش  غیج

 .سادهیوا میقدم هیتو فاصله  دمید دمیکه چرخ دوباره

 برقا رفت...  بعدم

 بود؟ ی...چه شکلایخداجدالسادات.   ای:نفس 
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 دونم.صورتش معلوم نبود.  ی_نم

 . یصندل ی.نشست رو دیلرز یدستاش به وضوح م نفس

 ؟ ی:االن خوب  رادیه

 تونم تحمل کنم.  ینم گهیگرفت:نه اصال.من د میگر بازم

 . ستیتوش ن   یچی وان که جز آب ه ن ی.صداش اومد:ارونیبلند شد و رفت ب  رادیه

 دوباره هم نداشتم.. حیو توض حی رمق توج ینمونده بود.حت یباق دمیکه د ییزایاز چ یاثر بازم

 

   25#ساعت

 65#پارت_

 

نگام کرد و گفت:بهتره که با ترست غلبه   کمیداد. هیتک  واری..رو به روم به دشمون یبرگشت پ رادیه
  یبتون  دیگفت؟شا یچ یریاون پ یدیتونه کمک کنه.خودت که د یم  یلیاما خ ستی.آسون نیکن

 .مینجات بد یبدبخت نیو زودتر خودمون رو از ا یباهاشون ارتباط برقرار کن

 نه. ا ی یزن  یحرفو م  نیبازم ا  دمیدی،اونوقت م یمن بود  یکاش جا ی_ا

 برسونن.  یبی تونن به تو آس ی.اونا که نم یش یم  تی بدتر خودت اذ ینجوری_حق با توئه اما ا

 گرده؟  یاالن کجاست؟چرا بر نم  لوفریتونن ن   یتونن؟اگه نم  یجوش آورد:نم   نفس

 کنه. ی:اون فرق مرادیه

 پهلوون پنبه.  نی ش  یرسه م یعمل که م ی.پانیو داداشت فقط حرف   ؟توی_چه فرق

از   یزنم دهنت رو باز نکن.دوما من چه کار یبا تو حرف نم   یشد و داد زد:اوال وقت  یعصبان رادیه
 که مشکلو حل کنم؟هان؟ سمیمن جادوگر و دعا نو اد؟مگهیدستم بر م
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موندن  نکه یاومد.هم یبر نم  یهم کار.از دست اونا گفتی.راست مومدیصداش در ن گهیکال د نفس
 .میکرد یخداروشکر م دیو رهامون نکردن به امون خدا با شمونیپ

 بعد تو برو.خوبه؟  ومدین شی پ یرم حموم.اگه مشکل  یرو به من با اخم گفت:من م رادیه

 ذارم.  یپامو اونجا نم  گهی:منو بکشنم دگفتم

 ؟ یو پنج روز فکر کرد ستی:به ب رادیه

از   شتریرفتم حموم.اما االن ب یم  ونیروز در م  کی ایماجراها هر روز  نیگفت.من قبل از ا یم راست
 هفته بود که دوش نگرفته بودم.  کی

 نگفتم.  یزیچ

 . ضیمر  یروان ینکبت دراز غول عقده ا ی.تا رفت نفس با حرص گفت:پسره نییهم رفت پا رادیه

 نموند؟  یا گهید زی_چ

 ؟ یکنم.االن خوب ی_چرا .اما مراعات حالتو م

 

 لرزه. یپشتم م فتمی م ادشیکه  یسر یترسم نفس.ه یم  یلی_نه.خ

 م؟ یکن  میتون  یکار م ی.چیگیم  یفهمم چ ی_بخدا م

 شدم. ینم  داریب گهیو د دم یخواب   یکاش م ی_ا

 . یگ یم ونیهذ یبخور.گشنته دار یزیچ هی نییپا میزد تو بازوم و گفت:الل شو بهار.پاشو بر   نفس

.به حالشون غبطه  دمیفهم ومدیکه م  یشرشر آب یاز صدا نویرفته بود حموم.ا رادی زور بلندم کرد.ه به
 . دمید یرو م دنید یکه اونا م ییزایخوردم.کاش منم فقط چ

 

 .طبق معلمول نشستم رو مبل.نفس هم رفت سراغ غذاش. نییپا میرفت
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 شدم.  رهی خ رونیب به

بود و داشت   سادهیو چشام رو بستم.کنار درخت وا دمی کش یبلند  نیاون دختر ه یدوباره  دنید با
 کرد. ینگام م

 قلبم فشردم.ز یرو رو دستم

 اره..آروم باش دختر. با تو ند یلب با چشم بسته زمزمه کردم:آروم باش بهار.آروم..اون کار ری

 بود. سادهیرو با مکث باز کردم.هنوز وا چشمام

 

 ! دیکردم.با ی با ترسم مقابله م دیبا

 شدم.واسم سخت بود اما مقاومت کردم. بلند

 

ترم لمس کردم و رفتم  خی یرو با دست ها خی ی رهی در.دستگ یجلو دمیرس  نیسنگ ییقدم ها با
 .رونیب

 فرشردم.دستام مشت شده بود.جلوتر رفتم.  یبود.دندونام رو به هم م سادهیوا هنوز

 . نمی.باالخره تونستم صورتش رو ببسادمیوا اطی ح وسط

 بود. ختهیهم بهم ر  یل یبود.خ شونیبلند و حالت دارش دور صورتش پر یموها

 زد.  یم یبه کبود کنی بود.لبش  اهی چشماش س ریز

 شد.  یم دهیصورتش د  یزخم رو یجا

 بود. ی هم خط خط  دستاش

بود    دهیچروک  یل یبود و کلوش داشت.اونم خ یمی.مدلش قددیلباس بلندرهم تنش بود به رنگ سف هی
 و پاره. 
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 بود. یخوشگل دختر

که دو   ییبود.به زور زبون باز کردم و با صدا دهیکرد.انگار دندونام به هم چسب یداشت نگام م هنوز
 ؟یهست یگفتم:تو ک  ومدیرگه شده بود از ته چاه م

._ 

 ؟یدار ی_چرا دست از سرم برنم 

._ 

 کنم.  ی_حرف بزن.خواهش م 

 .فتمی خودم رو گرفتم تا پس ن ی.اما جلو ادیز ی لیبودم.خ دهیکرد.ترس  یگفت.فقط نگام م ینم یچیه

 

 حاضره.  یتو ماکارون ایرون؟بیب  یسرما چرا رفت  نینفس از پشت سرم اومد:بهار؟تو ا یصدا

  امیشده بودم گفتم:االن م رهیکه به دختره خ نجور ی کردم.هم یش ممن همچنان داشتم نگاه اما
 نفس.تو برو داخل. 

 

 بگو. یزیچ هیکنم  ی:ازت خواهش مبسته شدن در اومد گفتم یصدا یوقت

 شم.  یم وونهی:دارم د د یلرز یم صدام

 باز هم سکوت.  و

 ترس ناخوداگاه دو سه قدم رفتم عقب. ،ازیشگیهم  اهیس یگربه  دنید با
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و   دیلباسش مال ن یی.بعدم خودشو به پادیدورش چرخ  یدختره  یرفت بغل پا لکسیر  یل یخ گربه
 همونجا نشست. 

 نه؟ یتونست اون رو بب یم اهیاون وجود داشت؟گربه س یعن یکردم. یبهت به دختره و گربه نگاه م با

 

 تلخ.اونقدر تلخ که با تموم وجود حسش کردم. یل یلبخند زد.اما خ دختر

 . ی؟آهایخوا یازم م  ی.بگو چسایشد.با بغض گفتم:نرو وا یعقب داشت دور م عقب

 کنم.  داشیگشتم نتونستم پ یدرختا گم شد و هرچ یکم ال کم

  یزد.کاش کمک م یبغل حوض نشستم.کاش باهام حرف م  نیبرگشتم گربه نبود.همونجا رو زم یوقت
 ساراس.  اهامیشدم دختر رو  یداشتم مطمئن م هگیخواست.د

 

   25#ساعت

 66#پارت_

 

 کردم.  یبود.اصال حواسم به اطرافم نبود.فقط به اون دختر فکر م سادهیکه وا ییشده بودم به جا  رهیخ

که اومد،به خودم اومدم.آراد اومد.اونقدر غرق اون دختر شدم که حواسم نبود آراد  نیماش یصدا
 ! ستین

 . نیامام حس ای رفت عقب و گفت:  هویشد و چشمش به من افتاد  ادهیپ یرو پارک کرد.وقت  نیماش

 ؟ ینشست نیسرما چرا رو زم نیا ؟تویکن یکار م  یچ نجایجا خورد.گفت:تو ا دنمید از

 

 ؟یبود .کجا رفته یچ ی_ه
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 زنگ به مادرم زدم. هی_رفتم 

 _آها.

 داخل.  میشدم و گفتم:بر بلند

 تو.  مینزد و رفت یبود از جواب سرباالم قانع نشده اما اما حرف  معلوم

 

کرد.آراد   ی.داشت موهاش رو با حوله خشک منییهم از پله ها اومد پا رادیدرو بستم ه تا
 باشه.  تی گفت:آف

 :ممنون. رادیه

 غذا حاضره. نیای از تو آشپزخونه داد زد:ب نفس

 یخم شد و دم گوشم گفت:امنه.م رادیسمت آشپزخونه.خواستم از در رد شم و برم که ه میرفت همه
 . یبر یتون

 کنارم رد شد.  از

 .گهیداره حموم رو م دمیاما بعد فهم گهی م  یچ دمینفهم  اولش

 کنارشون نشستم.  زینگفتم و رفتم پشت م یزیچ

 

  یچشام کنار نم یاون دختر بود.اصال از جلو ریضعفم زد.اما ذهنم مدام درگ یغذا،حساب  دنید با
 خورم   یم یباعث شد دوباره نفهمم چ نیرفت.هم 

 

 رو جمع کنه. زی کردم تا همه غذاشون رو بخورن.بعد از نفس تشکر کردم و کمکش کردم تا م صبر

 و گفتم:نفس؟  اوردمی.طاقت ن میتا ظرف بشور میسادیهم وا با



 ان ی پا   ی سفر ب 

208 
 

 _بله؟

 .دمشی_دوباره د

 رو؟  ی_ک

 . نمیبار تونستم چهرش رو هم بب ن ی.اما انمشیب  یکه همش م ی_همون دختر

 بود؟   یگفت:خب؟چه شکل جانیسمتم وبا ترس و ه  دیبست و کامل چرخ  روی ش  نفس

 خوشگل و البته ترسناک بود.  یل ی_خ

 

 زنه؟ ی_باهات حرفم م

 نگفت.  یزیگفتم حرف بزن،چ ی_نه.هرچ

 شد؟  ی_خب بعد چ 

 _بعد رفت. 

 _کجا؟! 

 شد.  ب یدونم.غ ی_نم

 .شهیشنوم دلم آشوب م ی رو م نایکه ا یبهار من هرسر یی_وا

 

 . نمیب یبگم که با چشم دارم م ی_من چ

 .دلم واسش تنگ شده.لوفری_ن

 و گفتم:منم. دمیکش یآه
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.اما  دمشی د یکه م یازم همون دختر بود.هر سر.درست حدس زدم.بستادهیکنار در ا یک یکردم  حس
 رفت.  یبار چشماش قرمز بود.ضربان قلبم باال م نیا

 رد نگاهم رو گرفت.گفتم:اونجاست.   نفس

 ؟کجا؟!  ی_ک

 _خودشه. 

 بود.  افهیداشتم.باهمون ق یازش بر نم چشم

نفس رو   ی شد.صدا دهی.پاهام بدون اراده به سمتش کشرونیرو برگردوند و از آشپزخونه رفت ب   روش
 ش؟ یدید ؟بازمیر یم یندادم:بهار کجا دار تیاما اهم  دمیشن

 رفت سمت اتاق سارا.   یپله ها و داشت م یبود به باال دهی.اون رسرونیاز آشپزخونه رفتم ب یوقت

ندادم و   تی ا هم اهمنگاهشون رو حس کردم اما به اون ینیو آراد تو سالن نشسته بودن.سنگ رادیه
 باال،نبود.در اتاقا هم بسته بود. دمیرس   یدنبالش رفتم.وقت

 سراغ اتاق سارا.  رفتم

 .نییپا  دمیرو کش رهیدستگ

 .دید  یکه چشم چشم رو نم  یبود.جور کی تار کیبود که وسط روز،اتاق تار  بیباز کردم.عج  درو

و دستم   دمیکش یف یخف   غیبسته شد.ج  یبد یزده خواستم برگردم که در پشت سرم با صدا  وحشت
 دهنم. یرو گرفتم جلو

 نور قرمز افتاد. هیخواستم درو باز کنم،پشت سرم  تا

رو اون افتاده  قایتخت نشسته و پشتش به منه.نور قرمز هم دق یهمون دختر رو دمیچرخوندم د سر
 بود.

 

 ر لحظه امکان داشت تشنج کنم.که ه دمیلرز یم یجور
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سمتم.مثل سر  دیبدنش تکون بخوره،نود درجه کش نکهیوحشت زدم،سرش بدون ا یمقابل چهره  در
 جغد.

 .دمی کش غیبا تمام توان ج   دمیرو د افشیق یوقت

 .دی چک یو چروک بود.چشماشم قرمز.از لباش هم خون م اهی س صورتش

 .دمیکش  یم غیرو بسته بودم و فقط ج  چشمام

روبه رومه و آراد و نفس هم  رادی ه دمیده.چشمام رو باز کردم د یداره تکونم م یک یکردم  حس
 کنارشن. 

 . دیصداشون به گوشم رس تازه

 .تموم شد. ست ین  یچی :آروم باش بهار.آروم باش.هرادیه

 یه دختراز نور قرمز بود،ن یها،با ترس به همه جا نگاه کردم.تو اتاق سارا بودم اما نه خبر وونهید مثل
 . دهیو چروک اهیس

 

   25#ساعت

 67#پارت_

 که هر لحظه امکان داشت تشنج کنم. دمیلرز یم یجور

سمتم.مثل سر  دیبدنش تکون بخوره،نود درجه کش نکهیوحشت زدم،سرش بدون ا یمقابل چهره  در
 جغد.

 .دمی کش غیبا تمام توان ج   دمیرو د افشیق یوقت

 .دی چک یو چروک بود.چشماشم قرمز.از لباش هم خون م اهی س صورتش

 .دمیکش  یم غیرو بسته بودم و فقط ج  چشمام
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روبه رومه و آراد و نفس هم  رادی ه دمیده.چشمام رو باز کردم د یداره تکونم م یک یکردم  حس
 کنارشن. 

 . دیصداشون به گوشم رس تازه

 .تموم شد. ست ین  یچی :آروم باش بهار.آروم باش.هرادیه

 یاز نور قرمز بود،نه دختر یها،با ترس به همه جا نگاه کردم.تو اتاق سارا بودم اما نه خبر وونهید مثل
 . دهیو چروک اهیس

 

باهام چند سانت   رادیه یکردن.فاصله  ینگران نگاهم م  یاشک بود.بچها با چشا س یخ  صورتم
 ؟یدیکش غیج  یکه اونجور ید ید یبود بهم.گفت:چشده   رهینبود.خ  شتریب

 . ومدیخورد اما صدام در نم یوحشت زل زدم به تخت و به همون سمت اشاره کردم.لبم تکون م با

 . ارمیرم آب ب  ی با ترس گفت:زبونش بند اومده.من م  نفس

 بکش.   قیو گفت:آروم باش.چند تا نفس عم کتری اومد نزد آراد

 

.چشمام رو بستم.تو دمیکش قیو سه چهار تا نفس عم واریدادم به د هی.تکدیلرز ینفس هامم م یحت
 داشتم خودم رو آروم کنم.  یدلم سع

 

 ؟ی چشمام رو باز کردم:بهار؟بهتر رادی ه یصدا با

 بلند بغضم رو شکستم.  یبار با صدا نیگرفت.ا میدونم چرا تا نگاش کردم باز گر یزدم بهش.نم  زل

مخالفت کنه رفت.همون موقع نفس  نکهی.اونم بدون ارونی بره ببه آراد اشاره کرد که  رادیه
 . رونی .نفس هم رفت بدمیبهش گفت که نفهم  یزیچ هیآب قندو ازش گرفت و   وانیدر ل یاومد.جلو
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که مانع شد و    رمیرو گرفت سمت دهنم.خواستم از دستش بگ وانیچهار زانو نشست رو به روم.ل  اومد
 گفت:بخور. 

 قلوپ از دست خودش خوردم.  چند

 

 کنار و به زور تشکر کردم.  دمیرو کش  صورتم

 نگفت تا آروم شم.  یزی..چواریشده بودم به د رهی داده بودم و خ هیرو تک سرم

اون صحنه افتادم و با دلهره چشمام رو بستم.لبم رو   ادیکه گذشت بازم به تخت نگاه کردم. قهیدق چند
 بهار؟  ید ید یگفت:چ  دی.دستام ناخوداگاه مشت شد.حالتام رو که ددمیزگ

 

بگم  ی زیتونم چ ینم دید یگرفت.وقت  یبغض گلوم رو م   شیادآوریخواستم حرف بزنم با  یم تا
 . دی.بایمقاومت کن یبتون دی ادامه داره.با تیوضع  نیهم یازشون بترس  ی بهار.تا وقت  نیگفت:بب

 

 ؟ ی_چه جور

 نداره!  ی_به ترست غلبه کن.چه جور

 تکون دادم و سکوت کردم.  یسر

 ؟یدید یچ  یبگ  یتون ی_االن م

نور قرمز هم افتاده بود  هیفرستادم و گفتم:همون دختر.رو تخت نشسته بود.  رونی رو با صدا ب نفسم
 بود. کیشب تار یاهی روش.اتاق هم مثل س

 _خب؟ 

 وحشتناک بود.   یلیامابدنش تکون نخورد.خ دی_سرش کامل چرخ
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 تموم شد.بهش فکر نکن.  گهیو گفت:د دیکش ششیبه ته ر یدست

 

 م؟ یکار کن یروز مونده.چ۲۴.۵_هنوز 

 . میکن دصبری_با

 کشم. ی م یچ یبفهم  یستی من ن یدوست دارم بتونم باهاشون ارتباط برقرار کنم،اما جا یل ی_خ

 

 . ادیاز دستم بر نم ی.کاریگیم ی فهمم چ ی_م

 

 دونم.  ی_م

مرد  هیچون   دیکردم.شا یم  تیکنارش بودم احساس امن  یحرف.وقت   یحرکت.ب  یبهم .ب  میزده بود زل
 ... دمیبود.شا

 افتاده پشت پنجره.سرم رو خم کردم.خودش بود.بازم اون.  هیسا هیکردم  حس

 روبستم و با ترس گفتم:باز برگشت.  چشام

 ؟ ی_ک

 پشت پنجره.  قای_دق

دختر   هینبود.  یو بدن خط خط  یقرمز و لب خون  یاز چشا یبار خبر نی.ارو به زور باز کردم چشمام
 جلوم بود.  دمید اطیکه توح یخوشگل،مثل همون

 

 سمت در. دیچرخ  رادیه
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 کجاست؟  قای.دقنمیب  ینم  یزی_من چ

 ستادهیمثل بالکن ا ییجا هیاومده بود پشت پنجره؟انگار تو  یشدم.آروم رفتم سمتش.چه جور بلند
 نبود.!  یچ ی پنجره ه  ریبود اما ز

 

   25#ساعت

 68#پارت_

 

تو صورتش   یخاص  تیمظلوم ه یغم داشت. اهشیس ی .چشماستادمیپنجره ا  یدوقدم یفاصله  تو
 هیچهرش  تی کرد شباهت نداشت.خودش بود اما مظلوم یم تمیکه اذ یتی بود.اصال با اون شخص

 گفت.  یم گهید زیچ

 ؟ یمن رو بشناس یخوا  ی:مدیچ یو دخترونش تو گوشم پ فیظر ی*" ،صدابا

 ؟ یزن  یحرف م یمطمئن بشم خودشه گفتم:تو دار نکهیا یبدنم قفل شد.برا کل

 ! ؟یبشناس یخوا ی_م

 بود. خودش

 بهار؟  ی زن یحرف م  یدار ی:با کرادیه

 خوام.  یمن من کنان گفتم:آ..آره م رادی توجه به ه بدون

 ...یپشت اطی،ح ۱۰_امشب ساعت 

 

 ؟ یپشت  اطی_ک...کدوم ح

 دم..  ی.راه رو بهت نشون منییپا  ای _تو ب
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 خوام باهات حرف بزنم. یاالن م  نیگفتم:نرو...صبر کن...هم عیشد..سر ی دوباره محو م  داشت

 شد.. دینداشت و دوباره ناپد یریحرفام تاث  اما

 .سادیاومد جلوم وا رادیه

 

 ؟یزد  یحرف م یداشت یاخم داشت.گفت:با ک شدم تو چشماش.  رهیخ

 _باالخره باهام حرف زد.

 ؟ ی_ک

 _همون..همون دختره..

 

 _واقعا؟حرف زد باهات؟

 _آره. 

 گفت؟  ی_چ

 .یپشت اطی _گفت ساعت ده،ح

 

 بود؟   ی_منظورش چ

 که قبر سارا هست.   ییبرم پشت خونه.همون جا  دی_فکر کنم با

 _تنها؟ 

 نزد.  یدونم.حرف  ی_نم

 .یذارم تنها بر  ی_من نم
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 برسونن. بی تونن بهم آس ی_به قول خودت نم

 ره.  ینم  ییتنها جا گهیکس د چیرفت؟ه  ادتی رو  لوفری_ن

 یهاش به دلم م یری دونم چرا اما سخت گ یداشت.ته دلم گرم شد.نم یحالت دستور  حرفاش
 نشست. 

 نجاست؟ یپشت سرش رو نگاه کرد و گفت:هنوزم ا برگشت

 _نه..رفت.. 

 . ادین ش ی پ یاتفاق  دوارمی_ام

 . دوارمی_ام

 

 سمت در  میدیدر زد.جفتمون چرخ یکی

 :بله؟ رادیه

 گذره اونجا؟  یآراد اومد:خوش م یصدا

 تو؟  یگیم یرفت درو باز کرد و گفت:چ  راطیه

 وقت اوضاع ناجور نشه. هیسر بزنم  هیشد،اومدم  ی.خلوتتون طوالنیچ ی_ه

 رفت.  عیو سر دیرو در آورد.اما آراد خند شیی خم شد دمپا رادیه

 پرو.  ی:پسره رادیه

 

رو هم به نفس و آراد   هی.قضمیبخور  یزیچ هی نییپا میتکون داد و نگام کرد.گفت:بر یسر رادیه
 .میبگ

 ..................نیینکردم و همراهش رفتم پا مخالفت



 ان ی پا   ی سفر ب 

217 
 

 

  یدادن و سع یم میبچها دلدارگذشت.استرس کل وجودم رو گرفته بود. یدونم چرا زمان نم  ینم
 گرفتم. یاما بازم آروم نم انیخواستن باهام ب یهمشون م نکهی داشتن آرومم کنن.با ا

  یرو رو  رادیه ی رهی نگاه خ یگفت.هرزگاه  ینم یچی کس ه  چیشده بودن به ساعت.ه رهیخ همه
دادم و با هم   یرو از دست م  ارمیهم اخت یتفاوت باشم اما گاه یداشتم ب یکردم.سع یخودم حس م

 .می شد ی چش تو چش م

 

 بار شروع به صدا دادن کردم.  نیاول یبرا یواریساعت ده،ساعت د راس

 هم شوکه شده بودن. رادیهوا.آراد و ه میدیوسه متر پر  میدیکش یبلند  نیو نفس ه من

 

 اون صدا ،استرسم دو برابر شد.  دنیشن  با

 خودت رحم کن. ایخدا   میداد.بسم اهلل الرحمن الرح یوقت صدا نم چیکه ه نی:انفس 

 کرد،قطع شد.  نگ یج  نگیبار که ج  ده

 هم پشت سرم پاشدن. هیجام بلند شدم.بق  ازم

 .اصال نترس.  میبار گفت:ما پشتت  نیصدم  یبرا  نفس

 کرد  یخودش داشت سکته م حاال

 

 و رفتم سمت در. دمیکش قیتا نفس عم چمد

هم قدم با من   بایتقر رادیو بازم برگشتم.ه  دمیشد.برگشتم و از تو اتاق پالتوم رو برداشتم و پوش سردم
 .ومدیراه م
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   25#ساعت
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 . سادمیوا اطی ح وسط

 ؟یسادی:چرا وانفس 

 ده. ی_گفت راهو بهم نشون م

 ش همون بود.جلوم نشسته .منظور  اهیس یگربه  دمی د نییرو آوردم پا  سرم

.دنبالش رفتم.بچها هم باهام  میکه حدس زده بود  یی.همونجایپشت اطیکرد و رفت سمت ح  حرکت
 اومدن.

 

  یل یگفت:خ رادی.از دستاک کمک گرفتم و رفتم جلو.چند قدم که رفتم هکیتار یلی بود..خ  کیتار راه
 من اول برم.  سایبهار.وا کهی تار

 رسم.  یخواد.االن م  ی:نه نمگفتم

 و خوفناکه. کیتار یلی ترسم.خ   ی:من منفس 

 م؟یبرگرد یخوا  ی:مآراد

 .میاومد  نجایتا ا گهی:نه دنفس 

 

هم قبرش   یک ی.واقعا برام جالب بود.تو اون تارمیدیرس دمی که رو قبر سارا افتاده بود فهم ینور دنید با
 روشن بود.گربه کنارش نشسته بود.
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 ن؟ ین یب  ی:شما هم اون گربه رو مگفتم

 قا؟ ی:کجاست دقنفس 

 .می .برنیکردم وگفتم:ولش کن  ی.هوف ننشی ب یکه نم دمیسوالش فهم  از

رفت روبه روم نشست.آراد هم کنارش.نفس هم کنار من   رادی .همیقبل یجلو.نشستم همون جا رفتم
 نشست. 

 

 م؟یکار کن  یچ دیبه خاکا گفت:خب االن با رهی که گذشت آراد خ کمی

 ساعت نگاه کردم و گفتم:ساعت ده و ربعه.گفت ده.  به

 

 روشن و همون دختر ظاهر شد. رادی پشت سر ه قای که تموم شد،دق حرفم

 و برگشتن. دنیند یزیرد نگاهم رو گرفتن و برگشتن عقب.اما طبق معمول انگار چ  بچها

 کرد.  یاشت نگاهم مداشتم.زبونم بند اومده بود.منتظر بودم اون حرف بزنه.اونم د یازش بر نم چشم

 :بگو برن. دیچ یمثل ظهر تو گوشم پ صداش

 تته پته افتاده بودم:ام..اما... به

 _گفتم بگو برن.

 

 کار کنم.  یدونستم چ یرو بستم.از ترس نم چشمام

 شده؟اومد؟ ی:بهار چرادیه

 . نیبر گهیرو باز کردم.زل زدم تو چشاش و گفتم:م چشمام
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ما از  ؟بگویچ یعن یکرد: یقاط هو ی رادی.هنطوریآراد هم همکرد. یبا وحشت اطراف رو نگاه م  نفس
 .میخور   یجامون تکون نم

 بود. ستادهینگاه کردم.منتظر ا  بهش

 .میکه محتاجش مییفعال ما رادی گفتم:ه رادی به ه رو

 .میر  ی.اصال بگو ثابت کنه که وجود داره.اونوقت ممیستیکس ن چی_ما محتاج ه

 .بگو ثابت کنه. گهی:راست مآراد

 .نیگرفت.گفتم:بچها تو رو خدا بر  یم میگر داشت

 م؟یبر  می:کجا ولت کن نفس 

 دنیشروع به وز دیباد شد هی هویکردم.چشماش رو بست. یبار نگاهش م هیچند لحظه  هر
 که کم مونده بود درختا زو از جاش بکنه.  دیکرد.اونقدر شد

 .نیکنم بر  یشده.خواهش م  ی: انگار عصبانگفتم

 خورد.  ی.برگ و شاخه بود که به صورتمون منیبودن به زم دهیسفت چسب بچها

 

 .تمومش کن.میر یبا ترس داد زد:باشه م  نفس

 به حالت اول برگشت.  یکم باد آروم شد و دوباره همه چ کم

 زد:بگو برن. یلب بزنه با نگاهش حرف م  نکهیرو باز کرده بود.بدون ا  چشماش

 کنم. یخواهش م  رادیگفتم:ه رادی عجز رو به ه با

 .دیالتماس رو تو چشام د رادیه

 و بلند شد.  دیکش ششیبه ته ر یدست کالفه

 و نفس هم پشت سرش بلند شدن.  آراد
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 شد فقط صدام کن. یپشتم.هرچ نیهم محکم گفت:من  یل یخ رادیه

 _باشه. 

 :تو رو خدا مواظب خودت باش. نفس 

 تکون دادم. سر

 شد.  یم  شتریشدن،استرس من هم ب یکه دور م  بچها

 

  یلیا دست گذاشتم رو دهنم.خ دمیکش یبلند نیبه روم نشسته.ه  راد،رویه یجا   دمیچرخوندم د سر
 بود.   کیبهم نزد

 ؟ یترس ی_از من م

 

 شدم. ینه.ترس که سهله،داشتم زهر ترک م  ایراستش رو بگم  ،یدونستم با ینگفتم.نم یچیه

 _ازم نترس. 

 

 ! ؟یهست یزور سر تکون دادم.صدام دو رگه شده بود:تو....تو ک به

 دوست.  هی_

 

 _دوست؟!لطفا واضح صحبت کن. 

 ام؟  یمن ک یبدون یخوا ی_م
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 .ی زیاز هر چ  شتری_آره.ب

 

   25#ساعت

 70#پارت_

 

 ..ی زیاز هرچ  شتری_آره..ب

 داشت.منم مثل خودش.گربه بغلش نشست.سرش رو خم کرد و بهش نگاه کرد.  یازم بر نم  چشم

 ،دوباره سرش رو بلند کرد.  قهیاز چند دق بعد

 ؟ ییقدم شدم:تو....تو سارا شینشدم و خودم تو صحبت پ منتظر

 

 _آره.. 

چهل   کیکه نزد یو بهت آور بود.کس   زیانگ جانیه یلی .درست حدس زده بودم.خختیر یهر دلم
 زد.  یقبرش نشسته بودم داشت باهام حرف م یکه من باال یساله مرده،االن روبه روم نشسته.کس

 خورد.   یسرما،دندونام هم بهم م ایدونم از ترس بود  ی.نم دیلرز یم دستام

 ه؟قبر توئ نجایخاک اشاره کردم و گفتم:ا به

 نگاه کرد:آره.  اونم

 

 خوره؟  یلبات تکون نم یزن یحرف م یواسم سخت بود.اما مجبور بودم:چرا وقت  دنیپرس سوال

 کنه؟ یهم م ی_مگه فرق
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 د یدونم.شا ی_نم

 دفعه بعد تکون خورد.  دی_شا

 ؟ ی_تو روح

 _ظاهرا.

 نمت؟ ی تونم بب یچرا فقط من م  ؟اصالیکار دار  یچ نجای؟ایر  ی_خب چرا نم

 شدم. ری_اس

 ؟ یک  ر؟توسطی_اس

 کردن.  ریکه دوستت رو اس یی_توسط همونا

 _خب چرا؟ 

 رو بهت گفت  ی_فکر کنم اون جادوگر همه چ

 ؟ یدون ی_تو از کجا م

 دونم. یکه به تو مربوطه رو م یزد:من هرچ یمحو لبخند

 _خب چرا فقط من؟ 

 ؟ یگفت  یو چ  نجایا یبعد از خوندن اون دفترچه اومد ادتهی.یدی_چون فقط تو منو فهم 

 .ادمهی فکر کردم و گفتم: کمی

 از شماها ارتباط برقرار کنم.منم تو رو انتخاب کردم.  یکی_ فقط اجازه داشتم با  

 

 ؟ یبر نجا یذارن از ا ی _چرا نم

 آزاد شن تا من هم بتونم برم.  دی_اول خودشون با
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 شن؟  یآزاد م ی_چه جور

 .یچه جور  گهی.اون بهت مرمردیهمون پ شی _فردا برو پ

 رسه؟  یبهت م  یکارا چ نیا  ؟ازیکن  یم تمی_چرا اذ

 کنم.. تتینکردم اذ  یوقت سع  چی_من ه

 _پس... 

 .ستمیده من ن یو آزارت م  ادی که به سراغت م ی_اون

 چهره همون چهرس.  نی.ایخودت  ی_ول

و راحت دارم باهات   نجامی.االنم اگه اارنیکه بخوان در م یلبخند زد:اونا خودشون رو به هر شکل  بازم
 .ستنیکه ن نهیزنم بخاطر ا  یحرف م

 _کجان؟ 

 دونم.  ی_نم

 م؟ یبر نجا یاز ا میتون یم ی_ک

 باغ بشکنه. نی_هروقت طلسم ا

 و پنج روز؟!  ستی_بعد،از ب 

 رمال.   یِ شمس ش ی_گفتم که.فردا برا پ 

 

 ؟ یز محمد،عشقت که بخاطرش اون بال سرت اومد خبر دار_ا

 .نمشیب  یمهمون چشماش شد:آره.هر روز م غم

 ش؟ ی ن یب  یم یچه جور ؟پسیستین ری_مگه اس
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  یرم م  یهر روز م بای .تقریک قایدق ستیتونم هرجا که خواستم برم.اما معلوم ن  یساعت م کی ی_روز
 .اشهیجوون  نی.دو تا پسر داره.پسر اولش عنمشیب

 گرفت.هنوز هم عاشق بود.  دلم

 ؟ یبهم بگ یخوا یم یزی .چدمیسوال پرس یلی _فکر کنم خ

 خالص شم.  نجا ی.کمکم کن از ایخوام تنهام نذار ی_ازت م 

 گرفتار شدم.  نجایکه خودمم ا ؟منی_چه جور

 _از جادوگر کمک بخواه.به حرفاش گوش کن. 

 ش؟ یشناس ی_م

 _آره. 

 کجاست؟   یدون ی؟میچ لوفری_ن

 _جاش امنه.

 . دهیرو بست و چند لحظه بعد باز کرد:االنم خواب  چشماش

 باز موند.  دهنم

 ؟ یدی_از کجا فهم 

 نگفت.  یچ یو ه دی به سر گربه کش یدست

 زنم.انگار خوابم.  یدارم باهات حرف م شهی_باورم نم 

 یموهاش و شروع کرد به تکون دادن سرش.انگار داشت عذاب م ی.دستشو برد الدیاز جاش پر هوی
 .دیکش

 ..!انی:دارن مدی چی تو گوشم پ صداش

 وحشت بلند شدم.  با
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 ان؟ ی_کجا م 

گم شد:ازشون نترس.نذار از پا درت   یکی اما خودش تو تار ومدیآروم رفت عقب.صداش م آروم
 ...مواظب خودت باش.. امیبازم م .منارنیب

 

 ؟ یچ یومدین ؟اگهی_صبر کن.کجا رفت

از گربه   یخبر گهیگشتم د ی.هرچفتادهین  یاتفاق چی.همه جا آروم بود.انگار که هومدیصداش ن گهید
 هم نبود.

  دمیفهم ی گشتم و اصال نم یدنبال سارا م یک یدوون دوون اومد سمتم.هنوز منگ بودم.تو تار رادیه
 ..گهیم یچ رادیه

   25#ساعت

 71#پارت_

 

 ؟ یشنو  یزنم.نم  یخوردم.تازه صداش اومد:دارم با تو حرف م یحس کردم تکون محکم  هوی

 رفت عقب.آراد و نفس هم اومدن. کمی تند رفته.بازوهام رو ول کرد و دیفهم

 . دمیفهم  یکاراشون رو نم  لی.دلهیگر ریزد ز هو ی سمتم و بغلم کرد و   دیدو دیتا منو د نفس

 ؟ ی:خوبآراد

 ن؟ یکن  یم ینجوریتعجب گفتم:من خوبم.چرا ا با

 .میدی.ترسیگفت داد زد رادی :هآراد

 .نی _من خوبم.نگران نباش

 :رفت؟ آراد
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 _آره 

 بود؟  ی:ک رادیه

 و گفتم:سارا.  دمیرو گز لبم

 ه؟ یک دهیخواب  نجایکه ا یازم جدا شد.با بهت گفت:پس اون  نفس

 _روحش بود. 

 خواد؟   یاز جونمون م یگفت؟چ ی:چآراد

 سرده.  نجایداخل.ا می:بهتره بررادیه

 .میموافق بود همه

حساب    نیکردم.حرفام که تموم شد،آراد گفت:با ا فی ماجرا رو واسشون تعر  زی به ر زی داخل.ر میرفت
 . میمنتظر باش نکهی جز ا میندار یچاره ا

 .می:قبلش هم نداشت رادیه

 

.منتظر سواالشون میاز استرس و ترس نبود.دور هم رو مبال نشست یخبر گهی.دالیداخل و میهم رفت با
 کردم.   فیرو واسشون تعر زیبه ر   زینشدم و خودم ر

 

 نکرد؟   تتی:اذنفس 

 بود.  شونیپر کمیبود مثل ما.فقط   یکیترسم.اونم  یازش نم گهیکنم د ی_نه.اصال.حس م 

 خوبه؟   لوفری:گفت ن آراد

 _آره...
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 مش؟ ینی بب میتون یم ی :نگفت چه جورنفس 

 _نه...

عاشقا مثل   ی کردم:کاش همه  انیکه تو شرم بود رو بلند ب  یزی.چمیهممون سکوت کرد یا قهیدق چند
 سارا بودن. 

 شنوه؟   ی:اون االن صدات رو منفس 

 دونم.  ی دونم.واقعا نم یبه اطراف خونه انداختم و گفتم:نم  ینگاه

کنن.اما تو   یو تماشات م سنی میوا یموجودات هیکه   یبخواب ییترسناکه ، شب رو جا یلی:خ نفس 
 .ی ن یاونا رو بب  یتون  ینم

 

 :آره.تا حاال بهش فکر نکرده بودم. آراد

 رمال؟   شیپ  یسارا گفت فردا بر ی:گفت رادیه

 _آره. 

 خواست االن رو تخت گرم و نرم اتاقم باشم.  ی:دلم منفس 

 . یذار یبالش گرم و نرمت م   یشب سرت رو رو ینگاهش کرد و لبخند زد:به زود آراد

 .نهیخواستم فقط هم نی.االن بزرگتردوارمی و گفت:ام دیکش یآه

 تونه نقش بالشت رو اجرا کنه ها؟  یمنم م  یبازو گمی:مآراد

ز ترس  داشتن ا شی کوسن بغلش رو برداشت و پرت کرد سمتش.انگار نه انگار تا چند لحظه پ نفس
 بود. یکردن.همه کاراشون لحظه ا یسکته م

 گفته باشم.  یزیچ هیو گفت:بابا گفتم که  دیخند آراد

 :الزم نکرده.نفس 
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 شد.  یدختر کش م یلیخ  دیخند  یم ی.وقت دیخند  بازم

 بخورم.  ییهوا هیرم   یتاسف تکون داد و گفت:م یاز رو یکرد و سر یپوف رادیه

 . اطیبلند شد و رفت توح بعدم

 

   25#ساعت

 72#پارت_

 

 کنه. یرم بخوابم.سرم درد م یبعد،آراد هم بلند شد و گفت:منم م کمی

 ؟ یخواب  یشبا باال م یترس ی:نم نفس 

 . ری باال.شب بخ یشده،نه فقط اتاقا  ری خونه تسخ نیپوزخند زد و گفت:کل ا آراد

 .میگفت ریشب بخ  جفتمون

 از امروز ما.  نمیو گفت:ا دیکش یآه  نفس

 ؟ی آروم شد نقدری_چرا ا

 ندارم.  یا زهی_انگ

 . نطوری.منم همی_حق دار

 _بهار دوست دارم برگردم.

 . شتری_من ب

 ده. یمغزم جواب نم  گهی_د
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 . میصبر کن می_مجبور

 _خستم.

 _خب برو بخواب. 

 هم خستم. ی!البته جسم ی_نه اون خسته نه.روح 

 .مینداره.هممون االن مثل هم  یف ی_آها.حال منم تعر

 ؟ یایرم بخوابم.نم ی.من می_هع

 . ری .شبت بخامیم گهید کمی_چرا.

 . ری_شب بخ 

 

 مبل و چشام رو بستم. یدادم به پشت هیرو تک سرم

 که با سارا داشتم.  یشد سمت اتفاقات امروز و مالقات دهیکش ذهنم

 افتاده بود داخل. رونیاز ب ینور هیاومد چشام رو باز کردم. رونیشکستن چوب که از ب یصدا با

 شدم و رفتم سمت در. بلند

 تنش نبود.  یزیهم چ دیشرت سف  یت هیروشن کرده بود و کنارش نشسته بود.جز  شی آت رادیه

 

 .رونیباز کردم و رفتم ب درو

 .اوردی خودش ن یبه رو د،اما یخش خش برگ ها روشن  یکنم صدا فکر

 .نمی بزرگ رو برداشتم و گذاشتم کنارش تا روش بش یهااز سنگ  یکی
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 تا گرم بشم.  کتری .دستام رو بردم نزدشی شدم به آت رهیسنگ و خ  یرو نشستم

 گرم بود.  شی .اما کنار آتومدیسرد بود که از دهنم بخار م  نقدریا

 . اوردمی خودم ن  یخودم حس کردم.اما مثل خودش به رو ینگاهش رو رو  ینیسنگ

 

 . یخور یکنم نگاهش رو ازم گرفت و گفت:سرده.سرما م یتوجه نم  دید یوقت

 . ستی_مهم ن

 برقرار شد.  نمونی سکوت ب یقیدقا یبرا

 اد؟ یکرده بود ازش بپرسم:تو از دخترا بدت م ری رو که چند وقت بود ذهنم رو درگ  یگرفتم سوال میتصم

 ؟ یپرس یم نوی_چرا ا

 _از نگاهت.و رفتارات. 

 باهاشون ندارم.  یخوب  ی_رابطه 

 داره؟  یخاص  لی_دل

 خوام.   یکردم عذر م  یدخالت م  دینگو.من نبا یکرده گفتم:دوست ندار اریسکوت اخت  دمید یوقت

 رو دوست داشتم که دوسم نداشت.  یکی_

 

 _اوه.متاسفم.

 . ستیمهم ن گهی_د

 ؟ی_هنوزم دوسش دار

 محکم گفت:نه.  یل یچشمام در نوسان بود.خ نی ب نگاهش
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 که اون باهام کرد..... یدادم.اما با کار یجونمم واسش م  یزمان هی: شی د به آتزل ز  دوباره

 ن ییو سرش رو انداخت پا  دیموهاش کش یال یدست

 کنه نگو. ی_اگه ناراحتت م

 یدختر شدم.هوش و حواسم رو برد.اما اون دوستم نداشت.من همه چ هیعاشق   شی_هفت سال پ
 زنه.  یدونستم چرا پسم م یداشتم.اما نم

  یچ مینی .تا بعدش ببمیمدت اشنا ش هیقبول کرد باهام باشه.گفت  نکهیرفتم و اومدم.تا ا یماه چند
 .ادی م شیپ

 از خدا خواسته قبول کردم.  منم

 بود. به ظاهر خوب یهفته گذشت.همه چ چند

تومن به  ونیلیم۱۵۰ گهی.گفت باباش رو گرفتن.اگه تا سه روز دشمیروز هق هق کنان اومد پ هی
فکر   ی چیبه ه  گهید دمیحالش رو د ی تصادف کرده.منم وقت یک ی .گفت با شهی ندن،اعدام م شیشاک

  یبشه تا برا یبهونه ا هیهمون   دیزدم تا حالش خوب باشه.گفتم شا شی نکردم.خودم رو به آب و آت
 شه باهام بمونه. یهم

خوب  یلی.وضع پدرمون خ میستی خودمون با  یرو پا دیبود که با   بندیپا نیبه ا شهیپدر من و آراد هم
پس انداز   یل ی.سر همون اون موقع من خمیایوقت نذاشت مفت خور بار ب  چ یبوده و هست،اما ه

 نداشتم.

 ی خوام.اما گفتم بهش بر م  یم یولو واسه چبار رفتم به بابام رو انداختم.نگفتم پ  نیاول یبرا
 گردونم.اونم رو حرفم حساب باز کرد و اون پولو بهم داد.

 

 کردم.  مشیچک روز رو تقد یدست دو

که  یکه بخاطرش منو پس زد.کس یدو روز نشده جمع کرد و با عشقش از کشور خارج شد.کس  اونم
 بخاطرش بهم دروغ گفت. 
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 ماجرا نشدم. ری گیکرده بود که اصال پعشق چشمم رو کور   نقدیخرم ا من

 

کردم اما از اون روز از   یاشتباه م دیدختر)دختر رو با کراهت به زبون آورد(.شا هیشدم.بخاطر  خرد
 دخترا بدم اومد. یهمه 

 همون دورانه. ادگاری نمیگفت:ا شخندیدر آورد و با ن   بشیرو از ج  گارشیس

 ؟ ی_االن ازش خبر دار

 کنم. یبه عدالت خدا شک م ییوقتا هیکنه.  یرو م  شی_آره.داره اونور خوش و خرم زندگ 

 رسه. یاعمالش م ینگو.اونم به وقتش به سزا نویوقت ا چیتشر گفتم:ه با

 بابام سر خم کنم.بهش خواهش کنم.  یباعث شد مضحکه خاص و عام بشم.باعث شد جلو ؟اونی_ک

 _اشکال نداره.درس عبرت شد. 

قدمم  هی یحت  یدختر چیدل نسوزونم.واسه ه یدختر چی واسه ه گهیدستم رو داغ کردم د _آره.پشت
 برندارم. 

 

 ؟یهمون روز نرفت ؟چرایموند نجایحرفش دلم گرفت.گفتم:پس چرا ا از

 

 کرد.  سکوت

 تا دلت خنک شه؟  ی.پس چرا ولمون نکردمی_ما هم دختر

 دونم.  ی_نم

 . دمیهاش رو فهم یبد اخالق  لی کشش ندادم.باالخره دل گهید

 شوخ و سرزنده بودم.   یلیخ  یزمان هی_به االنم نگاه نکن.



 ان ی پا   ی سفر ب 

234 
 

 مثل اون دوران؟ یبازم بش  ی_دوست دار

 ذاره.  یپاش رو از حد فراتر نم یکه کس نهی.حداقلش امیراض  تمی_از وضع

 

   25#ساعت

 73#پارت_

 

 .به هرحال متاسفم.نطوری_که ا

 ؟ ید:تو چرا متاسف کر نگام

 گه ید گنیم نویمواقع هم نجوری_خب..ا

 شد. یخوشگل م   یلیخ دی خند یم  ی.وقتدیخند

 شما؟  یتموم م  یکن  ینگام م ینجوری_ا

 . رهیگ  یم لی.چقدرم خودش رو تحوشی_ا

 ره؟ ی بگ یک  رمینگ  لی _من خودمو تحو

 .یگ ی_راس م

 

 _خستم!

 ؟ ی.از چییهوی_اوه.چه 

 برم نجایخواد از ا یدلم.نم یباورت نشه ول دیکه االن دارم.شا یتی.البته نه وضعی_از همه چ

 .میتا زودتر برگرد میزن یله له م میچرا؟!هممون دار  ؟واقعایگ یم یغار باز شد:جد یاندازه  دهنم
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وقته   یلیرو خ یزی چ هی.اما تیدارم.پول.خانواده.شغل.احترام و شخص میتو زندگ ی_خب من همه چ
 .گم کردم

 رو؟  ی_چ

 شه؟  یدونم باورت م  ی_اگه بگم نم

 . بهی عج کمی_آره.اما 

  یکه هست،م یاما هرچ هیدونم چ یکنم.نم یحس م  میتو زندگ یلیرو خ  یزی چ هی یخال هی ی_جا
 کنه  یکه دارم برابر یی زایچ یتونه. با همه 

 عشقه. دیگفتم:شا شی به آت  رهیخ

 کرد.نگاش کردم  نگام

 . می_هه.عشق.ازش فرار

 . یکن دایپ  عیسر یلیگمشدت رو خ دوارمینظر من بود.ام نی_البته ا

 

 . دوارمی و گفت:ام دیکش یآه

 رواله؟ تی ؟زندگی که گذشت گفت:تو چ قهیدق چند

 .د ی_من....آره...البته شا

 _چه خوب.خوش بحالت. 

  نجایکه ا  یچند وقت نیوقت احساس کمبود نکردم.جز ا چیبزرگ شدم.ه یآروم ی_من تو خانواده 
 بودم.

 ؟ یا دهیسرد وگرم نچش یمامان شیتیت  یدخترا نیاز ا یعنی_

 نبودم.   طیاما تو شرا دم یقرار نگرفتم.آموزش د یبحران  طیتو شرا یل ی_نه در اون حد.اما خ 
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 _خوبه... 

 مثل توئه؟ ؟اونمی_آراد چ

 ! ستیمن ن ی_آراد.....راستش آراد برادر واقع

منه.شرهر خالم توس   یسوال بپرسم گفت:آراد پسرخاله   نکهیبا دهن باز نگاهش کردم.قبل از ا  دوباره
مشت و   ریگرفت ز یخالم و پسرش رو م  لیو با دل  لیدل یشده بود و سر همون ب  یجنگ موج 

 کنن اما نذاشت.  شی لگد.چند سرس خواستن بستر

آراد کار   یحت  نیسر هم ادمهیمدت محتاج نون شب شده بودن. هیبد شده بود. یلیهم خ وضعشون
روز خودش رو   هیسرطان گرفت و بعد از چند ماه مرد.شوهر خالم هم  ادیز یکرد.خالم که از غصه  یم

 سالش بود. ۱۵.اون موقع آراد نییاز پشت بوم خونشون پرت کرد پا

  رشیآراد رو قبول کرد.اسمش هم به خواست پدرم و پذ  یاتفاق افتاد،بابام خودش سرپرست نیا یوقت
در  شهیتو دار بود و صبور.هم یبود.از همون بچگ نیخودش عوض کرد و گذاشت آراد.اسمش حس

بابام    یخودخواه بودم اما وقت  کمی نکهیصبرش باال بود.با ا  یلیکرد.خ  یبرابر مشکالت سکوت م
آراد رو دوست   شهیهم خوشحال شدم.هم یل یقبول کرد،نه تنها ناراحت نشدم،بلکه خرو  شی ستسرپر

.آراد  میتر کیبرادر مثل اون داشته باشم.االن از رگ گردن هم به هم نزد هیخواست  یداشتم.دلم م
 نی.پدرم هم همسشه اسادی خودش وا یرو پا شهی وقت نذاشت بابام خرجش رو بده.هم چیه

 کنه.برعکس من.  ی.هنوزم که هنوزه صبوره و سکوت م یل یمرده.خ یلیکرد.خ  ین م یخصلتش رو تحس 

 

 . نیدادم شما برادر نباش یدرصد هم احتمال نم  هی ی_چه قشنگ.حت

که  شهیمطمئن م نهیب  یو اسممون رو م نمونیشباهت نداره.اما هرکس روابط ب یل ی_چهر هامون خ
 . میبرادر

 ن ی بمون  ینجوریا شهیکه هم شاالی_چه جالب.ا

 .شهیشوخ و پرو م یلی_ممنون.البته به وقتش هم خ
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 داداش داشتم. هی.کاش منم دمی_آره از رفتاراش فهم 

 ؟ ی_تک فرزند

 _اوهوم.

 

 م ی_چقدر حرف زد

 بگم؟  زیچ هیو گفتم:آره. دمیخند

 _بگو.

 . ومدیازت بدم م یلیخ  ییوقتا هی_

 ؟یچ ؟واسهیاز ابروهاش رو باال انداخت و گفت:جد یک ی.دیخند

  ی.بد تر از من نفس.فکر کنم هنوز هم دلش میغد و مغرور یلیکردم خ  یرفتارات.حس م  نی_سر هم
 خواد کلت رو بکنه. 

 .نمیب  ی_آره.توچشاش م

 .ی_هع

 _چرا آه؟ 

 دونم.  ی_نم

 نه؟  یدون ینم  یچ ی_کال ه

 :نه.دمیخند

دونم   یشدم.زمان از دستم در رفت.نم  اهشیکم بود.غرق نگاه س یل یبه هم.فاصلمون خ میشد  رهیخ
 چقدر گذشت که نگاهش رو ازم گرفت و بلند شد.

 .شهی.هوا هم داره سرد تر مرهیتو .د میرو خاموش کرد و گفت:بر  شیآت
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 و بلند شدم.   دمیکش یق یعم  نفس

 .یبرم داخل گفتم:ممنون که بهم اعتماد کرد نکهیدر.قبل از ا یجلو  دمیرس

 نگفت.  یچی زد و ه یم یمال لبخند

 گفتم و رفتم داخل. ریبخ  شب

 

اومد  رادمی.همون موقع هرونیب  دمی.از اتاق پرختیر   ی.قلبم هرستینفس ن دمیتو اتاق د رفتم
 شده باز؟  یزی گفت:چ دیرو که د افمیداخل.ق

 . ستی_نفس ن

 پله ها نگاه کرد.چراغا روشن بود.  یباال به

 هم دنبالم اومد. رادی بدو رفتم باال.ه بدو

 ومد ینفس و آراد م ی .صداسادمیوا دمیدر اتاق اول که رس کینزد

 ؟ یگیم ی:نه بابا.جدنفس 

 آمازون بودم.  ی_آره به جان خودم.تازه سه روزم تو جنگل ها 

 

 ؟یو گفت:دروغ.اسکلم کرد دی کش یبلند نی ه نفس

 بپرس.  رادیاز ه یکن ی.باور نم ی_وا!چه اسکل

  یآراد داره خال دمیده.فهم یتاسف سر تکون م یداره از رو دمی.نگاش کردم دسادیاومد کنارم وا رادیه
 بنده.  یم

 خندم بلند نشه یدهنم رو گرفتم تا صدا یجلو

 تونم با خودم ببرمت.  یم میدخالص ش  نجایاز ا نکهیا ،بعدی:اگه دوس داشته باشآراد
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 اجازه بدن. گهیدوست دارم.اما فکر نکنم خانوادم د یلی:خ نفس 

 کنم.  یبده من حلش م   ی_اونش با من.تو اوک 

 .می_من که پا

 

   25#ساعت

 74#پارت_

 

 نفس.  گمی_م

 _بله؟

 ؟ یکن  یکار م  یبستم چ  ی_اگه بگم خال

 یزیچ هی نفس بلند شد.انگار داشت با  یها غی ج  غیج ی.بعد صداومدیصداشون در ن یا چندلحظه
 .دشونیشد د یدر م یجلوتر.از ال  می.رفتدیخند  یزد.اونم م یآراد رو م 

 تو سرش  دیکوب  یبا بالش م داشت

 کردم؟  یساعت تمام داشتم به چرت و پرتات گوش م  هی ینی؟یاسکلم کرد  یدی:دنفس 

 جا به جا شد.   کچل شدم.مغزم ای.حوصلم سر رفته بود.کوتاه بدی:باشه ببخشآراد

 نکهیو اه اومد سمت در.اما قبل ا شی باالخره دست برداشت.بالش رو انداخت و با چش غره و ا  نفس
 . واریجلوش و گرفتتش و چسبوندش به د دیآراد پر رونیب  ادیب

 

 . ومدی.صداشون در نم میگرد به هم نگاه کرد  یبا چشا رادیو ه من

 .مشونی نیتا واضح بب   میمکان داد ریی تغ کمی
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 کم بود. یلیخ  فاصلشون

 ؟ی :االن ناراحت شدآراد

 خوام برم  یبرو کنار م هیکارا چ نی_ا

 .یحاال.جوابمو نداد  شهینم ری_د

 _نه نشدم.

 زنه.  یچشات داد م یگ یدروغ م ی_وقت

 _هه هه هه.

 گفتم؟ یخنده دار  زی_چ

 _خب نه. 

 ؟ یبخش ی_بگو.م

 _اگه بگم نه؟!

 .نه...... ی_اگه بگ

 نگاه کردم.  رادیشدبه ه یبود.فاصلشون داشت کمتر و کمتر م میوخ اوضاع

 تکون داد و رفت سمت در  یسر نانیاطم با

 

 شدم.  یاز هم فاصله گرفتن.من که داشتم از خنده منفجر م عیسر دنیما رو د تا

 هیگذشت.گفتم  یداشت بهتون خوش م یل یو گفت:اهم.فکر کنم خ ستادیا نهی دست به س رادیه
 . نیاز دست نر یوقت ازفرط شاد هیبکنم  یمداخله ا

و به آراد چشم  دیگز ی.نفس هم *"رو مدیخند یوم نیی تمام سرش روانداخته بود پا ییبا پرو آراد
 بود.  دیرفت.سرخ شده بود.ازش بع  یغره م
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 ؟ یبزن  در یوارد اتاق بش نکهیقبل ا یستی:بردار گرام ،بلد ن آراد

 بسته نبود که من بزنمش.تو ملع عام آخه؟؟! ی:واال دررادیه

 

هنوز کامل خاموش   شیفکر کنم آت  رادی شد.منم خودمو انداختم وسط: ه  یداشت آب م نفس
 . امیم  ؟منمیچکش کن یشه بر ینشده.م

 .میچشمک گفت:باشه بر هیهم منظورم رو گرفت و با  رادیه

 . نییرفتم پا  یآخرو به نفس انداختم و با لبخند پت و پهن نگاه

 . ستیزد گفت:رو که ن  یکه خنده توش موج م   ییبا صدا  نییرفت پا ی همونجور که م رادیه

 _جوونن. 

 . می_خب ما هم جوون

 . اوردمیخودم ن یرو گرفتم اما به رو منظورش

 کردم.  یم که فکرش رو هیگفتم:آراد پرو تر از اون دمیدر اتاق که رس یجلو

 شهی_گفتم که.به وقتش پرو م

 . ری برم بخوابم.شب بخ گهی_خدا حفظش کنه.من د

 .به سارا و دار و دستش سالم برسونری_شب بخ 

 چشم غره توپ حوالش کردم و درو بستم.................... هی

 

   25#ساعت
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 75#پارت_

 

از دستاش فقط   یک یقرمز بود..چشماش قرمز دیچک یبود.از دهنش خون م سادهیرو به روم وا  لوفرین
 بود.  زونیرگ آو هیبه 

و حمله کرد   دیکش غی ج هویتونستم. یصداش کنم اما نم  ومدمیم ی.هدمیشن ینفس هام رو م  یصدا
 سمتم.

 . دمیاز خواب پر دمیکه کش یبلند غیج  با

 رفت.  ی چشمم کنار نم یگفت.چهرش از جلو یم ییزا یچ هیداشت  یباال سرم بود و با نگران  نفس

 .هیگر  ری خودمو پرت کردم تو بغل نفس و زدم ز هوی

 ؟یدیشد قربونت برم.خواب بد د  ی:چنفس 

 .لوفری_ن

 ؟ یچ لوفری_ن

 ترسناک شده بود. یل ی...خیل ی_خ

 . شی .آروم باش.هزمی_خواب بود عز

 

 هق کنان گفتم:دلم واسش تنگ شده.  هق

 . نطوری:منم همد یلرز صداش

 شد.  یرو نگاه کردم.هوا داشت روشن م  رونیجدا شدم و از پنجره ب  ازش

 خواب کردم.بخواب. یتو رو هم ب دیرو پاک کردم و گفتم:ببخش  اشکام
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  میبلند ش د یبا گهیهم بخواب چند ساعت د م؟تویحرفا رو دار نی.ما با هم ایزن  یتو م  هیچه حرف نی_ا
 .میکار دار ی. کل

 

 زدن.نفس گفت:بله؟ در

 د؟یکش غی بود ج  یآراد اومد:حالتون خوبه؟ک یصدا

 راحت.  التونی.خمی:ما خوبنفس 

 ؟ ی_مطمئن؟بهار هست

 رو صاف کردم و گفتم:هستم. صدام

 . نیصدام کن  نیداشت ی_کار

 :باشه ممنون. نفس 

.انگار اونم به  اوردمی نفس هم ن ی.دلم واسش کباب شد.اما به رو فتادمیم  لوفرین ادی ومدیآراد که م اسم
 نبود. لی م یآراد ب

 ؟ یو گفت:خوب دیو زل زدم به سقف.نفس هم دراز کش دمیجام دراز کش  سر

 _آره. 

 رفت.   یزود خواب م  یل یبعد نفس هاش منظم شد.خ قهیچند،دق

 بود.  دهیمن خواب از سرم پر اما

 

.نه آراد تو سالن بود نه رونی ند شدم.شالم رو سر کردم و رفتم ببود.بل دهیفا  یغلت زدم ب  یهرچ
 . اطیراحت رفتم تو ح  الی.با خرادیه
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  ایشم  یدونستم دارم پخته م ی.نم دمیترس ینم  ییاز تنها گهیکردم.د یعادت م طیبه اون شرا داشتم
 حس.  یب

 

.حاال صدا از کجا بود  میبود دهیند ی وون یح  چی.تا اون روز که هومدیگرگ م یزوزه  یسرد بود.صدا هوا
 دونست.  یخدا م

مونده بود.خم شدم و خودم رو   م،هنوزیکه حوض رو آب کرد یلب حوض نشستم.از همون روز رفتم
 هیخودم، ی هیسا یباال قایمحو ازم افتاده بود.چند لحظه بعد،کم کم دق هیسا  هیتو آب نگاه کردم.

 نل داشت. مرد بزرگ که ش هی ی هیافتاد رو آب.مثل سا هیسا

  یکنه و بهم م یپتو دورش داره نگام م  هیآراد ،با  دمیوحشت برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم،د  با
 خنده.

 شم؟ یزهر ترک م یگ یکردم و گفتم:نم  یهوف

 رون؟ یب یراحته.چرا اومد المیخ یشد دهیآب د گهی:دآراد

 .خوابم نبرد. دمی_کابوس د

 ؟ ی_کابوس ک

 .لوفری_ن

 ؟ ی_جد

 وحشتناک شده بود. یلی _آره.خ

 

   25#ساعت

 76#پارت_
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 .ومدیحوض نشست.از دهن جفتمون بخار م  یکنارم لبه  اومد

 برگرده. یبه حالت عاد یکه زودتر همه چ شاهللی:اگفت 

 . شاهللی_ا

 نه.باالخره گفتم:آراد؟ ایدل بودم که بگم  دو

 _جانم؟ 

 بهم گفت.  یزی چ هیروز قبل اون اتفاق  هی لوفری_ن

 گفت؟  ی_چ

 :اون دوست داشت. دمیرو ازش دزد اهمنگ

 کرد. یم ین یروم سنگ   رشی خ نگاه

 گفت.  ینم یچی فرستاد و سرش رو برگردوند.ه رونی رو با صدا ب  نفسش

 

 بعد گفت:ساعت چنده؟  قهیدادم سکوت کنم.دو سه د حیترج  منم

 شهیکه هم میبه ساعت مچ  یکشش ندادم.نگاه گهیخواد بحث رو عوض کنه.منم د  یبود م معلوم
 . قهیدست بود انداختم:پنج و چهل د

 . میری بگ دیخبر جد هی ی کنم زودتر از شمس یم ی_دارم لحظه شمار

 _اوهوم.منم.

 بود؟  یچه شکل  ؟اصالی دی!نترسیکه با سارا حرف زد شبید گمی_م

 دختر مثل ما.  هی_

 ؟یدید یم شهی که هم  یی_ترسناک نبود؟مثل اون چهره ها
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 . فرق داشت یل ی_نه اصال.خ

 _عجب! 

 خورد.   یزد لباش تکون نم یباهام حرف م  یوقت نکهیتر ا بیعج زیچ هی_

 میبا ارواح قرار داشت میتهران و بگ می.به نظرت اگه برگردادی بر م یروحا همه چ  نیاز ا هیعی_خب طب 
 کنن؟  یباور م

 نه.  نیق ی_قطع به 

 .میبخند  میچهار نفرو اسکل کن  میبرگشت یوقت میری بگ ادیهم  یزیچ یورد هی میینجای_کاش تا ا

 فکر کن  گرانیبعد به اسکل کردن د یبر یتون یاول م نی:دلت خوشه ها.بب دمیخند

 

 .من دلم روشنه.میر ی_م

 _انشاهلل. 

 _چند سالته؟

 ۲۳.ییهوی_چه 

 . می_چه جالب.هم سن

 _واقعا؟!

 نه؟  ادیجنتلمن رو در آورد و گفت:بهم نم یپسرا یادا

 خوره.   یبهت م شتریب  یل ی_اتفاقا خ

 _چقدر مثال؟ 

_29.30 



 ان ی پا   ی سفر ب 

247 
 

 خوره؟  یگن.به آراد چقدر م ی_همه بهم م

 حدودا. نی_اونم هم

 تره. کی_باز برا اون نزد

 _چند سالشه؟

_28 

 _آها.

 بود. رادیبه پشت.ه میدیباز و بسته شدن در اومد.چرخ  یصدا

 :به به.آقا حالل زاده هم هست.آراد

 

 ن؟ یپف کرده اومد و گفت:شما ها خواب ندار یابا چش رادینگفتم.ه یزی زدم و چ  لبخند

 بره که. ی:نه برادر.من بدون تو خوابم نم دآرا

 زر نزن. ی عنیپوکر نگاهش کرد.از اون نگاها که  رادیه

 . ری نگاهم کرد و گفت:صبح بخ رادیه

 . ری_صبح شما هم بخ 

 ؟یزود پا شد   نقدری_چرا ا

 خوابم نبرد.  گهی.ددمی_خواب بد د

 

 . یسراغ شمس می.بعد برمیبخور یزی چ هیتو  می_بر

 :موافقم.شدم،پوست استخون.آراد
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 . ی:چقدرم تو پوست استخونگفتم

 

   25#ساعت

 77#پارت_

 

 . دیخند

 .رون یکج و معوج اومده بود ب یا افهیشده بود و ق داریداخل.نفس هم ب  میو رفت میشد بلند

 خانوم تارزان.   ری:صبح بخ آراد

  نای صبح آنجل شی ساعت ش یپف کرده بهش چشم غره رفت و گفت:توقع دار  یبا همون چشا  نفس
 رون؟یب  ادیاز اتاق ب  یجول

 کنم یمن امروز صبحونه رو آماده م نینیبش  ؟شمایزن ی:باسه چرا مآراد

 باال بزنم.  نیوقتشه واست آست گهی.دیی:به به چه کدبانورادیه

 دارم.  لی:شرمنده من قصد ادامه تحصآراد

 

 ده؟  یبهت زن م یوئم هست.اصال ک:چه پرگفتم

 ؟ یکن یم دایکجا پ یخوب  نیاز خداشونم باشه.پسر به ا دی_همه با

 . می:آراد برو صبحونه رو آماده کن کار داررادیه

 رفت تو آشپزخونه................ دویخند

موندن   شیپ  ی.نفس وآراد مثل سریشمس یسمت خونه  میحرکت کرد رادیاز صبحونه،من و ه بعد
 بود. لویهمون ن ینباشه.منظور از کس  یشد خونه خال  یاز کس  یتا اگه خبر
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 .ومدیو دردناک به سراغم ن بی عج یراه دوباره اون صداها یتو خداروشکر

  رم؟خودمیمن با مامانم تماس بگ   یرو بد  تیگوش شهیمامان بابام افتادم و گفتم:م ادی  هویراه  وسط
 . اوردمین  مویگوش

 :حتما. رادیه

ذره   هیمامانم رو گرفتم.دلم واسش  یدر آورد وبهم داد.تشکر کردم وشماره  بشیرواز ج  شی گوش بعدم
 نشون بده. ی دونستم قراره چه عکس العمل یشده بود.نم

 

 یها یزد بشکنه و ها  یکه گلوم رو چنگ م  یبود بغض کی د،نزدیچی مهربونش تو گوشم پ یصدا یوقت
 کنم. هیگر

 _الو؟

 رو کنترل کردم:الو؟سالم مامان.  خودم

شکرت    ای؟خداییمادرانش گفت:بهار مامان تو جانی سکوت کرد.بعد باه یچند لحظه ا  هی اولش
 .دمیباالخره صدات رو شن

  نیا یچ یعن ی؟ییمعلوم هست کجا چیو با تشر ادامه داد:ه هیگر ری زد ز هویبگم  یزیچ نکهیاز ا قبل
 . نییکجا ستی .اصال معلوم نینه خبر یبود سفر دوسه روزتون؟نه زنگ نیکاراتون؟ا

 

 رو قورت دادم.  بغضم

 .اما..یحق دار یبگ  یدونم مامان دلت پره.هرچ ی_م

 ن؟ ییکجا قایبهار.اصال بگو االن دق ینبود ینجوریپدرت چقدر ازت دلخوره؟توا یدون ی؟می_اما چ

 رو نداشتم.  شیصورتم شد.طاقت ناراحت  یبابام که اومد اشکم روونه  اسم
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 ن؟ ییگم کجا ی_بهار با توام.م

 _شمال. 

 شمال؟از دانشگاه هم زنگ زدن. یکجا قای_دق

 

 رو کم داشتم. یک ی نیهم

 گفتن؟  ی:چگفتم

 ن؟ یکن یم  نیکار دار ی.بهار چ یتموم شده اما هنوز برنگشت تی _گفتن مرخص

 

 خدا.. یبگم بهت..ا  یچه جور یعنی.یچ ی _مامانم بخدا ه

 شده؟  شی طور یشده؟کس یزی .بهار مامان چیکن  ینگرانم م ی_دار

 _نه مامان.همه سالمن.

 وسط جاده ظاهر شد.   لوفرین  هویگفتم  نویا تا

.اگه شهیمنحرف شد و سرم محکم خورد به ش نیرو کج کردم.ماش نی و فرمون ماش  دمیکش یبلند  غیج
 تو درخت. میرفته بودرو کنترل نکرده بود صاف   نی ماش رادیه

  ی؟داشتیکن  یکارم  یسمتم هجوم آورد.بازوم رو تکون داد و گفت:معلوم هست چ تی با عصبان رادیه
 .یداد یبه کشتنمون م

 

 !یا گهیکس د چیبود.نه ه یلوفریبهم وارد شده بود.به جاده نگاه کردم.نه ن  یبزرگ شوک

 :با تو ام بهار؟اگه حواسم نبود که فاتحمون خونده بود. رادیه

 زدم.   یرفت داشتم با مامانم حرف م ادمیبد بود.اصال   یلیخ  حالم
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  لوفری.خود ننیدادم به در ماش هی.تک دنیکش قیشدم و شروع کردم به نفس عم  ادهیپ  نیاز ماش  عیسر
 بود.مطمئنم خودش بود!

 

به   دمیخوره.دست کش  یداغ داره رو صورتم سر م عیما هی .حس کردم دیلرز یو پاهام داشت م دست
 خونه! دمید میشونیپ یگوشه 

.حواسم فقط گهیم یچ  دمیفهم ی زد.اصال نم   یحرف م ی کی شد.انگار داشت با  ادهی پ نیاز ماش  رادیه
 که افتاد بود.  یاتفاق شیپ

 

   25#ساعت

 78#پارت_

 

 زد.  یدستش بود و داشت حرف م یشده بود بهم .گوش  رهی.خستادیرو به روم ا اومد

 دم بهشون.چند لحظه. یرو م ی _بله خانوم االن گوش

 ام.حواست باشه.  یرو ازمون دور کرد و آروم گفت:گفتم راننده تاکس یگوش

 :الو. ومدیرو ازش گرفتم و گذاشتم دم گوشم.صدام از ته چاه در م ی منگ بودم.گوش  هنوز

 یدار یغلط ؟چهیدقم بد یخوا یهو؟م یشد   ی؟چیلرزون گفت:بهار؟خوب یدا و ص  یبا نگران مامانم
 تو؟  یکن یم

 مامان.خوبم. یچ ی_ه

 مامان راستشو بگو. هو؟مرگیشد  ی_آره از صدات معلومه.چ

 خوبم.نگران نباش.  گمی؟مید  یحساس بودم:مامان چرا قسم م  یلیبهم.رو قسماش خ  ختمیر هوی
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 سفر.  یبذاره بر گهیکه فکر نکنم بابات د یکرد ی؟کاریگرد یبر م ی_ک

 . ستی_معلوم ن

 ؟ یخودسر شد نقدر یتا حاال ا یک  ست؟ازیمعلوم ن یچ یعنی_

 زدم!  یکاش اصال زنگ نم  یبکشم.ا  غیبود ج کینزد

 .امی تونم ب یفعال نم یزیچقدر واسم عز  یدون یقربونت برم.به مرگ خودت که م  ی_مامان.اله

 ؟چرا؟ یچ  یعنی_آخه 

 رو.خوبه؟  یکنم همه چ یم فی زنم تعر  ینگ مفردا ز_

 

 ؟ یگ ی_چرا فردا؟چرا االن نم 

 .زشته .شهیراننده شارژش داره تموم م  یبرم.گوش   دیتونم مامان.با ی_نم

 خودت کجاست؟  ی_گوش

 _خونه. 

 ؟ یک ی_خونه 

 خب؟   میزن  ی_مامان حرف م 

 . یداشته باش یجواب قانع کننده ا دوارمیام ی_باشه.ول 

 ؟ یندار ی_کار

 سپارمت.  ی_مواظب خودت باش.به خدا م

 .خدافظ.نطوری_شما هم هم
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 .دیکش  یگارم یزد و س  یداشت بغل جاده قدم م رادیرو قطع کردم.ه  یگوش

گره   ییپاش خاموشش کرد.با ابروها ری و ز نی رو انداخت زم گارشیحرفم تموم شده،س دید یوقت
 خورده اومد سمتم.معلوم بود از کارم حرصش گرفته.

 ؟ یتشکر کردم.گفت:چرا اون کارو کرد ازش

 .لوفری_ن

 ؟ یچ لوفریزد:ن داد

 بهش.  یزد  یم  یداد زدم:وسط جاده بود.به خدا خودش بود.داشت هیگر با

 خوان عذابت بدن.  ی_بهار نذار افکارت بهت غلبه کنن.اونا فقط تو ذهنتن.م

 تونم...  یتونم.نم یو هق هق کنان گفتم:نم نیزم نشستم

 زانو هاش نشست.  رو

 _به من نگاه کن. 

 بود. نییهمچنان پا  سرم

 _گفتم به من نگاه کن. 

 به چشام تا بتونم واضح نگاش کنم.  دمی.دست کشدمشید ی رو آروم بلند کردم.تار م سرم

 .خب؟ یکن یم هیگر نمی خوام بب ینم گهی_د

 کنم.  ینکنم که دق م  هی_گر

 باش بهار.خب؟  یمن.قو  ی.پایکن ینم_

 دمندا جواب

 تر گفت:خب؟  محکم
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 و سر تکون دادم. دمیکش یآه

 

 شد.  ر ید می_بلند شوبر

 آخرو به جاده انداختم و بلند شدم.................. نگاه

 !رادی ه ستی_فکر کنم ن

 کنه. یباز نم  یهست ول   یمثل اون سر دی_شا

 _صداش بزن. 

 .شتونیاومد پ یکه اون سر ی.همونرادمی؟هیرو صاف کرد:جناب شمس   صداش

 _سالم جوون. 

سمتش.دستش رو   میکنم.همزمان برگشت سیبود خودمو خ کیپشت سرمون اومد.نزد صداش،از
 بود. سادهی برده بود پشتش و وا

 کس اون اطراف نبود! چیه اما

 :عه سالم. رادیه

 ن؟ یداشت ی_کار

 . نیبدون دیهم هست که با  زای چ یسر هی.میدار ازی:بله...به کمکتون ن گفتم

 

 داخل.. نیایکنارمون رد شد و رفت تو خونه:ب  از

 یو وقت مینشست  مونیقبل ی بود.سر جا  کیقبل خونه تار یتو.مثل سر میو رفت  میهم نگاه کرد به
 سارا کردم.  یماجرا فیجا گرفت،شروع به تعر  یشمس
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  نی .گفت:روحش با روح تو اجدمی رو نفهم   لشیرو لبشه.دل یلبخند محو هی دمیکه تموم شد د حرفام
 . یباهاش ارتباط برقرار کن   یتون یکه م ی هست یشده.تنها کس

 مش؟ ین یبب میتون یکدوممون نم چیه یعن ی:رادیه

  دای.اون با بهار اخت پ نیباهاش ارتباط برقرار کن  نیتون  ی.اگه خودشون بخوان.اما نمنی_ممکنه بتون
 کرده.

 کار کنم؟   یدچی:من االن باگفتم

 _صبر. 

 :صبر؟!چقدر؟! ادریه

 ! نیرو فراموش کرد مونی _چه زود قرار قبل

 ... دیشا می.اما گفتمی:فراموش نکردرادیه

دختر   نی.فقط ممکنه بتونم به اادیاز دستم بر نم یروز نشه کار۳۲وجود نداره.تا   یدی_نه جوون.شا
 کمک کنم تا بتونه به ترسش غلبه کنه..

 . دیچیدختر،همراه با ناله و ضجه هاش تو گوشم پ غیگوش خراش و ج یموقع بازم اون صدا همون

  ینم یتونستم چشام رو باز کنم.حت  یاما نم  دیلرز یرو سفت گرفتم و چشام رو بستم.پلکم م  سرم
 تونستم داد بزنم. 

 شد.  یگذشت تحملش برام سخت تر م یم  یعرق سرد نشست.هرچ میشونیپ رو

 گذره.  یم یدورم چ دمیفهم ینم اصال

 صدا رفت و همه جا دوباره روشن شد  هوی

 

   25#ساعت
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 79#پارت_

 

  نینبودم.ا ای دن  نیاصال تو ا قه،انگاریدونم چند د ینم یزل زده بود بهم.برا اهشیس یها لهیبا ت  رادیه
 حالت قبال هم بهم دست داده بود.

 .دوباره همون صدا؟یشد یمنو به خودم آورد:بازم همون مدل رادینگران ه یصدا

 بودم.   دمیدراز کش ن یتکون دادم.رو زم  سر

 رفت.   یم یاهیشده بود.چشام س نیسنگ یلیشدم نشستم.سرم خ بلند

 بود.  یاسیگفت  شهیزد.م یم ی به صورت کمی بنفش توش بود. عیما هیداد دستم. وانیل هی شمس

 _بخور.

 ه؟ یچ نیزور گفتم:ا به

 جون نداشتم حرف بزنم. اصال

 _گفتم بخور. 

گفت:اول بگو  یدستم رو گرفت و رو به شمس رادیحرفش اعتماد کردم.خواستم سر بکشم که ه به
 .هیچ

و قبولم  یرفتی منو پذ یعن ینجا،یا یاومد یگفت:وقت  رادی اعتماد به نفس و نگاه نافذش،خطاب به ه با
 چشم.  یبگ دیبا گمیم  ی.پس هرچیدار

 دستم رو ول کرد.  رادیگرفت.ه یداشت که قدرت رو از آدم م ی دونم نگاهش چ ینم

 . دمیرو سر کش وانی نگاهش کردم و ل  کمی

 خاص.   ینی ریش ه یداشت. ین یریش طعم
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 بشه. میزیچ هو ینظرم گرفته بود.انگار قراره  ری ز قیدق رادیه

 خودته. ی:اون صدا،صدا ی شمس

 خودم؟ یبهت گفتم:صدا با

  یم ادیکه دوست ندارن،روحت فر ید یرو انجام م  یکار یماجرا شده.وقت نیا ری _آره.روح تو هم درگ
 .شهیبد م  نقدریکه حالت ا نهیکشه.واسه هم

 قابل فهم بود که ... ریبرام غ نقدریبگم.حرفاش ا ی دونستم چ ینم گهید

 واسش؟  ستیناک که ن ست؟خطرین یراه چیهم ه نی:واسه ارادیه

در آورد.درش رو باز کرد.چون رو به رومون نشسته  زشیم  ریجعبه از ز هیراد،یتوجه به حرف ه  بدون
 .هیزی چ  یمعجون دمیبه هم فهم شهیبرخورد ش ی.اما از صدامینی داخل رو بب میتونست یبود،نم

 پرسشگرانه ازش گرفتم  یشکل گرفت جلوم.با نگاه یهرم ی شهیش  هیقه،یاز چند دق بعد

بخور.در هرم قطره   نی،سه قطره از ا۱۲ذاشت گفت:هرشب راس   یکه جعبه رو سر جاش م همونجور
 چکون داره.

 ؟یکرد:واسه چ یدرد م بدنم

 حالت بهت دست نده. نیازت دور شن و ا شهیباعث م_

 کنه؟ ی _بدنم چرا درد م

 ؟یخسته ا  یلیخ  یو حس کن  یش  داریخواب ب  ،ازین یب  یخواب بد م هی ی:تا حاال شده وقتی شمس

 . ادی_آره.ز

 مثل همونه. ییجورا هی نمی_ا

 ست؟ ی در خظر ن الیتو اون و ی:جون کسرادیه

 _اگه بگم نه،دروغ گفتم.
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 .نی گ  یرو به ما نم یکنم همه چ ی:حس مگفتم

 ده. یاز اونا پشت سرتون نشسته و داره به حرفامون گوش م یکی  قای_آره.چون دق

 کس نبود.  چی.اما همی و عقب رو نگاه کرد میجن زده ها برگشت مثل

 .نش ین یبب نی تون ی.شما نم نی:تالش نکنی شمس

 

 ترسم! یپام بود رو تو مشتم گرفتم و فشردم:من م   ریکه ز ییپتو

 نداره.  تی:نترس.کاری شمس

آروم شدم.دلم قرص شد که اون کنارمه.اما هنوز هم  کمی دستم رو گرفت و فشرد.با اون کارش، رادیه
 اضطراب داشتم.

 هم. ی.بعد هم آروم گذاشتشون روزی م یچشماش رو بست.دو دستش رو گذاشت رو یشمس

 . دمیفهم  یاز حرفاش نم  یچیحرف زدن.ه بیزبون عج  هیرد به لب شروع ک  ریز

 

رد نگاهش رو   یهم متوجه شد.چون وقت رادیباد کرده.فکر کنم ه  قشیشق ی کردم رگ ها احساس
 . دمیگرفتم به همونا رس 

 . دیکش یچشاش روباز کرد و نفس بلند هوی

 .به پشتمون نگاه کرد.میدیاز جا پر جفتمون

 شده بود. خیتنم س یموها

 برگشت و گفت:رفت.  یحالت عاد به

 

 و گفتم:خداروشکر.  دمیکش  یراحت  نفس
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.بعد از بهار هم سراغ  ارهی دووم نم ادی و به ترسش غلبه نکنه،ز ستهیبگم اگر بهار نتونه جلوشون با دی_با
 . ادی تک تکتون م

  نیبه دست اونا کشته شه،اعضاش رو ب یبرنگشتن.اگه کس گهیبه اون خونه رفتن و د یادیز یآدما
 چیکه ه شهیاون کار انجام م   یکنن.چون جور یتونن کار  یهم نم هیکنن.بق یم  میخودشون تقس

 شد!  یفهمه چ ی کس نم

 

 سمت در.  دمیتهوع بهم دست داد.نتونستم تحمل کنم و دو حالت

 . دیکنن کل تنم لرز کمیت  کهیبخوان ت نکهی.از تصور اومدین ی چی اوق زدم ه یخونه نشستم.اما هرچ  کنار

 نداشت. یبتونم به خودم غلبه کنم،ترسم دوبرابر شد.دلشورم تموم  نکهیا عوض

 

   25#ساعت

 80#پارت_

 

 دکتر. میشو بر ؟بلندیزد:بهار خوب یتو صداش موج م  ی.نگرانسادی.کنارم واشمیاومد پ رادیه

 سرما.  ایدونستم از ترس بود  ی.نمدیلرز یتکون دادم.کل تنم داشت م یرو به عالمت منف  سرم

 .میشون یانداخت.دست گذاشت رو پ یخمار و  تن لرزونم نگاه یرو به روم .به چشما اومد

 . یسوز یتو تب م ی .گفت:داردیپر رنگش

 بود.من که حالم خوب بود!  بی_واسه خودمم عج

 شم.  کهی ت کهی خوام ت  یمن نم رادی.گفتم:هگمیم یچ  دمیفهم ینم

 ؟ یش کهی ت کهی ت یچ ؟واسهیگ ی_چرا چرت و پرت م
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 خورنش؟   یخوان؟م یم یاعضام رو واسه چ یعنی_

 دکتر.   می.پاشو بریگیم ونیهذ ی_تبت باالست دار

 که خورد.  هیتونه بکنه.اثر معجون  ی نم ی:دکتر کاری شمس

 رنگ و روشو!   نی؟ببید  یتو جواب م ادیسرش ب ییخورد؟بال یبود داد یکرد:چ  یقات رادیه

 

 کنم.  یکار م یدونم دارم چ یخونسرد گفت:من م یل یخ  یشمس

 حالش؟  نهیوا  یدون ی_م

 .شهی_خوب م

 _اگه نشد؟

 شه.  یگم خوب م ی_م

 

 خورد؟  یبود داد ی_اصال اون چ

کنه.لرزش بدنش،ترس   یاطرافش مقاوم م یها یکه بدنش رو در برابر نگران  یزیچ هی_
بره.بدنش داره   یزمان م  کمیبره.اما  یم ن یرو از ب شی منف یهل یانرژ ینگاهش،استرسش و همه 

 ده. تبش هم واسه همونه. یبهش عکس العمل نشون م

 

 کشه؟  ی_چقدر طول م

 . ستی_معلوم ن

 حالت بهتر شه.   دی.شامیبر نجایکرد.بازوم رو گرفت و گفت:بلند شو از ا یهوف رادیه

 رفتم.  یباز بود.به زور راه م  مهی دادم بهش و بلند شدم.همچنان لرز داشتم.چشمام ن  هیرو تک  خودم
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 گفت:جوون.  یشمس  نیسمت ماش  می رفت  یم میداشت یوقت

 برگشت:بله؟  رادیه

 کارت دارم.  ایب  نی_بنشونش تو ماش 

 .نمی.در جلو رو باز کرد و کمکم کرد بشنیتکون داد.منو برد سمت ماش  سر

 

 . امیاالن م نیبش قهید هیدادم.مهربون گفت: ه یتک یرو به صدنل سرم

 . یشمس یبست و رفت سمت خونه  درو

 که معلوم بوز تو فکره برگشت.  یبعد،با چهره ا قهیدق چند

 پشت فرمون.برگشت و نگام کرد.  نشست

 شد.  یطوالن  یلی خ نگاهش

 . یکن ینگام م ینجوریا ه؟چرای:چ کشدار گفتم یلحن با

 .یچ ی روچرخوند و گفت:ه  سرش

 رو روشن کرد و راه افتاد.  نیماش

 

 برقرار بود.  نمون یب  ینیسنگ سکوت

 . یرفت سمت پارک جنگل دمید

 ؟ یر یم  یبا لحن خمار و کشدار گفتم:کجا دار  دوباره

 حالت بهتر شه. کمی که  ییجا هی میر ی_م

 رو نداشتم.  دنیحال بودم که توان بحث و سوال پرس  ینگفتم.اونقدر ب یزیچ گهید
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 کس نبود.  چیممکن توقف کرد.ه یجا نیخلوت تر تو

 شده بود.  کی تار کمیبلند،فضا    یبود و با وجود درختا یهم ابر هوا

 . نییپا ایشد . در شاگرد رو واسم باز کرد وگفت:ب ادهیپ  میماش از

 _حال ندارم. 

 کنم. یمن کمکت م  ای_ب

 کرد.  ادمیبازوم رو گرفت و آروم پ  بعدم

 

   25#ساعت

 81#پارت_

 

 .ادیآب م یکردم صدا حس

 ؟ یشنو یآب رو که م یقدم جلو تر رودخونس.صدا ستی :بگفت 

 کردم.  دییبا سر تا   بازم

 ؟ یسر به اون بزرگ  ای:حرکت دادن زبونت آسون تره رادیه

 چرخه حرف بزنم. ی.زبونم نمستی_دست خودم ن

ذاشت ازش لذت ببرم.همه  یقشنگ بود.اما حال خرابم نم یلیبه رودخونه.خ  می دیجلو.رس میهم رفت با
 واسم گنگ بود.  زیچ

 . نیاشاره کرد و گفت:بش نیبه زم رادیه

 پر برگه.  رمی ز  دمیخش خش فهم یرو نگاه کنم نشستم.از صدا  رمی ز نکهیا بدون
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 هم کنارم نشست.  رادیه

 نگه نه؟:قشرادیه

 _ها؟

 گم قشنگه؟ یکرد:م نگام

 _آها.

 آها؟  ی:چ دیخند

 ؟ یگفت  ی.چیچ ی_ه

 . یچی تکون داد و با خنده گفت:ه سر

 

 که نعشه کردن ،با دهن باز زل زده بودم به آب. ییمعتادا نیا نی گذشت.ع  قهیدق چند

 زد:بهار؟  صدام

 _ها.

 چونم و سرم رو چرخوند سمت خودش.   ری رو گذاشت ز دستش

به خودم اومدم و هولش دادم. بلند شدم و با توپ پر گفتم    هویشد.   یداشت کمتر و کمتر م فاصلش
   ؟یکن  یکار م  یچ ی: معلوم هست دار

 که...  نجایا ی. با حرص گفتم : من رو آورددیکش یو نفس صدا آر نیی رو انداخت پا  سرش

تا   یبه شوک دار  ازیگفت. گفت ن  یگفت : شمس  یجد  یل یو خ ستادیوسط حرفم. رو به رو ا دیپر
 . م یبر فتیحالت خوب شه. فکر نکن عاشق چشم و ابروتم. ظاهراا حالت از منم بهتره. راه ب 

 منتظرم بشه، رفت. چند لحظه تو شوک بودم. به خودم که اومدم، دنبالش رفتم....  نکهیا بدون

 .  میکدوممون حرف نزد چیراه ه یتو
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 رو بدم،رفتم تو اتاق و درو بستم..  یجواب کس نکهیا م،بدونیدیرس یوقت

   25#ساعت

 82#پارت_

 

خجالت   یاز رو دمیاون.شا ایکردم   یدونم داشتم با خودم لج م ی.نمومدمی ن رونی عصر از اتاق ب تا
 بود!

 وقت کردم به اتفاقات صبح فکر کنم.  یهر حال حساب  به

اومد چشام رو باز کردم و   رونی که از ب یی.با سر و صداواری رو بسته بودم و نشسته بودم کنج د چشمام
 ،مثل خودم نشسته و زانو هاش رو بغل کرده. وار ید یرو به روم اون گوشه   قایسارا دق دمید

 و دستم رو گذاشتم رو قلبم.  دمیکش یبلند نیه

 قبل حالم بد نشد.آروم تر بودم.  یبود که مثل دفعه ها ب یعج اما

 ؟ ییکرد.گفتم:سارا یکردم.داشت نگاهم م یهوف

 خورد:اوهوم.  یزد لبش تکون نم  یکه حرف م  یباز هم موقع و

 !؟ی_چرا اومد

 

 دونم.  ی_نم

 _خستم.

 ؟ ی_از چ

 خوام برم.   ی.متی وضع نی_از ا

 کردم.  ی_اگه دست من بود کمکت م 
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 . ستی_حاال که ن

 بهار؟ _

 _بله.

 ؟یرو دوست دار  رادی_تو ه

 ؟؟ یچگفتم:  بلند

 ؟ یدی_نشن

 .اما حرفت خنده دار بود.دمی_شن

 تونم حست کنم.  ی.مستمین  ینیزم گهی_من د

 

 ؟ یکن  یحس م ی_چ

کنه.البته خودت متوجهش   یرم ییتغ  تیدرون  ش،احساساتی نیمب  ای یزن  یباهاش حرف م  ی_وقت
 . یستین

 ؟ی فهم ی_خب تو از کجا م

 به کور مادرزاده.  ییدادن روشنا حیدادنش مثل توض حی _توض

 

 .یزن  یمطمئن حرف م  یل ی_خ

 زنم.  ی زد:تا مطمئن نشم حرف نم  لبخند

 بهش ندارم.  ی_من حس
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 لبخند زد.   بازم

 داره؟  یبه تو چه ربط  ه؟اصالیکارات چ ن یا لیگرفت:دل  حرصم

 

 .به خلوتت ادامه بده.یچ ی_ه

 رفت.گفتم:نرو.  یشدم.داشت م  مونیشد.از رفتارم پش بلند

 .پشتش به من بود.سادیوا

 رو بهم زدم.چرا نرم؟  تیی _تنها

 بمون.  شمیخسته شدم.پ  ییاز تنها_

 

 نگاهم کرد.زل زده بودم بهش.  برگشت

 همونجا نشست. دوباره

 سوال بپرسم؟   تونم چند تا ی:مگفتم

 . یتون  ی_م

 _چند سالت بود که اون اتفاق واست افتاد؟ 

_17 . 

 بهت دست داد؟ یدوست نداره چه حس یدیفهم ی_وقت

 ؟ی_مگه دفترچم رو نخوند

 کنه. یفرق م یل ی_چرا.اما از خودت که بشنوم خ
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و    بیکجا.حال عج دمیفهم ی_حس کردم دونه دونه استخونام خورد شد.اصال انگار وزن نداشتم.نم
 بود.  یکننده ا رانیو

 

 ن؟ یش ی_شما روح ها هم عاشق م

 . ی.عشق آسمونی نی _آره.اما نه عشق زم

 ه؟ ی_فرقشون چ

 .شهی وقت هم تموم نم چی.ه ستی ن یدو طرفس.ماد یآسمون  ی_عشقا

 _چقدر قشنگ. 

 قشنگ تره. ی کن یهم که فکر م  یاون .از یل ی_خ

 ؟ی_هنوز از محمد خبر دار

 . نمشیب  ی_هر روز م

 بود. تین یکه عشق زم ؟اونی_مگه هنوزم دوسش دار

 بال سرم اومد.  نیره که بخاطر اون ا  ینم ادمی_آره.اما 

 ؟یهم کرد نشی_نفر

 وقت.  چی_ه

 

   25#ساعت

 83#پارت_
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 شه. یم میسارا.به محمد حسود ی_چقدر عاشق بود

 عاقبتم رو؟  ی دی.تهش ددهی_چه فا

 خبر نداره.  ندهی _خب آدم که از آ

 ه؟یعشق چ ی_نظرت درباره 

 نشدم. رشیبهش فکر نکردم.چون درگ ی_عشق....تا حاال اساس 

 .یستی .اما متوجهش نیش یم  رشیدرگ یفکر کنم کم کم دار یزد:ول  لبخند

سارا درباره   ی بشه.بخاطر حرفا یو چ ادیب  یه جورکه خبر نداشتم قراره چ یا ندهی.بخاطر آدیدلم لرز ته
 اد یبودم غلط از آب در ب دواری..امرادی ه یمن..درباره  ی

 گم. یدونم که م یم یزیچ هینباش. دواری_ام

 .نی کف زم دیچسب دهنم

 !؟ی خون یتته پته گفتم:تو...تو ذهنم رو هم م با

 داد. لمیتحو  حیباز هم لبخند مل  و

 .حوصلش سر رفته.. ادی_دوستت داره م

 موقع در زدن. همون

 خبر داشت.  ی از همه چ یجد یجد

 تو..   ایزده گفتم:ب بهت

و گفت:اگه مزاحم خلوتتونم  سادیباز شد و نفس اومد داخل و طلبکارانه دست به کمر کنار در وا در
 برم! 

 . دی.اونم خنددمیسارا نگاه کردم و خند به

 سارا بود نگاه کرد.بعدم به من.که   ییبا بهت به جا  نفس
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 ؟ی خند یم  وارید ؟بهی:بسم اهلل.بهار خوبنفس 

 . نجاستیسارا نگاه کردم و گفتم:نه..سارا ا به

 .ن یامام حس  ایدهنش: ی گذاشت جلو دستشو

 . دیکرد.رنگش پر یسکته م داشت

 .ادی نداره.داره ازش خوشم م  تی:نترس.کارگفتم

 

 .تو رو خدا برگرد به خودت. یترسناک شد  یلی_بهار خ 

 _من خودمم.نگران نباش. 

 نجاست؟ یواقعا االن ا یعنی....یعنیبه اطراف نگاه کرد و گفت:   دهیبا رنگ پر  نفس

 _اوهوم.

 ؟ یلکسیر  نقدری_خب تو چرا ا

 دونم.  ی_نم

 نه؟؟ یب یاالن داره منو م  یعنی_

 _بله.

 شنوه؟  ی:صدام...صدام رو هم مفتاد ی گذاشت رو قلبش.داشت پس م دست

 سارا نگاه کردم.لبخند داشت.  به

 خنده. ی _بله.تازه داره بهت م

 کرد. یلب صلوات فرستادن.واقعا داشت سکته م  ریشروع کرد ز  نفس

 تونم باهاش حرف بزنم؟  یمرتعش گفت:م  ییصدا با
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 کرد. دییسارا نگاه کردم.با پلک هاش تا به

 . یتون ی:بله.مگفتم

دست از   ی بگ  پتیبه اک  یکن  یلطف هیشه  یقربونت برم.م  یو گفت:سارا جان.اله   دیکش قیعم  نفس
 .میگناه دار م؟بخدایسر ما بردارن ما بر

 یسارا رو هم م یخنده  ی.صدارمی خندم رو بگ یبا ترس و با مزه گفت که نتونستم جلو  نقدریا
 .. دمیشن

 ؟ یخند  یکنم تو م یبا حرص گفت:زهرمار.من دارم سکته م   نفس

 خنده؟   ی:آخه سارا هم داره بهت مگفتم

 کنم. ی م  سیمن دارم خودمو خ  ن؟بابایمنو اسکل کرد نی ؟نشستیی_خدا

 

 شدم.  پی اون اک  ریگفت:بهش بگو من خودمم اس سارا

 .میاون اکپ  ریمن خودمم اس گهی_م

 کنن؟ یهمه سال بهت توجه نم نیبعد ا یعنیبگو .حواسم نبود.خب بهش  یگ ی_آخ راست م 

 شنوه.  ی:خودش داره مگفتم

 :اونا با ما فرق دارن.سارا

 اونا با ما فرق دارن. گهی_م

 که نشده؟ ی خدا...بهار عصبان ی_ا

 سارا نگاه کردم.همچنان لبخند داشت  به

 _نه حالش خوبه.

 و گفت:خب خدا روشکر.  دیکش  یراحت  نفس
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ممنون از    ی لیشدم.خ فیسارا جان که مصدع اوقات شر دیو گفت:ببخش واریسمت همون د  برگشت
 . تیی پاسخگو

پس   سمیوا گهید قهید هیآب قند بخورم.فکر کنم اگه  وانیل هیرم   یبرگشت سمتم و گفت:من م بعدم
 .فتمیم

 _آره از لرزش صدات معلومه.برو. 

درو ببنده با چشم  نکهی .قبل ارونی و رفت ب   دیرو کش گرهی .دستدیلرز یشت مافتضاح دا یلی خ دستاش
 .یو گفتم:برو تا غش نکرد دمیو ابرو بهم اشاره کرد مواظب خودم باشم.منم خند

 بست و رفت...  درو

 

 .یدار  ی:دوست با مزه اسارا

 بود. ینجوریهم شهی_آره.هم

 ؟یخبر ندار  لوفری افتادم و گفتم:از ن لوفرین ادی هوی

 که برگرده بخوابه.البته.... ی_حالش خوبه.نگران نباش.فکر کنم تا وقت

 _البته؟؟

 _البته...اگه برگرده.

 اگه برگرده؟  یچ یعنی.گفتم: ختیر یهر دلم

 کمک کمه تا اون ورد باطل شه.  یحتما شمس  دیبا یعنی_

 سارا.  یکن  ینگرانم م ی_دار

 کنم. یباز م تی واقع ی.من فقط دارم چشمت رو به روستیمن ن  دست زیچ چی_ه
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تونستم   یکار م یبگم.چ یدونستم چ ینم گهیبود.د تی گرفتم.از حرص و عصبان یدیسر درد شد هوی
 بکنم! 

 

 کم کم برم. دی_فکر کنم با

 ؟ ینر شهی_نم

 .مگه نه؟گهید می به بعد دوست نی.ما از اشتیپ  امی_نه...بازم م 

 کردم دوسش دارم  یدونم چرا اما داشتم کم کم حس م ینم

 تونستم حسش کنم.بفهممش.  یم انگار

 زدم و گفتم:آره.   لبخند

 منتظرش نذار.  نیاز ا شتریمنتظرته.ب رادیلبخند زد و گفت:ه اونم

 شد.  بیخواستم حرف بزنم غ  تا

 منتفره؟  منتظرم باشه؟اون که گفت از دخترا  دیمنتظرمه؟چرا با یچ  یعنیرفت. یجد یجد

 

   25#ساعت

 84#پارت_

 

 نشد. دایواسه سواالم پ یفکر کردم،جواب  یهرچ

کرده بودم.اصال   ریی .زل زدم به خودم.چقدر تو اون چند روز تغنهیآ یکردم و بلند شدم.رفتم جلو یهوف
 کجا. نیاون بهار کجا و ا
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  غی،چشمام رو بستم و جنگاه کردم نهیخودم روتو آ نکهیشونم رو برداشتم.اما هم  نیشدم از رو زم  خم
 . دمیکش یبلند

دختر چشم  هیمن، یبود.جرئت نداشتم چشام رو باز کنم.چون جا سادهیاونجا وا گهیآدم د هی انگار
 بود. سادهیجلوم وا یگود رفته و دور چشم کبود و لب خون  یقرمز،با گونه ها

 .دمی بعد آراد و نفس رو د  راد،ویه نهی با شدت باز شد.چشام رو باز کردم و پشت سرم از تو آ در

 نه.  ای نسیواقعا آ  نمیبرگشته بود سرجاش.چند بار دست تکون دادم بب  رمیتصو

 

 ؟یدیکش  غیشد بهار؟چرا ج  ی:چآراد

 رفت.   ادمی یلحظه همه چ هی چشم تو چشم شدم.اصال  رادیبا ه  نهیتو آ از

 ؟یدید ی؟چیشنو ی:بهار م آراد

 .دمید نهیوحشتناک جام تو آ ری تصو هیلحظه  هیخودم نگاه کردم و گفتم:. به

 

 نبود؟   شتی:مگه سارا پنفس 

 _رفت. 

 ! ؟سارا؟ی:چرادیه

 :آره..منم باهاش حرف زدم. نفس 

 . ایتنها ن گهی.درونی از اتاق ب ای حرفا رو.بهار ب نیا نی:ول کن آراد

 . رونیاز اتاق رفتم ب هیحرفش گوش دادم و همراه بق به

 نداره؟  یکه مخالفت  ی.کسمیگفت:شام املت دار نفس

 مخالفت کنه؟  یکس شهیمگه م یکه شما دار  ی:اصال با دستپخت آراد
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  یشد و چ یرفت چ یم ادشونیکنار اومده بودن.چون زود  ایقضا نیذوق مرگ شد.انگار با ا  نفس
 . میشد یساده از کنارشون رد نم رادیفقط من و ه نشونینشد.ب

 

 .اطی .تو حمیغذا بپز شی رو آت گمی:من منفس 

 . هی:فکر خوبآراد

 بود..   نییرومبل نشسته بودم و سرم پا من

 ه؟ ینظرت چ رادی :هآراد

 هم انگار حواسش نبود.  رادیه

 ؟ ی:چرادیه

 .نظرت؟ میو بخور میشام بپز اط یامشب تو ح گمی_م

 کنه. ینم  ی:برام فرقرادیه

 ؟ یگیم  ی:بهار تو چنفس 

 ندارم.  ی_منم حرف 

 شدم.  یحرف داره،اما متوجهشون نم ینگام کرد.حس کردم نگاهش کل  رادیه

 . ارنیپخت و پز رو م لی.خانوما هم وسامیرو به پا کن   شیبساط آت   میپاشو بر رادی :خب پس.هآراد

  یهرچ  میبر ایکوک پا شد و گفت:ب  فی.نفس هم با کرونیبه ناچار بلند شد و با آراد رفتن ب  رادیه
 مردا.  ش یپ میبر می جمع کن میدار یخوردن 

 

 . امیم  ییرم دستشو یگرفت.گفتم:نفس من م  مییدستشو هویشدم و همراهش رفتم. بلند
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لباس  کممیشهر  میبرامروز فردا  دیرم لباسام رو عوض کنم.با یمنم م  یای:خب تا تو م نفس 
 شه. ینم  ینجوری.امیبخر

 . یگی.آره راست م ما یشد  ی_عجب گرفتار

در  یکردم.جلو یم یبررس قیداشتم و همه جا رو دق یقدم بر م اطیباال.با احت یطبقه  رفتم
 کردم. یرو نگاه م  واریبودم و در و د سادهیلبه وا هیهم که  ییدستشو

 

  ینم  شیهم با آساwc هیو با سرعت جت برگشتم. ییراحت شد،رفتم دستشو ی تا حدود المی خ یوقت
 رفتم.  یفرصت م نیتو اول  دی.تازه حموم هم نرفته بودم.بامیبر میتونست

 نفس از تو آشپزخونه اومد. ی.صدانییپله ها رفتم پا از

 .گهید  ایب  یی:بهار؟کجانفس 

 گفتم:اومدم.  بلند

بود.رفتم جلوتر و   سادهیوا  نکیتو آشپزخونه.نفس با همون لباسا،پشت به من رو به س رفتم
 ؟ یگفتم:پس چرا لباسات رو عوض نکرد

 نداد.اصال عکس العمل نشون نداد. جواب

 _نفس؟با توام!

 ؟ یزن  یحرف م  یدار ینفس از پشت سرم اومد:با ک  یصدا

 بود. سادهیتم واباز موند.برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم.نفس پش دهنم

 نبود! نکیس یکس جلو چیبود رو نگاه کردم.اما ه سادهیکه نفس وا ییبرگشتم جا  دوباره

 ؟ ینبود نجایلکنت گفتم:مگه تو ..االن ا با

 رم لباسامو عوض کنم.  ی:نه.گفتم که منفس 
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 کس نبود.  چی رو نگاه کردم.ه نکیس  یبرگشتم جلو  دوباره

 .دمیکش قینفس عم هیرو بستم و  چشمام

 ؟یدید یزی :بهار؟باز چنفس 

 م؟یآماده کن دیبا یرو باز کردم و گفتم:نه..خب چ  چشمام

 

ها.به   یو خوردن یآشپز لیسراغ وسا میباال انداخت.بعد با هم رفت یمرموز نگاهم کرد و شونه ا نفس
 نبود.  ششیدادم اما اصال حواسم پ یحرفاش گوش م

 

 . اطیتو ح میرو شسته و رفته و آماده برد یساعت همه چ میاز حدود ن  بعد

 و آراد هم کنارش نشسته بودن. رادیآماده بود .ه شیآت

 

   25#ساعت

 85#پارت_

 

 تو سکوت فقط نظاره گر بودم.  شهیبا سر و صدا رفت جلو.اما من مثل هم  نفس

 . نینوبت شماس.شام امشب رو شما درست کن  ونی:خب آقانفس 

 ن؟ی:پس شما چه کاره ارادیه

 .گهید نی.شما بپزمی:ما آوردنفس 

 کنم.  یعقب خودم درست م  ن ی نی:چشم.شما بشدآرا
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 کنم. ی:نه.خودم درست مرادیه

 خوردن داره ها.  رادی :او..دستپخت هنفس 

 . ستیخوب ن  شی :اتفاقا اصال آشپزآراد

 نگفت  یزی بهش انداخت و چ یقی نگاه عم رادیه

 یکرده بودن م ییرایفقط عقب نشسته بود و ازش پذ شهیکه هم یرادیشد.ه یجور هیدلم  ته
 کنه. یخواست آشپز

خودم رو   یخنده دار شده بود که نتونستم جلو  نقدریتصورش کردم.ا یآشپز شبندیلحظه با کاله و پ  هی
 خنده.   ریو زدم ز  رمیبگ

 دن.خندم رو خوردم. کر یبا تعجب نگام م همشون

 ؟ یزن  یبا سارا الس م ی:بسم اهلل.باز دارنفس 

 چه طرز حرف زدنه.  نیوا نفس؟ا_

 خنده.  ری ز یزد هویها  وونهید نی:اخه مثل انفس 

 بامزه افتادم. زیچ هی ادی_

 .م ی:بگو ما هم بخندآراد

 تفاوت مشغول رنده کردن گوجه ها شد.  یب  یل یخ رادیه

 . یچ ی:نه هگفتم

 .گهی:خب بگو دنفس 

 . یچیه گمی_م

 .هیمنکرات  هیچشم و ابرو اشاره کردم که ساکت شه.آراد زد خراب ترش کرد:اوه اوه.پس قض با

 تو صورتم. دمیکوب  محکم
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 .دیخر میبر دی:فردا بارادیه

 کرد. دایدلم خداروشکر کردم که بحث خاتمه پ تو

 دارم. دیبه خر  ازین  یلی.خمیزد  یحرف م نیهم یدرباره  می:اتفاقا ما هم داشتنفس 

 

 .میگرد یاما بر نم میبرگرد میتون  یمسخرس.م یلیخ  ی:ول آراد

 . ستین لوفرمی.اما هممون نه.در ضمن نمیتون ی:منفس 

 

 :درسته. آراد

 ن؟ یاوردی :نمک نرادیه

 به ما نگاه کرد.  بعدم

 . ارمی رم م یرفت.االن م  ادمی:آخ نفس 

 رم.  ی:بذارمن م گفتم

 رم.   ی_نه خودم م

 بلند شد و رفت داخل.  نفس

 اومد. غ ی ج یکه آراد خواست حرف بزنه از تو خونه صدا نیگذشت.هم  کمی

 سمت در.  دی تو خونه.اول از همه هم آراد بلند شد و دو می خودمون رو رسوند یچه جور دمینفهم گهید

 سمت آشپزخونه. میرفت

 . دیلرز ی و دستاش رو سفت گذاشته بود رو دهنش.بدنش داشت م واریبود به د دهیچسب نفس

 ؟ یشد نفس؟خوب  ی با ترس گفت:چ آراد
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 تکون داد. یسرش رو به عالمت نف نفس

 ب. برم سمتش اما با ترس چند قدم رفت عق خواستم

 ؟ یترس  یو گفتم:چرا م سادمیزده سرجام وا بهت

 کرد. یبه سقف و بعد هم به من نگاه م یه  نفس

 . دمید ینم  یزیکردم چ یزد   نگاه م یکه زل م یبه محل  یهرچ

 ؟یدید ی:نفس چ رادیه

 زبونش بند اومده بود. انگار

 و داد دستش و مجبورش کرد بخوره.  ختیآب ر وانیل هیرفت  آراد

.اما یصندل  یرو  نهی.کمکش کرد بشدیلرز  یبهتر شد.اما همچنان م کمیسه تا قلوپ که خورد  دو
 کرد.  یهمچنان با ترس بهم نگاه م

 

 ؟ یترس  یاز بهار م ؟چرایدید ی:نفس چد یازش پرس آراد

 به سقف نگاه کرد.بعدش با لکنت گفت:بهار....بهار...   دوباره

 !؟ یعجله گفتم:من چ  با

 بود... زونیشده بود.با طناب....آو زی_بهار،اون باال...حلق آو 

 

   25#ساعت
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 شده بودم؟!  زی لحظه کپ کردم.من حلق آو هی

نشسته بود و سرش رو    یگرفت و اومد بغلم کرد.آراد هم رو صندل شیبچها نگاه کردم.نفس که گر به
 بود.  زیم

 داده بود.  هیسردرگم به چارچوپ در تک یهم با چهره ا رادیه

 

 بودم اونجا. سادهیوا یاز هر حس  یکه ته منم

 شدت گرفت و بغلم کرد. شی شد بهم.دوباره گر رهیازم جدا شد و خ  نفس

کم آوردم برن سراغ  کردن؟مگه قرار نبود اگه من  یاونا؟من بس نبودم واسشون؟چرا ولمون نم چرا
 بچها؟ 

 . رونی تنه زدم و رفتم ب رادیرو از دست دادم و هجوم بردم سمت در آشپزخونه.به ه کنترلم

و   نیدونم که همه جا هست ی.مفی کث یجونورا یو شروع کردم به داد زدن:آها  سادمیوا اطی ح وسط
 . نیشنو یصدام رو م نیاالنم دار

 ه؟ یسراغ بق نیر یم نیدار ست؟حاالیبستون ن  لوفریکردن ن ریبس نبودم؟آزار من کمتونه؟اس من

 . نیرو ول کن  هی.اما بقنیاری سر من ب نیخوا یم  ییبال هر

 

 ..میندار یری کدوممون تقص چیندارن.ه  یگناه چیه اونا

 . شنیم یوقت عصبان  هیتو... اینفس از پشت سرم اومد:بس کن بهار ب یصدا

 .میتون  یکنن ما هم م  وونمونیخوان د یزدم:به درک.اگه اونا م داد

 بدتر نکن.  نیتو وضع رو از ا ای .بستنیاونا که آدم ن وونهی:آخه دنفس 
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 شد.  یدرست نم  یچی کارام ه  نیگفت.با ا یم راست

  یم  گاریکه رو مبل نشسته بود و س رادیرفتم داخل.ه شهیتازه کردم و کالفه تر از هم ینفس هی
 آرادم هنوز توآشپزخونه بود. .دیکش

 برگشته. یبه حالت عاد یهمه چ دمید یکردم م  یبستم و باز م ی کاش چشمام روم  یا

 

.سرم رو که بلند کردم خشکم زد.مامانم بود.خودش بود...با سادهیپله ها وا یباال یک یکردم  حس
 کرد.  یمورد عالقش.داشت نگام م  یطوس  راهنیو پ  یزرشک یهمون روسر

 لب زمزمه کردم:مامان. ریز

 باال.  یلبخند زد و رفت سمت اتاقا 

 نکردم و دنبالش رفتم. معطل

 . ساینفس اومد:بهار کجا؟وا یصدا

 از پله ها رفتم باال. بهش توجه نکردم و بدو بدو اما

زدم   یکه اروم صداش م نجوریرفت.هم ی خورد به پشت بوم باال م یکه م ییداشت از راهرو مامانم
 دنبالش رفتم. 

 بود و لبخند به لب داشت.آغوشش رو به روم باز کرد. سادهیبوم وا یبه پشت بوم.لبه  دمیرس

 لو رفتم.به اشک ج ختهی آم یخودم رو کنترل کنم و با خنده  نتونستم

 . نییپا فتهی داره از عقب م دمیسه قدم مونده بود بهش برسم د دو

 :مامااااان.دمیکش  غیج

 شدم. دهیاز عقب کش هوی رمشیخواستم بگ دمیدو
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 .رادهیه  دمیعطرش فهم یام.از بو یکی کردم تو آغوش  حس

 کرد.  یبه خون نشستش نگام م یرو بلند کردم.داشت با چشا سرم

بودم پرت شده   دهیتر رس  رید هیثان هی ؟اگهیکن ی م یچه غلط یتو صورتم داد زد:معلوم هست دار هوی
 . نییپا یبود

 کرد. یم وونمیمامانم داشت د یادآوریبودم،هم   دهیترس ادشیبگم.هم از فر  یدونستم چ ینم

هم   نفس ی  هیگر یخورد.صدا یبه صورتم م شیگرم و عصب  یتو همون حالت نگاش کردم.نفسا کمی
 .ومدیم

 کس نبود. چیرو نگاه کردم .ه نییبوم.پا  یپسش زدم و رفتم لبه  هوی

 شد . آخه چرا....... ینم  باورم

 

   25#ساعت
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 . یفتیکنار م   ای:بهار مرگ من بنفس 

 از اونجا فاصله گرفتم. آروم

 ؟ یشده بود.اومد جلو تر و گفت:چرا اون کارو کرد  یهم عصب آراد

 .. یلیوحشتناک بود.خ  یلیپرت شدن مامانم باعث شد چشام رو ببندم.خ  ی صحنه

 . دیبلند رفت و در پشت بوم رو کوب ییبا حرص و قدم ها رادیه

 گفتن؟!  یرو م  نایکردم.اگه مادر خودشون هم بود هم ینم درکشون
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 دم.کالفه بودم.خسته بودم. بو یبدجور گرفته بود.عصب دلم

 کنم.  یبا هم باعث شد سرشون قاط  همش

 :بهار بگو... نفس 

من   نیفهم یکدومتون نم چینگو نفس.ه یچ ی.هسی بلند حرفش رو قطع کردم و گفتم:ه یداد با
شه پس دهنتون رو   ینم تونیحال   ی.وقتفتهیاتفاقا م  نیکه ا هیبار  نیکشم.انگار اول یدارم م یچ

 یدلش به حالم بسوزه.اصال دلم م ایکمکم کنه  ی.الزم نکرده کسرمیبه درد خودم بم  نیبذار  نیببند
 چه؟!  ی...به کس رمی بم ادخو

رو ازم نداشتن.خودمم   یرفتار نی کردن.توقع همچ یباز نگام م ی گرد و دهن ییجفتشون با چشا هر
 تعجب کردم چه برسه به اونا. 

 

 ن ییبگن از کنارشون رد شدم و رفتم پا یزیچ نکهیا قبل

 برداشتم و رفتم باال.   نییرو از تو اتاق پا لمیکنم.وسا  یکار م  یدارم چ دمیفهم ینم

 کردن. یبودن و فقط نگام م سادهیگوشه وا هیو آراد   نفس

 رو بردم تو اتاق سارا و درو محکم بستم. لمیوسا

 

گوشه.شالمم در آوردم و باحرص انداختم  هیزدم.ساکم رو هول دادم  ینفس نفس م  جانی شدت ه از
 بود. ختهیرو تخت.موهام رو باز کردم و نشستم رو تخت.ترسم از اونجا ر

 بار منو تا مرز سکته برد نگاه کردم و پوزخند زدم.  هیکه  ییویراد به

 

.خواستم برم ساکمو کردم و بلند شدم یکه آروم شدم،هوف کمیپوست لبم.  دنیکردم به جو شروع
 داده به در.  هیسارا تک دمیبردارم د
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 ؟ی ش  یظاهر م ینجوریساراس گفتم: را ا دمید ی .وقتسادمیو همونجا وا  دمیکش یبلند نیه

 _مگه بهت نگفته بودم مواظب باش؟ 

 خوره. یباز موند.گفتم:عه لبت داره تکون م  دهنم

 نگفت.  یچیه

 شن؟ یمات خوب نم صورتش جلب شد.گفتم:چرا زخ یبه زخما توجهم

 .ی_جوابمو نداد

 چه خبره؟مامانم بود. یبگم؟خودت که خبر دار ی_چ

 کنه؟  یکار م  یچ نجای_مامانت نبود.آخه مادر تو ا

 شدم. خودیاز خود ب دمشید یلحظه کنترلم رو از دست دادم.وقت هی_

 

 مواظب باش.  شتریهمش تلس.ب  نای_ا

 . ایمسخره باز نیا شهیتموم م ی_ک

نشستم رو   دی بلند شدم و گفتم:ببخش عیافتاد اون تخت ساراس.سر ادمی  هوینشستم رو تخت. دوباره
 تختت. 

 بود. امیی تنها مرحم تنها نجایا یزمان  هیحسرت نگاهم کرد و گفت: با

 . یگیم ی فهمم چ ی_م

 

 .راحت باش. نی_بش

 دور چشمش گود و کبود نبود. گهینگاهش کردم.د قینشستم رو تخت.دق دوباره
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 .یکرد رییتغ کمی کنم  ی:حس مگفتم

 ؟ یریی_واقعا؟چه تغ

 ؟ یدیخودتو ند یعنی_

 .فتادین  نهیآ یازش رو یریتصو چی.اما هستادیاتاقش ا یقد نهیآ یزد و رفت جلو  یتلخ  لبخند

 

 شد! ینبود.چون اون روح محسوب م  بیهم عج یلیخ

 

   25#ساعت

 88#پارت_

 

 .راحت باش. نی_بش

 دور چشمش گود و کبود نبود. گهینگاهش کردم.د قینشستم رو تخت.دق دوباره

 .یکرد رییتغ کمی کنم  ی:حس مگفتم

 ؟ یریی_واقعا؟چه تغ

 ؟ یدیخودتو ند یعنی_

 .فتادین  نهیآ یازش رو یریتصو چی.اما هستادیاتاقش ا یقد نهیآ یزد و رفت جلو  یتلخ  لبخند

 شد! ینبود.چون اون روح محسوب م  بیهم عج یلیخ

 :حواس نبود که تو..ـگفتم

 _روحم؟!
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 نگفتم.  یزیچ

 کردم؟  ریی تغ  یلیشد بهم و گفت:خ  رهی سمتم.خ دیچرخ

 ه؟ یصورتت و بدنت واسه چ یرو ی.زخم هایکرد ریی گفت.اما چرا.تغ شهینم یل ی_خ

  دیکردن.گفتن با یگفتن اطاعت م  یبهم م  یکنم.هرچ یخودکش  خواستمیکه م  یگرده به زمان ی_بر م 
 . ین یمحمد رو بب یتا بتون یبدنت بنداز  یتا خراش رو۲۵

 وحشتناکه.هنوز انگار زخمات تازن  یل ی_خ

 نگفت.رفت سمت پنجره.  یزیچ

 ه؟یچ ۲۵ساعت   ی هی_قض

 ! ستی در کار ن یو پنج  ستی_ساعت ب

 ؟یچ  یعن ی:خت یر یهر دلم

 .ادی نم یزمان  نی وقت همچ چیدن.چون ه یو پنج رو م  ستی ساعت ب ی_اونا وعده 

 . یگیم یفهمم چ ی؟نمیچ یعنی_

 ازت بخوام؟  زیچ  هیتونم  ی.میفهم  ی_ولش کن.به وقتش م 

 کرده بود.اما گفتم:آره حتما..بگو.   ری ذهنم رو درگ حرفاش

 محمد!  شی پ  یخوام بر ی_ازت م 

 بگم؟  یخوردم.گفتم:خب برم چ جا

 سرخاکم. ادی _ازش بخواه ب

 هستم؟  یبگم ک ؟اصالی_خب به چه بهونه ا

 .شهیرو بگو.خودش درست م  قتی_حق
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 کار کنم.  یدونستم چ یفکر کردم.نم کمی

 درخواست بود.نه اجبار. هیفقط   نی.ایدونم دو دل ی_م

 کنه؟ یم یکجا زندگ  یدون یرم.م  یقاطع گفتم:م  یلی خ هوی

 دم. یرو بهت م ش ینشون یبر ی_آره.هروقت خواست

 

 تونم برم؟  یم ی_با ک 

 ؟ یکن  یفکر م ی_خودت چ 

 بود. رادیکه ذهنم رو مشغول کرد ه ینفر نیاول

باال   ادیگرده که ب یبهونه م هیکنه.االنم داره دنبال  ی_انتخابت درسته.برو باهاش صحبت کن.قبول م
 . شتیپ

 ؟ یگرفت.دلم قنج رفت.گفتم:جد خندم

 شه.  یبهت ثابت م  یصبر کن قهی_سه د

 

 بود. ستادهی در ا وار،کناریبه د هیاز خدا خواسته منتظر نشستم .سارا هم تک منم

 بعد در زدن. قهیسه د  قایدق

 عبوس به خودم گرفتم و گفتم:بله؟ یا چهره

 داخل؟  امیتونم ب  یاومد:م  رادیه یصدا

 جوابش رو بدم.   ایدونستم خندم رو جمع کنم  ینم

 رو لب داشت.  یمندانه ا روزیبخند پسارا نگاه کردم.ل به
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 دیی رو جمع و جور کردم و گفتم:بله.بفرما خودم

 حرف زدن جا خوردم! یاز اون همه رسم خودمم

 نمونده؟ نجایگفت:ساعت من ا یعاد یلیباز کرد.اخماش تو هم بود.خ درو

 

 بگرد.   ایب یخوا ی .حاال اگه مدمیند یزی تفاوت به اطراف نگاه کردم و گفتم:من چ یب

 بهم بدش.  یکرد داش یزمان پ هیو سردش گفت:نه.اگه  یهمون لحن جد با

 :بهش بگو تا نرفته.سارا

 _باشه باشه.. 

 ؟ی گفت یزی صدام برگشت و گفت:چ دنی.با شن رونی رفت ب  یم داشت

 :بگو..سارا

 .گهی_گفتم باشه د

 باشه؟   ی:چرادیه

 ه. اونجاست و از حضور سارا خبر ندار رادمی رفت ه  یم ادمی یه

 . یچ ی:هگفتم

 ؟ یچ ی_ه

 

 داخل؟  یایلحظه ب هی شهی_م

 نخورد:بگو کارتو.  تکون

 .برو به سالمت.یچی نبود دلش از کجا پر بود.منم حرصم گرفت و گفتم:ه معلوم
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 :بهار!سارا

 بزنم.   یشدم که نتونستم حرف  یعصب   نقدریسارا نگاه کردم.دلم واسش سوخت.اما اون لحظه ا به

 باال انداخت و رفت .درم بست.  یهم شونه ا رادیه

 

 دلخور نگام کرد.  سارا

 جوابم رو داد؟  ی چه جور یدی:ندگفتم

 ی _مقصرش خودت 

 کار کردم مگه؟  ی_چ

 . یکرد یخودت رو پرت م  یکنه تو عمدا داشت ی_فکر م

 داره؟  ینبوده.دوما.اصال به اون چه ربط  نجوری_هه.اوال که ا

 . یفهم  یربطش رو م  ی_به زود

 زد.  بشی بگم باز غ یزی چ نکهیهم قبل ا عدب

 

   25#ساعت

 89#پارت_

 

 

 تو سر خودم.  دمیکردم و با حرص کوب یپوف
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مدت  هی.اما به هیچ میناراحت لیدونستم دل ینم قیدست بچها دلخور بودم.از دست همه!خودمم دق از
 داشتم. ازیخلوت ن

 گفتم.  یرو م  هیقض رادیرفتم به ه  یم دیهرحال با به

 . رونیآروم شه.بعد پاشدم رفتم ب  کمیبگذره تا اوضاع  یساعت مین گذاشتم

 بود.  کینزد یل یعطرش خ یبو

 سارا.  یباال.اتاق مامان بابا یاز اتاقا یکی در  یجلو  دمیرس

 در باز بود.برام راحت نبود،چند بارم خواستم برگردم اما باالخره در زدم.  ی گوشه

 ؟ بود:بله رادیبار نوبت ه نیا

 داخل؟ امی ب شهیرو صاف کردم و گفتم:م صدام

 شد. انی قدماش اومد.بعدم در کامل باز شد و قامت بلندش جلوم نما یصدا

رفتم سر    نی.واسه همدمیکرد.اوضاع رو مناسب ند ینگام م  یشگیبا همون اخم جذاب وهم داشت
 بود. شم یاصل مطلب:سارا پ

 تر شد.  ظی غل اخمش

 بود؟!  شتی_پ

 ازمون خواست. یزیچ هی_آره.

 داخل.  ای_ب

 مکث کردم و رفتم تو اتاق.درو نبست.  کمی کنار. رفت

 .ستادی ا نهیرو به روم دسته به س قایم،دقیچند قدم ی.اونم تو فاصله ستادمیگوشه ا هی همونجا

دنبال  میهم باهاش تنها باشم.گفتم:ازمون خواست بر یل یخواستم خ یرو تلف نکردم .نم   وقت
 .شهیآروم م ینجوریسرخاکش.ا ادیخواد ب یمحمد.م
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 گه؟یرو بت گفت د  نای:خودش ارادیه

 _آره. 

 کردم. فیکه گفت هم به طور خالصه تعر ییزایچ ی هیبق

 م؟یکن  داشیپ دی:اونوقت از کجا با رادیه

 ده.  ی_گفت آدرسش رو م 

 خواد خودش رو بهمون نشون بده؟ یسارا نم  نیا_

 تونه.  ی_بخوادم نم 

 _عه؟

 رم.  یکس نم  چیدنبال ه نمشینب یکرد به قدم زدن:باشه.منم تا وقت شروع

 

 تونه.  یکه نم ؟گفتم یکن  ی_چرا لج م

 ماسه؟ یبه تو م  شی؟چیری گیصداش رو برد باال:تو چرا طرفش رو م کمی. ستادیرو به روم ا اومد

.نه واسه کنن یم ییکارا هی تی هم واسه انسان ای.بعضستنیبهش:همه مثل هم ن  دمیتوپ تی عصبان با
 بهشون بماسه. یزیچ نکهیا

 ی ره دنبال خود کش یداره نم  تی که انسان یکس یانسان! ول نیشد:آفر  یعصب

 کنم؟ یخواستم خودکش  یگفته من م یزدم:ک داد

 االن....... دمیرس یتر م  رید هیهان؟اگه چند ثان یکرد ی م ی_پس لب اون بوم چه غلط

 گرفت.  یهامون مماس هم قرار م ین یجلو ،ب ومدیم گهیذره د هی
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 چشمام در نوسان بود. نیبه خون نشستش ب یچشما

 خورد.  یبه صورتم م  شی تند و عصب ینفسا

 .رونیگردنش زده بود ب  رگ

 

  دنیکردن طول و عرض اتاق و دست کش یرفت عقب.شروع کرد به ط هویتو اون حالت موند و  کمی
 موهاش. یال

 بود. ختهیخوش حالتش بهم ر یموها

 .ستادیرو در آورد و رفت کنار پنجره پشت به من ا  گارشیس  بشی تو ج از

 

  دمیشد.اصال نفهم یکه داشت پرت م  دمینرفته بودم.مادرم رو د یبود بگم:من واسه خودکش وقتش
 شد...  یچ

 

 نکرد. یریینگفت.اصال حالتش تغ یچیه

 رم..  ی.خودم ماین یخوا  یگفتم. حاال اگه نم یبهت م   دیگفتم:با اروم

 

 :برو لباساتو بپوش....دم یکه صداش رو شن رونیرفتم ب یاز اتاق م داشتم

 

   25#ساعت

 90#پارت_
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 :برو لباساتو بپوش....دم یکه صداش رو شن رونیرفتم ب یاز اتاق م داشتم

 زدم و رفتم سمت اتاق سارا.  تیرضا یاز رو یاز چشمش لبخند  دور

هم برداشتم که اگه قبول کرد   می.کارت بانکدمیکه واسم مونده بود رو برداشتم و پوش یزیلباس تم  اتنه
 . رمی از اونور برم چند دست لباس بگ

 

 .میبه سرتا پام انداخت و گفت :بر یهم از اتاق خارج شد.نگاه رادیبا من،ه همزمان

خودت   ایپله ها گفتم: نییپا میبرس نکهیدادن رو نداشتم.قبل ا حیتوض یرفتم.حوصله   دنبالش
 . دیخر  میر یبگو م ای می ر  یبهشون بگو کجا م

 تکون داد. سر

 زدن.معلوم بود حالشون گرفتس.  ینشسته بودن.حرف هم نم  اطیو نفس تو ح آراد

که حاال خاموش شده   یشیبرگشتن سمتمون.نگاهم افتاد به آت دن،هردوشونیپامون رو که شن  یصدا
 که قرار بود شاممون باشه.  یوخته اس یبود،و گوجه ها

 . دیخر  میر یم  می:ما داررادیه

 . کهیموقع شب؟!جاده تار نی:انفس 

 . نیصبح بر  نیبذار گهی:راس مآراد

 نبود که سارا آدرس هم رو بهمون نداد. ادمی گفتن.اصال  یم راست

 .می گرد یزود برم  میر ی:تازه ساعت هفته.مرادیه

 م؟یصبح بر  می:بذارگفتم

 ؟ یاسکلم کرد گهیبهم انداخت.قشنگ معلوم بود داره تو دلش م  یهی عاقل اندر سف نگاه
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 مثل خودش نگاش کردم.  منم

 .میکن  یبمونه صبح جمع م  نیرو بذار نایتو.سرده.ا  میبر نیتکون داد و گفت:پاش  یسر

 م؟یبخور ی:گرسنمونه.چآراد

 کنم.  یسر هم م یزیچ هیداخل من االن  می:برنفس 

 انی ب نکهیو رفتم داخل.قبل از ا  نیی ن رو نداشتم.زودتر از همه سرم رو انداختم پاحرفاشو ی حوصله
 .واریزده به د هی سارا رو به روم تک دمیکه درو باز کردم د  نیبرگشتم به اتاق سارا.هم

 ؟ یایروز دو بار ب  هیتو  ی تونست ینشدم.گفتم:چه جور ریبار غافلگ  نیا

 .یضمن آدرس هم نداد در

 رو در آوردم و انداختم رو تخت.  شالم

  یگفتم:چرا حرف نم  اوردمیکه پالتو و مانتوم رو در م نجوریگه.هم ینم  یچیه دمید
 ؟ ی.دلخور؟نکنهیزن

 جواب نداد.  بازم

 

مثل   دیو پوست سف  یو دهن خون  دیکامال سف یموجود ترسناک،با چشا هی دم یرو چرخوندم د سرم
 تنش بود.  اهیهم س.موهم نداشت.سرتا پا سادهیگچ بغلم وا

 .دیرو باز کرد و نعره کش شی بخوام عکس العمل نشون بدم دهن خون تا

 . نیشدت دادش پرت شدم زم از

 

 صورتمه.  یرو به رو قایصورتش دق دمیپخش صورتم شد.وحشت زده کنارشون زدم د موهام

 و دستام رو گذاشتم رو چشمام.   دمیکش یبنفش  غیج
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   25#ساعت

 91#پارت_

 

 تا در باز شد.  دمیکش غیج  نقدریا

 مطمئن بودم رفته،اما جرئت نداشتم چشمام رو باز کنم.  نکهیا با

 . نجامیگفت:بهار؟چشاتو باز کن.نترس من ا رادیه

 دستام رو برداشتم. دیترد با

 تو اتاق نبود.  یکس رادی ه جز

 کردم.  هیگر یها یرو از دست دادم.بلند شدم و خودم رو انداختم تو بغلش و ها ارمیاخت

 

 مردونش دورم حلقه شد.  یدستا

 کنه. یکم حس کردم داره موهام رو نوازش م  کم

 خواست ازش جدا شم. یآرومم کرد.دلم نم آغوشش

 ؟یدونم چقدر گذشت که گفت:بهتر ینم

 _نه..خستم..

 ؟ ی_از چ

 ع.وض  نی.از ای_از زندگ

 . شهی_تموم م

 ؟ یکنان گفتم:ک  نیف نیف
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 _به وقتش. 

 از اون تو بغلش بمونم.  شتریزشته ب دمید

 ازش جدا شدم و اشکام رو پاک کردم.  آروم

 نگاش کنم گفتم:بچها کجان؟ نکهیا بدون

 . دی_رفتن خر

 ! د؟یکردم و گفتم:خر نگاهش

 رفتن ..  ییدوتا چوندنی _آره.ما رو پ

 

 _چقدر خوشن. 

 نگفت.  یزیچ

 بود دورم.  ختهیتنم بود.موهامم ر یتاپ حلقه ا هیلباسام افتادم. ادی تازه

 رون؟ ی ب یبر شهیو گفتم:م نییخجالت آب شدم.سرم رو انداختم پا از

 _چرا؟ 

 کرد. یم  تی.داشت اذهی بود منظورم چ  دهیفهم

 . ستی_لباس تنم ن 

 تنته که. ؟لباساتی_جد

 شدم.  یواقعا داشتم آب م گهید

 صورتش بود.  یچونم و سرم رو بلند کرد.صورتم رو به رو زیگذاشت ر دستشو
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.بگو  الیخی .کار از کار گذشت.بدمتید گهیچه سرخ شده.د ن ی.دستشو برداشت و گفت:ببدیخند هوی
 ؟یدید یچ نمی بب

 تفاوت باشم. یکردم ب ینداره،سع دهیشدن فا دیسرخ و سف  دمید یوقت

نگفت اون معجون   یشمس نی.با حرص گفتم:مگه ادی اون موجود افتادم پشتم لرز ادیدوباره  یوقت
 بره؟   نیکنه تنش هام از ب یم یکار

 بره.قرار بود کمتر شه.   نی _قرار نبود کامل از ب

 

نار  تو اتاق بود.اولش سارا ک یو دهن خون دیسف یموجود با پوست و چشما  هیکردم و گفتم: یهوف
 اونه.مو هم نداشت.  دمیبود.اما بعدش د سادهیپنجره وا

 سارا بود. هیشب  یک ی _معلومه سارا نبوده.

 

 بخوابم؟   نجای ا ی_من شب چه جور

 بخوابم؟  شت یمن پ یخوا ی_م

 تمام زل زده بود بهم.  یینگاهش کردم.اونم انگار نه انگار، با پرو طلبکارانه

 سرم رو خاروندم و بلند شدم.   ارهی کم نم دمید یوقت

 

   25#ساعت

 92#پارت_

 

 زد:بهار؟  صدام
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 اسمم رو برد.گفتم:بله؟ یمدل قشنگ هی

 داشت.  دیترد انگار

 .یچ ی گفت:ه آخرم

 رم رو پشت بوم.   یشد:من م بلند

 .اما غرورش اجازه نداد.ایخواست بگه تو هم ب یکنم م فکر

 . امیخوره منم ب  یبخورم.اگه خلوتت بهم نم معجون رو دیتونم بخوابم.با  ینم۱۲گفتم:تا  خودم

 .منتظرتم. ا یبرق زد:نه.ب  چشماش

 رفت،مانتوم رو تنم کردم.شالمم دور سرم بستم و گره زدم .  یوقت

 

 باال.  رفتم

 اون صحنه و مادرم افتادم.  ادی بوم خورد، یکه به لبه  چشمم

واقعا سخت شده بود.روز به روز کالفه تر و   شونیواسش تنگ شده بود.تحمل دور یل یخ  یلیخ دلم
 شدم   یدلتنگ تر م

 ؟ یای_پس چرا نم 

 و جلو رفتم. دمیکش یبوم نشسته بود.آه ی لبه

 .نمیکرد کنارش بش کمکم

 . ادهی:مواظب باش.ارتفاع زرادیه

 _حواسم هست. 

 . یدوباره خودت رو پرت کن  ی_هوس نکن
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 .ی_وا

 زن._باشه ن 

 

کرد.گفتم:دلت واسه  یم تمیداشت اذ نمونی.سکوت ب میکدوممون حرف نزد چیه یا قهیدق چند
 خانوادت تنگ نشده؟ 

 . یل ی_چرا.خ

 فتاده؟ ی همه مدت کارت عقب ن نی_ا

 گذره. یام.در نبودمم امور شرکت م  یشرکت خدمات مسافرت  ری_من مد

 ؟ یآراد چ ؟یری_واقعا مد

 خونه.  یم ی_آراد داره پزشک 

 ؟ یخواد دکتر شه؟حاال دکتر چ ی.م ی_آخ

 _متخصص قلب و عروق.

 . ادی_بهشم م

 تونه مطب بزنه.   یم گهی_آره.دو سال د

 ؟ یکن  ی_هنوزم بهش فکر م

 ؟ ی_به ک

 کردم.  دایپ یدونم چرا اما حس خوب  ی.نمهیمنظورم ک  دینفهم  یحت

 . یکه دوسش داشت ی_همون دختر

 _اها..نه اصال.
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 س؟ ین  تیتو زندگ  ی بار خودش گفت:تو کس  نیکم آوردم.ا سوال

 

 کنم:نگفته بودم؟  تشیاذ کمی کردم  هوس

 . ادی نم ادمی_

 .ستمین  لیم یکنم بهش ب  یهست که. حس م یک ی_خب...

 ؟ یرفت تو هم:ک  اخماش 

 داره اگه نگم؟  بی_ع

 نداره.  یتو به من ربط  یتفاوت باشه.نگاهش رو به آسمون دوخت و گفت:نه.زندگ یداشت ب  یسع

 از رفتاراش.  ادیبداخالقه..اما خوشم م کمی_آشناس.

 داشت باشه.  اقتتویل   دوارمی.امی_به سالمت

 کردم.  یحس م  ینجوریمن ا دمیگه.شا یبود از ته دل نم  معلوم

 خودمو گرفتم. یگرفته بود اما جلو خندم

 

 ه خوبه امشب._هوا چ

 _آره. 

 شده؟  یزیخشک بود.گفتم:چ  لحنش

 _نه.

 . دمیکش  یطوالن یا ازهیباال انداختم.خم یا شونه
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 رو شونم. یسرتو بذار یتون یشه،میخواد ناراحت نم  یکه خاطرتو م  یکرد و گفت:اگه اون نگام

 خودمو گفتم.مونده بود با قهقهه خودم رو لو بدم.گفتم:من که نگفتم اونم منو دوست داره.من  کم

 دوست نداره؟  یعنی_

 .ستمی دونم.مطمئن ن  ی_نم

 

 . یتا اون موقع سرتو رو شونم بذار یتون ی _خب پس فکر کنم م

 و سرم رو گذاشتم رو شونش.  دمیخند

 _ماه امشب کامله.

 گفت.ماه کامل بود. یرو بلند کردم.راست م سرم

 خوشگله یل ی_خ

 

   25#ساعت

 93#پارت_

 

 ؟ ی:چرادیه

 . گمی_ماه رو م

 _آها.آره. 

 شه؟  ینازک تنش بود.گفتم:تو واقعا سردت نم  راهنیپ هیبهش انداختم.فقط  ینگاه

 _نه.
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 ندارم.   یحرف  گهی_خب من د

 نگفت..همونجور که سرم رو شونش بود،کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد............. یزیچ

 دم که حال نداشتم چشمام رو باز کنم.خسته بو نقدریو آسمون معلقم.اما ا  نی زم نیکردم ب  حس

 نرم قرار گرفتم.  یجا هیبعد،رو  کمی

 سوخت.*"  میشونیرفتم که حس کردم پ   یباز خواب م داشتم

 کاش قفل دلم به روت باز نشه.  ی کاش حسم غلط باشه.ا یبعد هم صداش گوشم رو نوازش کرد: ا و

  دیخواب  یم  رادیکه ه ی.تو همون اتاققدم هاش دور شد چشمام رو باز کردم و رو تخت نشستم. یوقت
 بودم.

 داغ شده بودم. یکوره  هیزنه.مثل   یکردم از تمام بدنم داره حرارت م حس

 تا حالم بهتر شد.  دمیکش  قیتا نفس عم چند

 ای ه یافتاده از خوشحال انی که درونم به غل یدونستم حس یبدجور دلم رو آشوب کرد.نم  حرفاش
 داشتم ؟  یبهش حس ؟یدوستم داشت؟من چ رادیه یجد  یجد یعن یترس.

بچد بافتم و   ختهیرسم،موهام رو که دورم ر  ینم  ییبه جا دم ید یتو همون حالت نشستم.وقت یربع هی
 بار راحت خواب نرفتم.................. نیدوباره رو تخت ولو شدم.اما ا

 

  یکه فکر کردم اتفاقا کمیبود. آواز چند تا پرنده چشمام رو باز کردم.اتاق برام ناآشنا  یبا صدا صبح
 اومد. ادمی شبید

 رو لبم نشست.  یلبخند اری اخت یب

 معجون رو نخوردم.  شبیاومد د ادمی  هویرو تخت. نشستم

اما دکمه   دمیبرداشتم .مانتوم رو هم پوش   یو بلند شدم.شالم رو از رو صندل میشون یزدم تو پ محکم
 هاش رو نبستم.
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 ساکت بود.رفتم تو اتاق سارا.  یل یخ خونه

 بردارم اما نبود.  زیم یکه معجون رو از رو نهیآ یجلو رفتم

 گذاشتمش همونجا.  ادمهی

 نکردم.  دایپ  یزیطرف و اون طرف رو گشتم چ نیا یهرچ

 .رونیکردم و رفتم ب  ینوچ

 هم نبود. رادیرو کاناپه خواب بود.ه آراد

 شد. می حسود شونیبود.به خوش خواب  دهیخواب نیی هم تو اتاق پا  نفس

  ی م یزیچ هی و داره  سادهیگاز وا یرو به رو  رادیه دمی.رفتم دادیاز تو آشپزخونه داره سر و صدا م دمید
 پزه.

 مشغول املت درست کردنه.  دیشد فهم  یبود م  دهیچی که تو خونه پ یگوجه ا یبو از

 . ری حضورم نشد.صدام رو صاف کردم و گفتم:صبح بخ متوجه

 و بسوزه. تابهیبه ماه رهیسمتم و باعث شد دستش بگ دیچرخ هویشد.چون   ری غافلگ انگار

 رفتم جلو.هم خندم گرفت هم دلم سوخت.  عیسر

 باش.  ؟مواظبیکار کرد یبود گفتم:چ دایاز خنده توش پ یی که رگه ها ییصدا با

 انگشت شستش قرمز شده بود. نیی دم.پارو گرفتم و نگاه کر دستش

 

 تا تاول نزده.   ریش  ریز  ریتکون دادم و گفتم:برو دستتو بگ یسر

داره   یبی جور عج هی دمیده سرم رو بلند کردم د یجواب نم  دمید یدستش بود.وقت یبه سوختگ نگاهم
 کنه.  ینگام م

 فرق داشت.  شهیشد.نگاهش با هم  خیتنم س یموها
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  نییفرار کنم سرم رو انداختم پا تی از اون وضع نکهیا یشدم .برا  ینافذش ذوب م یچشما ریز داشتم
 دستتو. گهیو خودم رو با گوجه ها سرگرم کردم.بهش گفتم:برو بشور د

 

به قد  قیرفت برگشتم نگاهش کردم.تا حاال دق ی.وقتاوردمی خودم ن  یلبخندش شدم اما به رو متوجه
 مرد بود.  هیکامل  یم.نمونه توجه نکرده بود  دشیورز  کلی بلند و ه

 نیا عی سر مقدرینگاهم رو ازش گرفتم و شروع کردم به هم زدن گوجه ها.ا ع یبرگشت سمتم سر تا
 اتفاق افتاد که دست منم خورد به تابه و سوخت. 

 بود که بخنده. رادی آخ و اوخم کل آشپزخونه رو برداشت.حاال نوبت ه یصدا

 

 ئه هاتو  ری همش تقص ن ی حرص گفتم:اه..بب با

 منه؟؟ ریتقص  یا یدست و پا چلفت د؟توی_ببخش

 کنار. دیکش کمی .خودش رو ری کردم و رفتم سمت ش یشیا

 زده بود بهم.نگاهش کالفم کرد.  زل

 . ریش  ری بگم خم شد و خودش دستم رو گرفت ز یزی خواستم برگردم و چ تا

 رفت.  ادمیشدم کال.سوزش دستم  الل

آشپزخونه نشستم و داره دستم رو  یرو صندل  دمیچقدر گذشت.به خودم که اومدم د دمینفهم
 کنه.  یپانسمان م 

 من دستتو ببندم.  نی.حاال تو بش ی به خودم زدم.بعدم گفتم:مرس  یدلم.تشر تو

 که شهیم یباز ؟سوسولی ببند نویبه دستش اشاره کرد و گفت:ا رادیه
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 ؟ یکن یمنو مسخره م ی.االن داردی_ببخش

 ؟ یکن یم  سهیبا خودت مقا کلمی ه نی_آخه من رو با ا

 سوزه. ی_ولش کن اصال.االن باز گوجه ها م

 _آخ آخ گوجه ها.

 خونه دار شده بود.  یخانوما  نیگرفت.مثل ا خندم

 

   25#ساعت

 94#پارت_

 

که از قبل آماده کرده  یی.بعد هم تخم مرغاکتریکوچ یشعله   هی یتابه رو برداشت و گذاشت رو رفت
 بود رو شکوند و مشغول هم زدن شد.

 شد.  یم خود ی راه انداخته بود که آدم از خود ب ییبو هی

 .میدار یواسشون نگه نم انی:برو صداشون کن.بگو اگه نرادیه

 _باشه. 

  یکردن نم یر مخواب رفته بود که فکر کنم توپم د  یآراد.جور شیسراغ بچه ها.اول رفتم پ رفتم
 بخوان بجنبن فاتحمون خوندس.  نایتا ا فتهی ب  ی.اگه اتفاقدیفهم

 نداشت.  یا دهیبار صداش زدم اما فا چند

 نظر داشت.  ریحرکاتم رو ز رادی تو آشپزخونه و پارچو آب کردم.ه رفتم

 تو سرته؟  یدی که گفت:باز چه فکر پل  رونیرفتم ب یم داشتم

 .صبر کن. سی و گفتم:ه دمیخند
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گناه  دمیتو دهنش د زمی.دهنش باز مونده بود.خواستم برسادمیشه رفتم باال سرش وا  داریب نکهیا قبل
 شه.  یداره خفه م

 پشت سرم گفت:پخ. یکی خواستم خمش کنم  نکهیآوردم باال.هم پارچو

 کردم روش.  یبرگشتم و چشم بسته پارچو خال عی.سردمیکش یبنفش  غیج

 ....میشتم اومد:بسم اهلل الرحمن الرحم هراسون آراد از پ یصدا

بسته و  یچشما  س،بای سرتاپا خ رادی ه دمیچشمو باز کردم د هی یال واشی.ادی نم  ییصدا چیه دمید
 .سادهی دست به کمر جلوم وا

 بزرگم گوشمه. کهی حالتاش معلوم بود اگه منفجر شه ت از

 سرعت باد از بغلش در رفتم .اونم افتاد دنبالم. با

 سر. رهی خ ی:دعا کن دستم بهت نرسه.دختره رادیه

 . دمیچرخ  یو پارچ به دست دور خونه م  دمیخند یم منم

اتاق.تا خواستم درو  نیاول یتو دمیو از پله ها رفتم باال.پر  دمیکش غی شه ج یم  کیداره بهم نزد دمید
 در. یببندم پاشو گذاشت ال 

 نداشت.  دهیتمام توانم درو هل دادم اما فا با

 :برو کنار.رادیه

 رم.   ی_نم

 به در فشار وارد کردم.  شتریو ب  دمیکش  غ یهول داد.بازم ج درو

 :گفتم برو کنار. رادیه

 .میزد ینفس نفس م  جفتمون

 رم.   ی_نم
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 تو.  امی_بهار برو کنار وگرنه به زور م 

 کنم روت. یبود که نتونستم پارچو خال  یاون بار یتالف نی.ایجنبه ا ی_چه ب

 که منم بلدم .گفنم برو کنار.  هی_عه؟اگه بحث تالف

 .غلط کردم اصال.املت سرد شدا.گهید ای_کوتاه ب 

 شد. دهیمنم به گند کش  کلی _شد که شد.کل ه

 .شهی.خشک مگهی_آبه د

 .گهیکنم پس.آبه د سی منم تو روخ ای!بگه؟ی_آبه د

 .دیبابا گفتم که ببخش ی_ا

 تا ببخشمت.   دی_درو باز کن رو در رو بگو ببخش

 

 _نه.

 ؟ یترس  ی_م

 _نــــــــه!

 _پس باز کن. 

 کنه. یداره نگام م  نهیو دست به س واریداده به د هیطرفشو تک  هیو  سادهیسارا جلوم وا  دمید هوی

 ذوق گفتم:عه سالم سارا. با

 :سارا؟!رادیه

 . دیخند سارا

 گم بخورتت.  یم یکن تمیفرصت استفاده کردم و طلبکارانه گفتم:آره سارا.اذ از
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 . نمیبخوره بب ادی _بگو ب

 . تیترب  یکردم و گفتم:ب یبلند نیه

 .یگیم یخودت دار هی:چرادیه

 خوام باهاش خلوت کنم.  یبرو.سارا اومده م رادی_ه

 ؟ یکن یمسخره م ای  شینیب  یم  ی:واقعا داررادیه

 .ی_وا چه مسخره ا

 . ایکردم.هروقت خلوتت با سارا خانوم تموم شد ب یگشنمه وگرنه ولت نم فی کرد و گفت:ح  یهوف

 شنوه ها.  ی_داره م

 گفتم مگه. ی_خب بشنوه .چ 

 کوتاه اومد و رفت.  باالخره

 

ɴʀɢs♪ : 

   25#ساعت

 95#پارت_

 

 . نمیب ی:عشق رو تو چشاتون مسارا

 ؟ یما رو به هم بچسبون  یخوا یم ی:چرا هبه جانب گفتم حق

دور چشمش  یها یچقدر خوشگل تر شده.کبود دمینگفت.تازه فهم یچ یلبخند زد و ه شهیهم مثل
 زخماشم بهتر بود.  یخوب شده بود.جا
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 . ی_چقدر خوشگل شد

 _واقعا؟ 

 باز.   یکرد ریی _آره.تغ

 . بهی_عج 

 .ی.آدرس رو هم که ندادیل ی_خ

 .نهی ماش تو

 ؟ ی_جد

 _آره. 

 _سارا؟ 

 نگام کرد.  منتظر

 نمت؟ یتونم بب ینم گهیماجرا ها تموم شه د نیا یهمه  یوقت  یعنی_

 خبر ندارم.   یچی _منم مثل تو.از ه

 کنم نترس شدم. ی_حس م 

 _خوبه که. 

 دونم.بهش عادت ندارم.  ی_نم

 _بهار؟ 

 _بله؟

 _مواظب خودت باش. 

 ؟ یگفت نویا هوی_چرا 
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 _نپرس.فقط مواظب باش. 

 . یکن  ینگرانم م ی_دار

 . ییحرفا  نی_نگران نباش.تو شجاع تر از ا

 .. ی_ول

 جواب تنها گذاشت.......... یاز سوال ب  یانبوه نیبگم رفت و منو ب یزیخواستم چ تا

 

خوب   نقدری کردم ا ی.دستپختش حرف نداشت.فکرشو نممیمحمد شد یخونه   یاز صبحونه ،راه بعد
 کنه. یآشپز

 که آدرسو خوند گفت براش آشناس.  رادیبود.ه  نیکه سارا گفت،آدرس تو ماش همونجور

 مهربون شده بود. ی.مثل مامانامی کرد مراقب باش دیتاک ی کل شهیمثل هم نفس

 گرفتم باز بهش زنگ بزنم. میمامانم افتادم.تصم ادی باز

 

 ا جون خوش گذشت؟ گفت:خلوت با سار رادیه می دور شد الیکه از و کمی

 زد.  یگنگ حرف م یل یبار نه.خ نی_ا

 _چرا؟ 

 جور حرفا.  نیگفت مراقب خودم باشم و از ا ی_م

 کرد.  نگام

 ؟ ی_مراقب باش

 _آره.جلوتو نگاه کن خطرناکه. 
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 نزد.  یحرف گهیازم گرفت.انگار ذهنش مشغول شده بود.چون د نگاهشو

 میکرد دایتا آدرس رو پ  دیطول نکش یلیخ

 

بود که  ب ی.واسم عجختیر یداشت م  بایبود و تقر ی آجر وارایبود.د یمیرنگ و قد یدر قهوه ا هی
 کرد.   یم یزندگ  ییجا نیمحمد همچ 

 .رفتم جلو و در زدم. میهم نگاه کرد به

 بودن. شتریدوتا هم ب  یک ی.از ومدیبچه م یو خنده   غی ج یتو خونه صدا از

صورتش و فقط چشماش   یرو گرفته بود جلو شیل گلدر.چادر گ یخانوم اومد جلو هیبعد  قهیچنددق
 معلوم بود. 

 .میمزاحم شد دیگفتم:سالم خانوم.ببخش ییخوش رو با

 .دیی_سالم .بفرما 

 ه؟یباصر  یمنزل آقا نجای_ا

 ؟ ی_باصر

 . ی_بله.محمد باصر

 رفتن.   نجایساله که از ا یلیخ شانی_نه.ا

 رو به ما دادن.  نجایآدرس ا ی:رفتن؟!ولدرا یه

و    ستی ب ستیب  بایبوده.اما تقر یبه نام باصر  ییآقا یبرا  نجایبودم که ا دهیشن هی_من از در و همسا
 کردن.  یم یزندگ  نجایا شیپنج سال پ

 ! ؟یچ یعنیبگم. یدونستم چ یباز مونده بود.نم  دهنم

 بهار.  می.برمیمزاحم شد دی:باشه ممنون.ببخشرادیه
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 ن؟ یازشون ندار یزی چ یا ینشون یشما آدرس  دیبره داخل گفتم:ببخش  نکهیا قبل

 داشته باشن.  دیشا نی ها پرس و جو کن هی_من نه واال.اما از همسا

 _باشه..ممنون.روز خوش. 

 داخل.  دییکنم.بفرما ی_خواهش م

 _نه ممنون.خدانگهدار. 

 

   25#ساعت

 96#پارت_

 

 . دیچرخ  یرنگارنگ خونه م یها در ی.نگاهم رومیبود ستادهیدر گم وسط کوچه ا  سر

 :فکر کنم سارا اسکلمون کرده.رادیه

 مگه؟ ضهی.مرادی بگو با عقل جور در ب یزیچ هی_

 .گهیاز ما بوده د  یزمان  هی_باالخره اونم 

 .میپرس و جو کن  میبر  ای_ب

 ؟ یخونه ها رو بزن   نیزنگ تک تک ا  یخوا یواقعا م  یعنی_

 .همه از هم خبر دار. هیکیشهر کوچ   نجای.امیمحل رو بگرد نی_حد اقل ا

 . میپا داره.باشه بر هی_تو که مرغت 

 زدم. ت ی رضا  یاز رو یلبخند

 به پرس و جو از خونه ها. میشروع کرد رادی ه با



 ان ی پا   ی سفر ب 

313 
 

 ازش نداشت.  یکس خبر چیاما ه میتا خونه رو گشت  ستیب  کیکنم نزد فکر

 کوچه بن بست افتاد. هی ،تهیکاهگل یخونه  هیشدم که چشمم به  یم دیداشتم واقعا ناام گهید

 .سایوا رادی گفتم:ه عیسر

 شده؟   ی:چرادیه

از اهل اونجا هم   میبر ای تره.ب  یمیخونه ظاهرا از همشون قد  نیاون خونه اشاره کردم و گفتم:ا به
 .میبپرس 

 کردم.  یکل عمر از مردم عذر خواه ی.امروز به اندازه میش یم ع ی:ول کن باز ضارادیه

 .گهید ای.ب شهی_آخر

 کرد و دنبالم اومد. یهوف

 جواب نداد.  یهم نداشت.دو سه بار در زدم.اما کس  زنگ

 .میبر ای ؟بیدی:درادیه

 .ادیعصا م یکردم صدا حس

 . ادیداره م یک ی.انگار سایلحظه وا هی:گفتم

 در.  یاومد جلو دهیفرتوت و خم رمردیپ هیتا در باز شد و  میسادیوا قهید هی حدود

 

 . میمزاحم شد دی:سالم پدر جان.ببخشگفتم

 ن؟یکار دار  ی.با کدییلرزون و گرفته گفت:سالم دخترم.بفرما ییصدا با

 .یباصر ن؟محمدی شناس  یبه اسم محمد م ی:شما شخصرادیه

و  دی کش ی.عصا رو تو دستاش جا به جا کرد.آهدی بلندش کش یها شیبه ر  یتو فکر.دست رفت
 شناسم.   یگفت:بله .م
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 االن کجان؟  نیدون یبود بپرم بغلش .با ذوق گفتم:جدا؟م  کیدنز یخوشحال  از

 خودم رو جمع و جور کردم.  کمی کرد. یبا تعجب نگام م  رادیه

 دوستام بود. نیاز بهتر یک ی_محمد پسر 

 ست؟یاالن ن یعنی_بود؟

 دانم. ینم  نی_نه.راستش را بخوا

 ن؟ یازشون ندار یزیچ یا ،شمارهیا ی،نشون ی:آدرس رادیه

 نه. ای دانم هنوزم آنجاست  یدارم.نم  ینشون هی_شماره نه.اما 

 

 ن؟ ی چه کارش دار شما

 .میواسشون دار یغامیپ هی یکی:خب..ما از طرف  گفتم

 _آها.

 ن؟ ی:ممکنه آدرسش رو بهمون بدرادیه

 داخل.  نیی.بفرما ارمیبرم ب  نی_بله.چند لحظه صبر کن 

 . می.عجله داریحاج  ی:نه مرس رادیه

 تکون داد و رفت داخل. یسر

 تا برگرده.  میسیوا دیبا یداد و گفت:فکر کنم دو ساعت هیتک واریبه د رادیه

 .هیعی_خب سنش باالس.طب 

 در آورد.گفتم:نکش.  گارشویس بشی تکون داد.از تو ج سر

 _چرا؟ 
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 . ستیهات خوب ن هی_واسه ر 

 _مهمه برات؟ 

 بکن.  یخوا  یبود.حاال هرکار م یبهداشت  هی_توص 

 لبش.  یگذاشت گوشه  گارویزد و س  پوزخند

 . دیلرز یم  یلیبرگه اومد.معلوم بود موقع نوشتن دستاش خ  هیهم با  رمردیتموم شد پ  گارشیس تا

  نی عمو حس نیو بگ  دی.سالم من رو بهش برسان  نشیدی.موقع رفتن گفت:اگه دمیازش تشکر کرد یکل
 باشه.  ادتی گفت 

 . ری_چشم حتما.روزتون بخ

 

 دو بود.  کی.ساعت نزدمیشد نیو سوار ماش میبرگشت عیسر

 دور باشه.  نجاینگاش کرد و گفت:فکر کنم از ا کمی.رادیرو دادم دست ه آدرس

 .میبپرس  یک ی_خب بذار از 

 .میکن  یم  داشیاس پ یپ  یخواد.با ج  ی_نم

 

   25#ساعت

 97#پارت_

 

 گرفتم اول به بابام زنگ بزنم بعد اون. میمامانم افتادم.تصم ادی هوی.می تو راه بود یساعت کی

 ؟ یضبطو کم کن  کمی شهیگفتم:م  رادی در آوردم.به ه فمی رو از تو ک میگوش
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 _آره. 

 کم کرد.شماره بابام رو گرفتم.تا جواب بده صد بار مردم و زنده شدم.   ضبطو

 _الو؟

 رو قورت دادم:الو سالم باباجون.  بغضم

 _سالم.

 کلمات ،کل تنم رو به رعشه انداخت. یزد.سرما  یسرد حرف م یلی بود.خ  بیعج

 ن؟ ی_خوب 

 . ی_مرس

 شده؟  یزی_بابا چ

 بشه. یخواست یم ی_نه چ

.بغضم شکست و هق  دمیکش یباهام حرف نزده بود.واقعا داشتم عذاب م ینجوریوقت تا حاال ا چیه
 شم. ین.بخدا داغون منک ینجوریبگو.داد بزن.فوش بده.فقط ا یخوا یم یهق کنان گفتم:بابا هرچ

 بگم بهت؟  راهی بد و ب ای_تا حاال شده من سرت داد بکشم 

  یدون ینکن.تو که نم یگم.فقط کم محل ینم یچ ی ه ی.اگه تو سرمم بزنیهم نبود ینجوری_نشده.اما ا
 شده. یچ

  یکرد.بهار من عادت نداشت بره سفر و بدقول یرو از پدرش پنهون نم یزیوقت چ  چی_بهار من ه
 . یستیخبر بذاره.تو بهار من ن   یکنه.عادت نداشت خانوادش رو ب

 آخرش داغون شدم. یجمله  با

خوام   یهزار باز از خدا م ی.روزفتی داره م یچه اتفاقات   نجایا یکنم.بخدا خبر ندار ی_بابا خواهش م 
 . رمی بم
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 . یگفت یاز همه به پدرت م فتاد،قبل ی که م یهر اتفاق .چونیستیگم بهار من ن یم نی_واسه هم

 بابا.  دمی_ترس 

 ؟ ی_از چ

 دلت بشکنه. نکهی_از ا 

 _االنم شکسته.

 _نگو بابا. 

 .ییکجا  قایاونجا چه خبره و دق نمیدختر خوب بگو بب  هی.گفت:مثل دیکش اه

 نگفت.  یچ یکه حرفام تموم شه ه یکردم.اونم تا وقت فی رو زدم و ماجرا رو واسش تعر یهمه چ دیق

 ن؟یی گفت:االن کجا شیشگیحرفام تموم شد،با همون آرامش هم یوقت

 که گفتم. یدنبال همون محمد میر یم می_دار

 هم باهاته؟ ی_کس

 . رادی_بله ه

 رو بده بهش.   ی_گوش

 . یلحظه گوش هی_

 خواد باهات حرف بزنه. یگفتم:بابام م  رادیه به

 رو ازم گرفت   یگوشه نگه داشت و گوش هی عیسر

 

 ممنون.......... نیممنون بله.....سالمت باش یلی _الو سالم جناب......خ
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 یبا هم چ دمینفهم گهیشد.د  ادهیپ  نیدستمال بهم داد و از ماش هینگاه بهم کرد.از تو داشبورد  هی
 شد.  یطوالن  یلیگفتن.اما مکالمشون خ 

 راحت.مشکل حل شد.   التیرو که قطع کرد،نشست و گفت:خ  یگوش

 ؟ ی_چه مشکل

 کنه نجاتمون بده. ی.درکمون کرد.گفت تالششو میدار یا دهینگران خانوادت نباش.پدر فهم گهی_د

 اد؟یخواد ب  یم یعنی یگرفته گفتم:وا ییصدا با

 کار کنن.  یدونن چ  ی.منم گفتم.گفتن خودشون مادیتونه ب ینم ی_تو که گفت

 

 . ادیسرشون ن ییبال  دوارمی_ام

 _نگران نباش. 

 _دلخور که صحبت نکرد؟

 _نه.

و با تجربه بود.خودم    دهیگفتم.پدرم واقعا فهم یرو بهش م یاز اول همه چ دی آروم گرفت.با کمی دلم
 نگفتم....... یزیاشتباه کردم که بهش چ

 

 خونه دهنم باز موند.  دنیو دراندشت نگه داشت.با د  کیش  یلیخ  یالیو هی یجلو رادیه

 باغ!  ،وسطییو طال  دیسف یبا نما الیو هی

 نجاست؟ یا یعن ی:رادیه

 دونم. یم دی_بع

 .میشد ادهی پ نیهم از ماش  با
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 . نجایو داغون.نه به ا یکلنگ  یبه اون خونه  نه

 رو زد.  فونیرفت جلو.آ رادی بار ه نیا

 جواب نداد.  یاما کس می صبر کرد قهیسه د دو

 جواب نداد.  یزنگ زد.بازم کس   دوباره

 ه؟ ی:کد یچی پ فونی سال تو آ انیخانوم م   هی یبار سوم زنگ بزنه ،صدا یخواست برا تا

 ؟ یباصر ی_سالم خانوم.منزل آقا 

 _امرتون؟ 

 .میواسشون دار  غامیپ هی_

 گم.  یمن بهشون م نیرو بد غامتونی.شما پستنی_آقا خونه ن 

 . هیشه.شخص ی_نم

 تا برگردن.   نیصبر کن دی_پس با

 ان؟ یم ی_ک

 قراره حرکت کنن. گهی_رفتن تهران.دو سه روز د

 شانس.  یبه خشک  ی:اگفتم

 .میگرد یهمون موقع  بر م  میر ی :باشه.پس ما مرادیه

 

 . ری.روز بخ نی لی_هرجور ما

 میکرد داشی.گفتم:باز خوبه پ نیسمت ماش میرفت

 داره. یعجب خونه ا یول
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 خونه................. میبر میبخر یزیچ ه ی.از اونورم میکن  دیخر کمی  می_آره.سوار شو بر

 

ɴʀɢs♪ : 

   25#ساعت

 98#پارت_

 

.داشتم عز  میبرگرد میگرفت می تصم یو خوراک  لهیلباس و وس یکل  دن،بایاز دو سه ساعت چرخ بعد
 .میکباب گرفت رادیه شنهادی.به پفتادمیپس م یگرسنگ

 هم به چند نفر تلفن زد.  رادیراه برگشت،ه  تو

واسش   یاتفاق  ادی .اگرم مادینذر کردم که بابام ن یالکرس  هیصلوات و آ یفکر بابا و مامانم بودم.کل تو
 . فتهین

 

  یم  غیج  یدون.نفس ه  یکه دارن دنبال هم م دمیدور نفس و آرادو د م،ازی شد کیباغ که نزد به
 .دیخند یهم م رادی.هدیکش

 به در. ۱۳ میاومد ا یبا ک نیگفت:به به.بب  دنشونیبا د رادیه

 . ستنیخوشن.مثل ما ن یو گفتم:باز خوبه الک دمیخند

 سی دوه.خودشم سرتاپاش خ  یآراد داره با شلنگ آب دنبال نفس م دمیم،دیتر که شد کینزد
 گل کرده باشه.  شیبود.حدس زدم باز نفس شوخ 

 هم از سرش افتاده بود. شی روسر

 برداشتن و اومدن جلو. یل بازما ،دست از دنبا دنید با



 ان ی پا   ی سفر ب 

321 
 

 بود.  دایاثرات خنده رو صورتشون پ هنوز

 .مگه نه؟یگذره حساب  یشدم و گفتم:خوش م ادهیپ  نیماش از

بهش گفتم  ی.هنهی ش یجا نم هی.آروم یشناس  یدوست خل و چلت رو م  نی:بهار تو که اآراد
 نکن.نکن. 

 دم.  ینشونت م  سایخل و چل؟وا یگ ی:به من م  نفس

 خواست بره سمتش آراد بلز شلنگو برداشت و گرفت سمتش.  تا

 کنان رفت عقب.  غ یج  غیهم ج  نفس

 . ینیآروم بش  یو گفتم:حقته نفس.تا تو باش دمیخند

 اون؟  ای یتو با من  نمیموهاش رو از صورتش کنار زد و گفت:بب نفس

 _من طرفدار حقم 

 . یش  یم ی.تو زن زندگ نی:آفرآراد

 رفت. توپ بهش   یچشم غره  هی نفس

 

 داخل.  میببر لویوسا  نیا نیکمک کن نیای.ب نی:کم حرف بزنرادیه

 .میآورد نی.فکر کنک کل بازارو جمع کردنیکرد دی:ماشاهلل چقدر هم خرآراد

 . دیبرم خر  دی:عه منم بانفس 

 . یری رو بگ یدار ازیکه ن ییزای چ یبر  دیواست گرفتم اما بازم خودت با  ییزای چ هی:بهار گفتم

 :دستت درد نکنه. نفس 

 تشکر کن. رادی_از ه
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  یهم اصرار کردم قبول نکرد.گفت پوالم رو نگه دارم ،ممکنه جا ینذاشت من حساب کنم.هرچ رادیه
 .میکن دای پ  ازی واجب تر بهش ن

 

 نکرده. یتشکر کرد.اون گفت کار رادیازه  نفس

شام   دمیو ناهار،و شا میداخل و دور هم نشست میبرد لویوسا  عیها هم مثل ما گرسنشون بود.سر بچه
 !...میرو خورد

.................. 

 چیبود که چرا ه بی.واسم عجشمیپ  ومدیسارا هم ن ی.حت فتادین  یاتفاق خاص چیاون سه روز ه تو
 .ست ین  یچ یاز ه یخبر

کردم   یحس مهم رفتارش سرد شده بود.البته بود،اما  راد یو خسته کننده بودن.ه یواقعا تکرار روزا
 بدتر شده.

 . دیپوس یدلم داشت اونجا م گهید

  ییلویکردم واقعا چند ک ی.حس میحموم عموم میسراغ محمد،با نفس رفت  میرفت نکهیبعد از ا  روز
نداشتن و همونجا رفتن   یمشکل  رادیخورد.آرادرو ه  یداشت از خودم بهم م گهیوزن کم کردم.حالم د

 حموم. 

 .میکرد یکار م  یچ  دیدونستم تو اون دو هفته با یروز مونده بود.نم۲۵روز از  ۱۴ هنوز

 

تلفن زدن با هم رفتن  یدنبال محمد.اون روز نفس و آراد به بهونه  میاون روز بازم بر یبود فردا قرار
.منم تک و تنها رو مبل نشستم و هریدوش بگ هیره  یحوصله و کسل بود.گفت م  یهم ب رادی.هرونیب

معلوم   ذره شده بود.اصال هیمکث کردم.دلم واسش  لوفریعکس ن  ی.رودمیچرخ یم میگوش  یتو گالر
کنه.خانوادش هم حتما االن دل تو دلشون نبود.به نفس سپرده بودم که با   یکار م ینبود کجاست.چ 

 نره..  ادشیکردم  ی.دعا دعا مرهی تماس بگ لوفرمیمادرن
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  ی.کمیگرفت نجایا میاومد یکه وقت مونییسه تا  یبه عکسا  دمی.رسیبعد یو زدم عکسا دمیکش یاه
  میاونورم بر نا،ازینفس ا یالیو م یشه؟مثال قرار بود بعز سه چهار روز بر  ینجوریکرد قراره ا یفکرشو م

 تهران. 

مراقب خودم باشم..گفت   یلیکه بهش زنگ زدم اس ام اس داد و سفارش کرد خ یهمون روز بابام
 ازش ممنون بودم. یلیکنه.خ  یره و خودش درستش م یدانشگاهمم م یدنبال کارا

 کردم که باز تلفن خونه زنگ خورد.  یداشتم عکسا رو نگاه م نجوریهم

 .میبود دهیتلفن رو کش می.آخه سختیر یهر قلبم

 خورد.  یمتش.همچنان داشت زنگ مشدم رفتم س بلند

 اومد.  یگوش خراش غی ج یگرفتم کنار گوشم،از اون طرف  صدا نکهیبرداشتم.هم دیرو با ترد یگوش

 پرتش کردم و رفتم عقب.  اری اخت یب

 

   25#ساعت

 99#پارت_

 

 .ومدیم  یا یطانیش یخنده ها ینگاه کردم.از توش صدا یترس به گوش  با

 .رونیزنه ب ی خون م هیشب یزیچ  هیتلفن  یسوراخ ها  یداره از تو دمیبکنم،د  یحرکت هیخواستم  تا

 داد بکشم نشد. ایبگم  یزیکلمه الل شده بودم.هرکار کردم چ یواقع یمعنا به

 خورد.   یبه گوش م   غیخنده و ج یخفه  یکم کل اون قسمت رو خون برداشت.هنوز هم صدا کم

نبود.تلفن   نی از خون رو زم یاثر گهیبرقا اومد و د بکشم غیخاموش شد.تا خواستم ج  هویها  چراغ
 هم سر جاش بود. 
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 زدم.  یترس نفس نفس م  از

 شد.  یخاموش و روشن م  یکرده بود.چون ه یبرقا خاموش و بعدم روشن شد.انگار اتصال  دوباره

 

 رو صدا زدم. رادیه ومدیکه از ته چاه م ییصدا با

موجود  هیبرقا اومد و  هویبود. ک یتار یل یروز بود اما خ نکهیموقع چراغا کال خاموش شد.با ا همون
بلندکنار تلفن ظاهر شد.آروم آروم رفتم   یل ی،با قد خ ییدراکوال یدرشت قرمز و دندونا یچشما اه،بایس

مم خورد به  .چشمگشتم تا باهاش بتونم از خودم دفاع کن یم یزیچ هی.دنبال ومد یعقب.نفسم باال نم 
کم   یلیخ یرو به روم با فاصله  قا یدق دمیسمتش،د دمی خم شدم و برش داشتم.تا چرخ عیگلدون.سر

 .سادهیوا

شکستن اومد،نه برخورد گلدون با   یو گلدون رو پرت کردم سمتش ،اما نه صدا  دمیکش یبلند  غیج
 اون.

 

 . زهی گلدون رو م دمی رو باز کردم د چشمام

 تونستم کنترلش کنم.  یجوره نم  چیکه ه دیلرز یم  یجور بدنم

 تو آشپزخونس.  یک یکردم  حس

 . نیآروم رفتم جلو.هر لحظه امکان داشت بخورم زم  آروم

 .آروم باش. فتهیب  ستیقرار ن یاتفاق  چیگفتم:آروم باش بهار.ه یتو دلم م یه

 بود. سادهیوا خچالی بغل  قایاونجا بود.دق لوفریدر آشپزخونه.ن یجلو  دمیرس

 ....لوفری....ن یردم:.نک زمزمه

 ؟ یزد:سالم بهار.خوب   لبخند

 . دیچرخ ی تونستم جوابشو بدم.زبونم تو دهنم نم  ینم
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 ستم؟ ین لوفریمن ن یکن یفکر م  ؟نکنهیزن  ی_چرا حرف نم

 کنه. یم تمیاز هموناس و داره اذ  یک یکردم اونم  یم حس

 م؟یبهت ثابت کنم که واقع یخوا یم لوفرمین  ؟منیکن  یفکر م ینجوری_چرا ا

 هم دراز بود. ی لیلباسش در آورد.خ ریچاقو از ز هی

 و گفت:نشونت بدم؟   قشیسمت شق  گرفت

 کردم.  یو مبهوت فقط نگاش م مات

 چاقو رو فرو کرد تو سرش و در آورد.  هوی

 بلند شد. میگر یو صدا اوردمیوچشمام رو بستم.طاقت ن   دمیکش یبلند  غیج

 کن.  لوفرم؟نگامین نم  یدی؟دیترس ی_چرا م

 . ومدیچشمام رو باز کردم.از سرش داشت خون م دیترد با

 _تو...تو....

 . نیآره منم..بب _

 بار چاقو رو فرو کرد تو چشم راستش و در آورد. نیا

 بود.  یواقعا وحشتناک ی صحنه

 . یخوا یاز جونم م یرو گذاشتم رو گوشم و با تمام توان داد زدم:برو گمشو.چ  دستم

از سر و چش و   نجوری چاقو رو فرو کرده تو قلبش.هم دم ی.چشمام رو باز کردم دادیصداش نم دمید
 . ومدیخون م نشیس

 . نیزم  ختیمثل شمع آب شد و ر هوی
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 شده بود.  ییلویک ستیدو یزدم.پاهام مثل دو تا وزنه  یکردم و نفس نفس م  یم هیگر

 اومد. رونیاز ب  رادیه یصدا

 _بهار..بهار 

 .رونی رفتم ب  یخوشحال با

 .ومدیم اطی از تو ح صداش

 . رونی که واسم مونده بود درو باز کردم و رفتم ب یتمام توان  با

 زد.  یبود و داشت بهم لبخند م  سادهیحوض وا  کنار

 

   25#ساعت

   100#پارت_

 

 کنم. یواست باز  شینما ه ی.قراره ای شدت گرفت.تا خواستم برم سمتش گفت:بهار جلو ن میگر

.دارم  ستی حالم اصال خوب ن راد؟منیه یگ یم یتر شد.گفتم:چ دیشد می.گراوردمیحرفاش سر در نم از
 شم.  یم وونهید

 .گهیخوام حالتو خوب کنم د  ی_خب م

 

 بکنه.  خواد یکار م یچ نمیحال نگاش کردم.منتظر شدم بب  یب

 خورد.  یگرفته بودم.حالم داشت بهم م یدیشد ی جهیسرگ

 .رونیسبز رنگ اومد ب  یسم اسب،با دم بلند و پوست هیشب ییموجود با پاها هیپشت سرش  از
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 تونستم بزنم.  یپلک هم نم  یتبر هم دستش بود.جفت پاهام قفل کرد.حت هی

 مواظب باش.  رادی ...هی:هدمیکش غیتبرو برد باال.ج  هوی

 سرش فرو آورد.بعدم گردنشو زد.  یتا حرفم تموم شد تبر رو رو 

 . ادیوقت صدام در نم  چیه گهیکه حس کردم  د دمیکش غیج  یجور

 . ومدیحال شدم.نفسم باال نم یب

  یم  کشی ت کهیداشت با تبر ت  یافتاده بود و اون موجود وحش  نیجدا،رو زم  یبا سر و تن رادیه
 حالتام دست خودم نبود.  گهیکرد.خون همه جا رو گرفته بود.د

 .....................................دمینفهم یزیچ گهی. از رو پله ها سر خوردم و د دنیشروع کرد به لرز تنم

 

 رادی زبان #ه از

 

 لباسام.چند بار صداش زدم اما جواب نداد. دنیشروع کردم به پوش  عیدم،سریرو شن   غشیج  یصدا تا

.تو سالن نبود.تو آشپزخونه هم نبود.به نیی پا دمیدو یکی رو انداختم رو موهام و پله ها رو دو تا  حوله
 اما نبود.  دم یاتاقا هم سرک کش

 خوره.  یپله ها و تکون نم نییبهار افتاده پا  دمی.تا درو باز کردم،داطی تو ح رفتم

 .دی کش ری لحظه قلبم ت هی

 .بهار. نیحس  ای_

 رسوندم بهش.  یخودمو چه جور  دمینفهم

  یتو صورتش و صداش زدم:بهار؟بهار صدامو م  دم یو گذاشتمش رو پام.چند بار کوب چرخوندم
 !چشاتو باز کن. ؟یشنو
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 داد.  ینم جواب

 زد.غش کرده بود.  یم  یگرفتم.عاد نبضشو

 نبود.  یهم خون شیی جا

.آنتن  میرو برده بودن.رفتم سراغ گوش نیکردم و بردمش داخل.خوابوندمش رو مبل.بچها ماش  بلندش
 . وارینداشت.با حرص پرتش کردم سمت د

 تو کاسه و برگشتم. ختمی آب ر کممیآب قند درست کردم. وانیل هیتو آشپزخونه. رفتم

 یرو صورتش آب مبار هم  هیآروم آروم آب قندو بهش دادم.هر چند لحظه  یخور یقاشق چا با
 نداشت.  یا دهی.اما فاختمیر

 

 اخه؟بهار؟ یشد ی_بهار؟بهار چشماتو باز کن.چ

 نداشت.......... دهیفا اصال

ازشون نشد.به سرم زده بود  یساعت گذشت اما خبر  کیشده بودم.... یدست آراد و نفس عصب از
 .مارستانیکولش کنم ببرمش ب 

 اومد. میماش یخواستم بلند شم حاضر شم صدا تا

 . اطیکه روم بو،بلند شدم و رفتم تو ح یتمام فشار با

بگه داد  یزیشدن.تا آراد خواست چ  ادهیشدم. پ  یعصب  شتری.ب دنیخند یو خرم داشتن م   خوش
 .نیومدیصبح م نیذاشا ین؟مییزدم:معلوم هست کجا 

 

 کپ کردن.حقم داشتن.اما اون لحظه واقعا داغون بودم. جفتشون

 . مارستانیبکن تن بهار ببرمش ب زیچ هی نفس گفتم:برو تو  به



 ان ی پا   ی سفر ب 

329 
 

 مگه؟ مارستان؟چشهیزد تو صورتش و گفت:ب  هوی

 .رهیافتاده .بدو د اطی تو ح دمیدونم.اومدم د ی_نم

 زهرا. یفاطمه  ای_

 تو.  دیگفت و دو نویا

 ؟یا ختهی بهم ر نقدیا نیگفت:واسه هم یبا نگران آراد

 شروع کردم به قدم زدن. دمیبه موهام کش یدست

 و منم باهاش رفتم. اوردمیهم رفت تو.طاقت ن آراد

 �� 25#ساعت

 101#پارت_

 

 خواستم بغلش کنم و ببرمش،در زدن.  تا

 نجا؟ یا ادی تونسته ب یک  یعنیسمت در. یمون با بهت برگشت هرسه

 زودتر به خودش اومد و آروم آروم رفت سمت در.  آراد

 پرده رو داد باال. ی گوشه

 .رمردهی پ هیو گفت: برگشت

 نجا؟ یا ادیتونسته ب ی خدا.چه جور  ای:نفس 

 ه؟ ی:چه شکل گفتم

 .یدست قهوه ا هیبلند،قد کوتاه.لباس  دیسف شی_ر
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م کنار.خودش بود.اما  در.پرده رو داد یبود.خودم رفتم جلو یگفت مربود به شمس  یکه م یمشخصات
 اومده بود؟  یچه جور

 

 باز کردم.  درو

 _سالم جوون. 

 کجا؟  نجایخان.شما کجا ا ی_سالم شمس 

 .نمی _اومدم بهار رو بب

 . ستی_بهار؟!غش کرده حالش خوب ن 

 . نمشیاومدم بب  نی_واسه هم

 کنار زد و اومد داخل. منو

 رفت سمت بهار.  میمستق

 کنه. یکار م یچ نمی تر تا بب کیکاغذ در آورد.رفتم نزد هیکه دستش بود  یا سهیک یاز تو از

صورتش.چشماش رو بست و شروع کرد به    ی.کاغذ رو گرفت جلوومدیکدوممون در ن چیاز ه صدا
 . یزیچ هیخوندن 

 . دمیفهم  یاز حرفاش نم  یچیه

 سرش و رفت سمت در.  ریبعد،برگه رو تا کرد و گذاشت ز قهیدق چند

 . ری .شب بخاد یدکتر نداره.تا فردا صبح بهوش مبه   یازی_ن

 شده؟ ینجوریا ومده؟چراین شی که واسش پ یرفتم و گفتم:مشکل دنبالش

 کنه.خدا نگهدار.  یم فیکردن.خودش واست تعر تشی_اذ
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 برسونمتون.  نی_بذار

 رفت.   یحرف چیتکون داد و بدون ه دست

  یچی مرد ناتوانه که ه ریپ هیکرد  یم دش،فکرید ی و نگاهش کردم.هرکس م سادمیدر وا پشت
 کرد... یم یزندگ   بیموجود عج هیمظلوم، یچهره   نیا رینداره.اما ز

 

 شهیبود،  از هم ختهیحالت دارش که دورش ر یبود.موها دهیباال سر بهار.مثل فرشته ها خواب  رفتم
 کرد.  یترش م  بایجذاب تر و ز

 ؟ ین؟شمس یبود ا  ی:کآراد

 .میرفت ی م ششیکه با بهار پ  ی_آره.همون جادوگر

 ! نجا؟یاومد ا  ی:چه جورنفس 

 دونم.واسه خودمم سواله. ی_نم

 .شهی بهار.داره نابود م  چارهی با بغض گفت:ب  نفس

 حرفاس  نیتر از ا ی:نگران نباش.بهار قوآراد

 تره.. یاز منم قو یدختر حت  نیدلم گفتم:آره.ا تو

 تو اتاق. ارهیپاها و گردنش و بلندش کردم.به نفس گفتم اون کاغذ رو ب  ریرو انداختم ز دستم

  یم  وونمیتنش داشت د ی تشک بغل اتاق رو باز کرد.منم بهارو خوابوندم روش.بو عیسر نفس
 دونم چه مرگم شده بود. یاونجا بمونم.نم  نیاز ا شتر یتونستم ب  یکرد.نم

از اتاق   عی ال سرش.به نفس گفتم حواسش بهش باشه .خودمم سررو از نفس گرفتم.گذاشتم با کاغذ
 .........رونی زدم ب

 



 ان ی پا   ی سفر ب 

332 
 

 زبان #بهار  از

 

 شده بود.  نی سنگ یلیچشمام رو باز کردم.پلکام خ  آروم

 .دمید  یرو دو تا م یچ همه

 ....لوفری...تبر....اون موجود...نرادیچشام رژه رفت..ه یکه افتاده بود جلو یاتفاقات  ی همه

 نبود. شمیپ  یبودم و کس نیی.تو اتاق پا دمیلرز یوحشت بلند شدم نشستم.از ترس به خودم م با

 

 .سردم شده بود.دنیکم کم شروع کرد به لرز بدنم

 کز کردم.  وارید یرو گرفتم دورم و گوشه  پتو

 نبود. نیدست خودم نبود.انگار اصال رو زم  حالم

  یچشام کنار نم یلحظه هم از جلو هیتو اون حالت  رادیه یجلوم.چهره  ومدی اون صحنه ها م مدام
 رفت. 

 .یچ  ایدونستم جرئتش رو نداشتم  یتونستم.نم ینم  رونی کردم بلند شم برم ب یهم م هرکار

 ند شدنم گذشته بود که در باز شد و نفس اومد داخل. دونم چقدر از بل یاز دستم در  رفته بود.نم زمان

 شکرت.  ای؟خدایبهوش اومد یو گفت:وا شمیاومد پ یبا خوشحال  دیمنو د تا

 بگم.انگار زبونم بند اومده بود.  یچیتونستم ه  یدونم چرا نم یو بغلم کرد.نم شمیپ اومد

 

  ینداشته اما نم قتیحق  دمیکه د یخواستم بهم بگه هرچ یبپرسم.م رادیخواستم از ه یم
 . دیچرخ یتونستم.اصال زبونم تو دهنم نم

 س؟ ی ن ؟گرسنتیندار  جهی درد و سرگ ؟سریجدا شد و گفت:خوب ازم
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 تکون دادم.  یرو به عالمت منف  سرم

 ؟ یزن  ی:خداروشکر.چرا حرف نمنفس 

 

 �� 25#ساعت

 102#پارت_

 

  ینداشته اما نم قتیحق  دمیکه د یواستم بهم بگه هرچخ یبپرسم.م رادیخواستم از ه یم
 . دیچرخ یتونستم.اصال زبونم تو دهنم نم

 س؟ ی ن ؟گرسنتیندار  جهی درد و سرگ ؟سریجدا شد و گفت:خوب ازم

 تکون دادم.  یرو به عالمت منف  سرم

 ؟ یزن  ی:خداروشکر.چرا حرف نمنفس 

 بود. راد ی دونم چم شده بود.فقط تو فکر ه یشد.نم  یتونستم حرف بزنم.دهنم باز نم  ینم واقعا

 برگشت. رادی بعد با ه قه یو چند دق  رونی با ترس پاشد رفت ب  نفس

 . واریبه د  دمینا خوداگاه با وحشت رفتم عقب و چسب دمشید تا

 بود.  سادهیشد.اما االن جلوم وا کهی ت کهی چشمام ت یجلو رادیه

 .دنی شروع کرد به لرز بدنم

 ؟یلرز ی:بهار؟چته چرا م رادیه

 کردم.  یجمع م شتریجلو تر من خودمو ب  ومدیم یهرچ

 .میشون یکم عرق سرد نشست رو پ کم
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 ترسه. یانگار ازت م  رونی گفت:برو ب دنمیبا د  نفس

 ترسه؟! یم یچ  یعنیترسه؟!  ی:مرادیه

 تو رو خدا.. رادی :هنفس 

 . رونی رفت ب یکرد و با کالفگ ینگام کرد.پوف رادیه

 

 ها؟  رادهی ؟هیترس ی اومد جلو و گفت:بهار چته؟چرا ازش م نفس

  یزیتونستم چ یکردم نم یتالش م یچمه.چرا هرچ  دمیفهم  یشد.اصال نم  ر ی از چشمام سراز اشک
 بگم.

 . یشد یشد که اونجور ی.چ یبگو بفهمم سالم یزیچ هی:بهار جان من حرف بزن.نفس 

 باز هم جوابم سکوت بود. و

 .رونی هم کم کم اشکش در اومد و رفت ب نفس

 

 .خسته بودم از اون وضع.رم ی خواست بم یم دلم

شدم،تو    تی اون صحنه اذ دنیکه با د  یاونقدر دیسالم بود.شا رادیطرفم ته دلم آروم شد که ه هی از
 ده دوازده روز نشده بودم................................. نیا

 

 بگم. یزی بچها اومدن بهم سر زدن.اما هربار نتونستم چ  یشب چند بار تا

کردم.هنوزم   یاونجور دنشیدونم چرا با د ی.نم ادی.دلم گرفت.دوست داشتم اونم بومدیاما ن رادیه
 ی لیبد بود.خ یل ی.خدیلرز یچشمم پشتم م یجلو ومدیاون صحنه م یوقت
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 مجنون! یمثل آدما قایشده بودم.دق رهی به پنجره خ وارید یجام تکون نخوردم.همون گوشه  از

 نشست کنارم.سارا بود.  یک یکردم  حس

 نشون ندادم. یعکس العمل چیه

 شد رهیمن زانو هاش رو بغل کرد و به پنجره خ  مثل

 رون؟ یب  یر ی:چرا نمدم یرو شن   صداش

 تونم حرف بزنم. یدلم گفتم:من که نم  تو

 ؟یگی م یفهمم چ  ی_من م

 گفتم تو دلم بود یم یخورد.هرچ  یتعجب نگاهش کردم.لبام تکون نم با

 ؟ یخون  یتو االن ذهنمو م  یعنی_

 _ذهنتو نه.دلتو.

 هست.  یکی _خوبه باز 

 .ی_جواب سوالمو نداد

 .ستمیدونم.خوب ن ی_نم

 ؟ یباش  ی_مگه قرار نبود قو

 

 تونم. ی_نم

 . یتون  ی_م

 _نه.

 . ید یرو هم از دست م هیبق  ی_اگه نتون
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 .فمی ضع یل ی_خ

 . یستی_ن

 . یدون  ی_از کجا م

 دونم.  ی_م

 شده؟  یچ یدون ی_مگه م

 دونم.  ی_م

 محمد کجاست.  یدونست  ی.چون اصال نمیدون  ی_نم

ناز شده بود.صورتش صاف صاف    یلیماتم برد.خ دمش ید یرو چرخوند و نگام کرد.وقت  سرش
 ساله. ۱۸"۱۷ یدخترا نیداشت.ع یبود.لپاش گل انداخته بود.چشماشم درخشش خاص 

 دونستم. ینم  یچ یعنی_

 گفتم. یدی_د

 _بهار درست حرف بزن

 ساله که از اونجا رفته؟۱۵_محمد 

 . نمشیب ین خونه و مرم تو او یهر روز م شه؟منی_مگه م

 اون محمده؟  ی_مطمئن 

 مطمئن نباشم. شهی_مگه م

 کنه. یم یدر اندشت زندگ یالیو هی.چون اون تو  ینیب  یرو هم نم  ی_پس همه چ
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 103#پارت_

 

 شد.  ینم باورش

 خنده. یگه و م  ی.تو همون خونه.داره باز زنش منمشی ب یمن م  ی_ول

 . شیتصور و ذهن خودت دار یتو ای.ستیاون محمد ن  ای_

 رو برگردوند.   روش

 .گهیشهر د هیگفت رفته  یخانوم هی میرفت ی.چون وقتششیپ میبرگشت دوباره بر ی_قرار بود وقت

 . بهی_عج 

 _آره. 

 .ه یچ لشیدونم دل ی_م

 ؟ یچ لی_دل

 .نمشیتونم بب ینم  نکهی_ا

 ه؟ی_چ

 ذارن. ی_نم

 ا؟ ی_ک

کنن قبل از    یم  ی.اونا دارن سعارنیال ها رو دارن سرت م ب  نیکه ا ییکردن.همونا رمی که اس یی_همونا
 . انیکه به اسارت در م ،اونانی.چون بعد اون ، با کمک شمس ارنیروز شما رو از پا در ب ۳۲

 _ترسناکه. 

 تو آره.  ی_برا
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 سراغم؟ انیبازم م  یعنی_

 _حتما. 

 نداشت؟  یاثر چی؟هیکه اون جادوگر بهم داد چ  یی_پس اون معجونا

گفتم مراقب   ادتهیشد. یبدتر م  نیوضع از ا یگرفت  یاگه اونا رو نم دم یاثر کنه.شا شهیهم ستی_قرار ن 
 خودت باش؟ 

 .ادمهی_

 . یدیرو فهم  لشی_فکر کنم االن دل

 تونم حرف بزنم؟ ی _چرا نم

 _ زبونت بند اومده.

 ... یعنی_

 . یشی_چرا ...خوب م

 

 .ی.خوش بحالت مردرمی خواد بم ی_سارا دلم م

 کرد و لبخند زد.اما اونقدر تلخ بود که قشنگ حسش کردم.  نگام

 فرشته ها شده بود.  هینبود.اصال شب  شونیپر پهیحالت دارشم د یشد.موها بلند

 ؟ یر یم ی_دار

 برم.  دی_با

 . یموند ی_کاش م 

 منتظرته.  یکی_
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 ی _ک

 گم؟یرو م  یک یدون  ینم  یعنی_

 بود. رادی زد.منظورش ه  بشیبزنم غ  یحرف  نکهیا قبل

تونه دردناک باشه.تو همون مدت کم وابستش  یاون اتفاق حس کردم چقدر نبودنش برام م بعد
 .........ایسادس   یوابستگ هیدونستم  ی شده بودم.نم

 

رو   نهیکه آ یروز ادی.ستادمی ا کهی ت کهیت ی نهیآ یرو جمع کردم و بلند شدم.رفتم رو به رو  رومین
 زخمام هنوز مونده بود.   یدستم نگاه کردم.جا شکستم افتادم.به

 یو شادابم خبر  یاز صورت مهتاب گهیعوض شده باشم.د نقدریدو هفته ا  نیشد تو ا ینم  باورم
روح شده  هیبود.شب  ختهیزد.گونه هام گود رفته بود.موهامم بهم ر یم یرگی نبود.رنگ چشمام به ت 

 بودم.

زد.چراغ   یقدم م  اطیداشت تو ح رادی .رفتم پشت پنجره .هادیخش خش برگ م یکردم صدا حس
 هم روشن بود.  اط یبغل ح کی زرد کوچ

 رو روشن کرد و سرش رو به سمت آسمون بلند کرد.  گارشیکه گذشت س کمی
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االن  دمی د یو م  فتادمیاون صحنه ها م ادینگاش کردم.هربار که  ریدل س هی تموم شه، گارشیس تا
 کردم.   یاز ته دل خدا رو شکر م  ستادهیالم جلوم اس

 و به رخت خوابم برگشتم....................... دمیدلم آه کش تو
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 دنبال محمد.  میبر دیبا گهیم  رادیکرد و گفت ه دارمیبعد نفس اومد ب   روز

 چشمام.  دنینشستم سر جام و شروع کردم به مال عی اسم محمد اومد سر تا

 ؟ یحرف بزن  یتون  ینگام کرد و گفت:هموزم نم  کمی

 تکون دادم.  یرو به عالمت منف  سرم

 . یزدم.اما تو خواب بود یتا صبح داشتم باهات حرف م شبیگفت:د  یلحن ناراحت با

 یم رو بهش بگم.بگم چخواست حسا  یدلم م یلیبغلم کرد.خ  عیرو به روش باز کردم.اونم سر دستام
 . دمید ایشد و چ

 .امیبگه م رادیاشاره گفتم که به ه مایجدا شدم و با ا ازش

 

 کرد و رفت.  دییتا اونم

 تو سالن بر نخوردم.  یباال.با کس ی شدم رفتم طبقه  بلند

  یی.شال کاموادمیبودم رو پوش  دهیکه خر یدیو شلوار همرنگ جد یمشک یتو اتاق سارا.مانتو  رفتم
 . رونیو رفتم ب دمیهم سرم کردم.پالتوم رو پوش  یقهوه ا

 بودن.  اطیتو ح همشون

  ری.حق داشت دلخور باشه.اما تقصنیو رفت نشست تو ماش نییسرشو انداخت پا دیتا منو د رادیه
 منم نبود. 

 .م یکرد ارتیگفت:به به بهار خانوم.چه عجب ما شما را ز دنمیبا د آراد

 بود. لبخند پر درد هیفقط  جوابم

 . نی:برو بهار.به سالمت.مواظب خودتون باشنفس 
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 . نیتکون دادم و رفتم نشستم تو ماش سر

 

....... 

 هویرفت که   یم یقبل  ریزد.داشت تو همون مس یاصال حرف نم رادیبود...ه ن یاز حد سنگ شی ب جو
 رو نداشتم.  یکار چیکارو کرد که قدرت انجام ه  نیا یناگهان نقدری و زد تو ترمز.ل  یگرفت تو خاک دمید

 ترس نگاهش کرد.  با

 شو. ادهیکرد و گفت:پ نگاهم

 شدم.  ادهی خودم که اومد پ به

 نشست وسط جاده. رفت

 .دمی فهم  یکاراش رو نم  لی باز مونده بود.دل دهنم

 کرد؟ ی کار م یچ داشت

 . ادی با سرعت ب نیماش  هیخلوت بود اما هر لحظه امکان داشت  یل یخ جاده

 . ارمشیگرفتم خودم برم ب  میتصم  دسیفا یب دمید یشد.وقت  یگم اما نمب  یزیکردم چ یم تقال

 .شهیم یداره با سرعت باال بهش نزدک  نیماش هی دمیقدم اول رو برداشتم د تا

 بسته بود. چشماش

 مواظب باش.  رادی فقط داد زدم:ه یچه جور دمینفهم

 . رونی غلت خورد و از جاده رفت ب عیسر رادیه

 

 نشد.  شیزی.خداروشکر که چدمیکش یکردم.نفس راحت ینفس زنون نگاهش م نفس
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 زنه.بلند شد اومد سمتم.  یاز اون طرف داره بهم لبخند م دمید

 ؟یباالخره حرف زد  یدینگاهم کرد و مهربون گفت:بازم جواب داد.د کمی

 . فتادمیمن تونستم حرف بزنم.هم خوشحال بودم هم داشتم پس م دمیفهم  تازه

 .یداد یخودتو به کشتن م  یشدم و گفتم:داشت یش عصب دست از

 .میبر نی_اشکال نداره.ارزشش رو داشت.بش 

 شد. نی من سوار ماش  ریدر برابر چشمان متح بهدم

 

 �� 25#ساعت
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که  یتونستم صحبت کنم.اما همچنان هر دومون در سکوت به آهنگ  یبهتر شد.چون م یکم  حالم
 .میداد یشد گوش م   یپخش م

 .میدیرس الینگذشت که باز به همون و یزیچ

 . میقبل زنگ زد یو مثل دفعه  میشد ادهیپ

 در باز شد. هیبپرسه ک یکس  نکهیبار بدون ا نیا

 آروم تشکر کردم و رفتم داخل. یلیلب خ   ریکنار رفت تا من رد شم.ز رادیه

 قدم اومد. هی ی سرم با فاصله  پشت

 واقعا بزرگ بود.  خونش

 . شی به در ورود میدی و رس میرد کرد  اطویح
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 بود.  باز

بود که  کیداشت،اما اونقدر سوت و کور و تار  ییواقعا در اندشت و با صفا یداخل.خونه  میهم رفت با
 . فتادی شب اول قبرش م ادیآدم 

 

تا آقا   د ینیبش  دیی.بفرمانیخوش اومد ی لیساده اومد سمتون و گفت:خ ییخانوم مسن با لباسا  هی
 . ارنی ب فیتشر

 .میمبل دو نفره نشست هی یکنار هم رو  رادیو ه من

 کردم ترسناک باشم. ی:فکر نمد یاز سکوت اونجا استفاده کرد و پرس رادیه

 کردم.   یم یکه ازش دور هیمنظورش همون روز دمیمتوجه حرفش نشدم.بعد فهم  اول

 .یست ی_ترسناک ن

 . دنیکنن انگار جن د  یرفتار م یجور  ایبعض  ؟آخهی_مطمئن 

 کنن.  یفقط قضاوت م هیچ لشیبدونن دل نکهیهم بدون ا ای_بعض

 ه؟ یچ هی_خب قض

  اطی داشتن منو وسط ح یعنیو گفت: دیکردم.حرفام که تموم شد خند فیماجرا رو واسش تعر ی همه
 کردن؟ی م کهیت  کهیت

 . یجانیو گفت:چه باحال و ه دینگفتم.دوباره خند یزیچ

 . دیازت ترس دیواقعا با ؟پسیجانیحرص گفتم:با حال و ه با

 

 قد بلند و مسن،حرفمون نصفه موند. یاومدن مرد با

 بود.   دیسف لشی و سب شی موها و ر کل
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 داد. یدور چشمش سنش رو باال نشون م  یچروکا

 هیهم پاش بود.با  یمشک یشلوار پارچه ا هیدکمه بسته بود. نیرو تا آخر  دشیسف  راهنی پ یها دکمه
 و خوشگل. یقهوه ا یعصا

 .حدس زدم خودش باشه. میاومدنش از جامون بلند شد با

 . نیخوش اومد یلی دست داد وگفت:سالم خ رادیجلو.با ه  اومد

 :سالم.ممنونمرادیه

 . میمن هم خوش آمد گفت و نشست به

 هم انداخت.عصاش هم همچنان دستش بود. یما نشست و پاهاش رو رو یبه رو رو

 

  یگفت کار واجب مهیداشت.نگاهمون کرد و گفت:نع  ییرایگ یداسنش باال بود،اما ص نکهیا با
 .درسته؟نیداشت

 :بله. رادیه

 _خب.در خدمتم.

 گه؟ید نی:شما آقا محمد هستگفتم

 _بله خودمم.

.اما ادیبه نظرتون مسخره ب  م یگیکه م ییزایچ دمی.شاستمی رفتن ن هی:راستش من اهل حاش رادیه
 . میو بر میبد لتونیمشت دروغ تحو هیتا  نجایا میای ب میهمه راه بکوب  نینداره که ا یلیدل

 

به اسم سارا که  یدختر هین،یجوون تر بود  یلی،اون موقع که خ یزمان هیسکوت کرد و ادامه داد: کمی
 کنه درسته؟ یخان هم بوده به سما ابراز عالقه م یاز دخترا
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 تو هم گره خورد. ابروهاش

که خانوادش   ی.جورشهیاون دختر کال نابود م نیکن یازدواج م  نیدار نیگیشما بهش م نکهی_بعد ا
و  شهیدختر با همون دعا ها طلسم م  نی.اسیرن دنبال دعا نو یشن و م  یماجرا م نیا ریهم  درگ

و  دهی د یهم شما رو م شی روز زندگ  نیکشه.تا آخر ی شکل ممکن م نیآخرم خودش رو به بدتر
 . الشیرو نه.تو خ تونیزده.خود واقع  یحرف م  نباهاتو

 

شده.چون هنوز طلسمش   ریرو من گفتم:االنم روح اون دختر سال هاست که تو اون خونه اس ادامش
خودش   میینجایزنم.االنم اگه ا یاما من باهاش حرف م ادی به نظرتون خنده دار ب دینشکسته.شا

که با  دهید یم تونیمیقد یون تو همون خونه سالها،شما رو با خانومت نیازمون خواست.تو تموم ا
 . نیخوش مه

 

 .سارا مرده؟ یعنی_

 :بله.اما روحش هنوزم سرگردونه.گفتم

 بود.  ی_خانوم من همون سال اول فوت کرد.ازدواج ما هم اجبار

 . میکرد  یگرد نگاهش م یبا چشما هردومون

.اما ادی جور در نم  ادیکرد.چون با عقل ز یمن بود ،به حرفاتون شک م یهم جا یا گهی_هرکس د
ره.اون   ینم ادمیوقت  چیاون دختر ه یدرسته.چهره  نیکه داد  ییها ینشون

روزم نبود که بهش فکر نکنم.تمام فکر و   هی ی.بعد اون روز،حتاشی و ح  تش،صداش،حجبیمعصوم
 گهی.اما خب دارمیاز دلش در ب یجور هیو  نمشیخواست دوباره بب  یخودش کرد.دلم م  ریذکرم رو درگ

 داشتم. ییها تیمحدود  هیازدواج کرده بودم و 

گرفتم برم دنبالش.چون خانواده هامون با هم آشنا بودن   میکه از فوت خانومم گذشت،تصم یچندوقت
 رفتم اونجا،رفته بودن. یکردم.اما وقت  دایرو پ   شونیراحت نشون
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 کنم. داشینستم پو رو کردم اما نتو  ریشهرو ز کل

 یس نیکنم.اما باز هم نتونستم.تو تموم ا یعمرم رو تنها زندگ هیبشم و بق  الشیخی گرفتم ب میتصم
 هیسال به  یکه س دهیمثل من بع یدونم چرا.از آدم یروز هم بدون فکرش نگذشت.نم  کیسال 

 . دمینشن یچ ی لحظه نفسم گرفت و ه هیمرده، نیموضوع فکر کنم.االنم که گفت

 

 .ادی بالها سرش ب نیسارا هخوز هم عاشقونه؟اصال عشق شما باعث شد که ا نیکن ی_باور م

 . اری قرص قلب منو ب مهیرو گذاشت رو قلبش و گفت:نع  دستش

 تا حالش خوب شه.حرفاش واقعا بهت آور بود. میقرصش رو آورد.صبر کرد  مهیلحظه بعد،نع  چند

 ن؟یدون یداستانا رو از کجا م نین؟ایهست ید،نگاهمون کرد و گفت:شما ها کبهتر ش یوقت

 

 .هیطوالن یلی.قصش هم خمی ماجرا ها شد نیپدرامونه.ما هم ناخواسته وارد ا ی:سارا عمه رادیه

 .نی ری گیهر دوتون آروم م  نیسر خاکش.فکر کنم اگه بر نیخواد بر ی:االن سارا ازتون م گفتم

 نکردم.  داشیشهرو گشتم اما پ نی ا ی_من تک تک قبرا

 خونشون دفن شده اطی .چون اون تو حنی:حقم داررادیه

 

 تونم برم سر خاکش؟  یم  ی:چه جورگفت 
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  میفهرداشتی .چون سارا ازمون خواسته بود ما وظ شهیاومده که فعال نم شیماجرا ها پ یسر هی:رادیه
 .میبه اطالعتون برسون 

 تونم برم؟  یم یشه؟ک ی_چرا نم

 دنبالتون.  میا ی:هروقت امکانش فراهم شد،خودمون مگفتم

 ن؟ ینی ب یواقعا شما سارا رو م  یعنینگاهم کرد و گفت: کمی

 زنم.  ی_بله.باهاش حرف م

 .بهی عج یل ی_خ

همه سال   نیشما ا میکرد ی.اصال فکرشم نممیشد تونیو باعث ناراحت  میکه مزاحم شد  دی:ببخشرادیه
 . نی بوده باش ادشیبه 

 بخشم.  یوقت خودم رو نم  چیشنوم بخاطر من.... ه یخودمم سواله.مخصوصا که االن م ی_واقعا برا

 . نیست ی.اما خب مقصر شما ننی_درسته زود قضاوت کرد

 دونم.  یم ی _اما من خودم رو باعث و بان

اوضاع درست شه   نیکه ا میکن یتمام تالشمون رو م  می.ما دار شهیدرست نم  یزی حرفا چ نی:با ارادیه
 تموم شه. یو همه چ

 

که افتاده بود صحبت   یاتفاقات ی.اون از خاطراتش گفت و ما هم درباره میحرف زد گهید کمی
  نکهیداشت.سارا حق داشت عاشقش بشه .با ا یکرد و دل پر یم یوقت بود که تنها زندگ  یل ی.خمیکرد

 . دیبار یاز چهرش و رفتارش م  ی باال بود اما کامال اقتدار و مردونگ کمیسنش 

 

  یروح حرف بزن هی یبا معشوقه   نکهی.امیو بلند شد می کرد یکه گذشت ،ازش خداحافظ  یساعت کی
 بود!...............  یحس واقعا جالب
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 . یحرف بزن  باهاش دمیعشق شما اصال نگرانت نشده؟چون ند نیا گمیگفت: م رادیراه برگشت ه  تو

که جلوش  چاخان کردم افتادم و گفتم:آهان.خب من که گفتم من  یشب  ادیفکر کردم.عشق؟تازه  کمی
 دونم.اما چرا زنگ زد.  ی دوسش دارم ،اونو نم

 دنبالت؟   ادی_جدا؟تالش نکرد ب 

 شد.  یاصرار کرد.اما خودم نذاشتم.چون نم یلی_چرا.اتفاقا خ 

 . نطوری_که ا

 کردم. یسارا رو باور م یحساس باشه.کم کم داشتم حرفا  ومدی.بهش نم دمیدلم بهش خند تو

 شه؟ یاز هم جدا م م،راهمونیبر نجایکه از ا ی.وقت رادی:هگفتم

 . ستیمعلوم ن یچی دونم.ه ی_نم

 .شهیروز ها تنگ م نیدلم واسه ا ی_ول

 . نطوریو گفت:منم هم دیکش یآه
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تو گوشش   ی.آراد هندزفردیکش یم  گاریرو مبل نشسته بود و س رادیتو حال خودش بود..ه هرکس
 بود و رو مبل لم داده بود.

 رفت.  یور م شی هم با گوش نفس

 خوردم. یم  ییگوشه رو پله ها نشسته بودم و چا هی منم

 نشد. یخبر  چیهم گذشت اما ه گهیهفته د کی
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  یل یزد اما خ  یحرف نزنه،م نکهیزد.نه ا ی باهام حرف نم گهیهم د رادی ه یبود.حت کنواختی زیچ همه
 کم.

 .میافسرده شده بود هممون

اونجا   م،امایکه ما هست  یی.به بابام زنگ زدم.گفت اومده جادیواسه خر رونیب  میرفت گهیبار د هی
 .انی نبود تا ب یراه چیبود!ه واریفقط،د

  انیتونستن ب ینم  یعنی نینامعلوم.ا ینقطه  هیه فقط زل زده بودم ب قهیگفت تا چند دق نویا یوقت
 کمکمون. 

 داره.  قتیحق بی و غر  بیاتفاقات عج نیشده بود.باورم شده بود ا یواسم عاد گهید

 .ومدی منتظر سارا موندم اما ن  یل یاون هفته خ یتو

ازش   یخبر گهید میمحمد برگشت یاز خونه  نکهیزد.اما بعد از ا  یهر روز بهم سر م با یبود.تقر  بیعج
 نشد.

 روح! هیبود اما دلم واسش تنگ شده بود.واسه  بی .عجادی دوست داشتم ب  یلیخ

کرد..مخصوصا   یخانواده هامون حالمون رو خراب م ی قرار یم،بیای کنار ب طیبا شرا کمی میومدیم تا
 . لوفریمادر ن

 

 شم.  کیداد بهش نزد یکرد.اما غرورم اجازه نم یحالم رو بد م  رادیه یها یتوجه  یب

 دوسش دارم؟! یعن ی:دم یپرس ی هزار باز از خودم م یبودم.روز  ریخودم درگ  با

 بود.  یکه گفتم.اما جرئتش رو نداشتم بگم شوخ هیبخاطر دروغ  دیخودم گفتم شا با

 شدم.  یم مونیبگم پش ومدمیکه م هربار

 

 رفتم تو اتاق سارا.که تموم شد،بلند شدم رفتم باال.  مییچا
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 بد کرد.   یلیرو برداشتم و دوباره شروع کردم به خوندن.توقعش رو نداشتم اما حالم رو خ  دفترچش

شکسته نگاه کردم و پوزخند   شهیبستم و گذاشتمش کنار.بلند شدم رفتم لب پنجره.به ش دفترو
 . ومدیبه نظرم مسخره م زی .همه چدمیفهم  یکارام رو نم  لیزدم.دل

 

که   یی.به برگایخاکستر یروح.به حوض آروم و راکد.به هوا ی ب یو نگاه کردم.به درخت هار اطی ح تو
 رفتن.  یطرف و اون طرف م نیا

 کنه.  یو داره نگام م سادهیسارا لب حوض وا دم یبه آسمون بود.سرم رو خم کردم د نگاهم

 . نییرفتم پا  یچه جور دمیخوشحال شدم که نفهم  نقدریا

 ندادم.  تیمتعجب بچها رو رو خودم حس کردم اما اهم نگاه

 لبخند قشنگ رو لبش بود.  هیبود و  سادهیوا  همونجا

  یخون گهیداشت.د یدرخشش خاص  هیبلند تنش بود،اما   دیشده بود.همون لباس سف  یمهتاب چهرش
 نبود.  فیو کث

 شده بود.  یخواستن  یلیتونم بگم خ یجرئت م  به

 کردم.   حرکت فقط نگاش یلحظه ب  چند

 ؟ یسیاونجا وا یخوا ی م یشد گفت:تا ک  ینگاهام طوالن دید یوقت

 کنترلم رو از دست دادم. دمیصداش رو که نش  اصال

 اون ...... دم یبدوم بغلش کنم که وسط راه فهم  خواستم

 گرفت.  دلم

 رو کم کردم و آروم رفتم جلو.  سرعتم
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 .یو گفتم:چقطر خوشگل شد سادمیبه روش وا رو

 _واقعا؟ 

 گرفتمت.  ی.اگه پسر بودم خودم میلی_آره خ 

 ا؟ ی_آها اون دن

 مدت؟  نیا یزدم. با گله گفتم:کجا بود  لبخند

 ...ستمیآدم ن گهیره.من د  یم ادتیمن داره  گاهی_بهار فکر کنم جا

شده   یبرام واقع  یلیخ روح بود.اما  هی.اون گفتیکرد.راست م تمیاون جمله اذ دنیدونم چرا شن ینم
 بود.

 _فکر کنم وابستت شدم.

 .نطوریدونم.منم هم ی_م

 تونستم بغلت کنم.  یحسرت گفتم:کاش م  با

 تلخ. ی لیزد.تلخ.خ  لبخند

 .میکرد دایمحمد رو پ میعوض کردم:چشمت روشن.رفت  عیرو سر بحث

 

 و ...  ین یش ی،می د یم هیتک  یتو چه جور یلب حوض.با تعجب گفتم:راست نشست

 کن..  فی.خب تعریدرک کن یتون  ی.تو نمگهید تامهیهم از قابل  نای_ا
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 کردم.  فی کنارش نشستم و ماجرا رو واسش تعر رفتم

برگا دراز   ین،رویبعد بلند شد و رفت رو زم قهیحرفام تموم شد چشماش رو بست.چند دق یوقت
 .دیکش

 

 ؟یدار ی:االن چه حسگفتم

 ... بیحسرت عج هی.بهیغر بیحالم عج یل یدونم.خ ی_نم

  ایرو دوست دارن،اون دن گهیهم د یل یکه خ ییاونا دمی .شن نیبه هم برس  نیبتون ایاون دن  دوارمی_ام
 رسونشون.  یخدا بهم م

 کردم. یمن فرق داره بهار.من خودکش ی هی_قض

 . ادیسرت م   یچ یدون  ینم  یعنی_

 _نه.اصال.

 

 ش؟ یدید یبا زنش م یمیهمه سال تو اون خونه قد نیکه چرا ا ستین  بی_برات عج

 چرا .  دمیبود.اما فهم بی_برام عج 

 _خب چرا؟ 

 بود فقط.  الیخ  هی.اون نمیرو بب شیذاشتن خود واقع  ی_نم

 ا؟ ی_ک

از هم جدا  شهینمونده که واسه هم یزی.چون چمیدرباره خودت حرف بزن ای _بهار فراموشش کن.ب
 .میش

 _عه.نگو.
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 . یهست ی.تو دختر عاقل تهی_واقع

 

 و زل زدم به آسمون. دمیکنارش دراز کش رفتم

 نه؟ ست یخوب ن  ونتونی_م

 بود رادیه منظورش

 زنه.  یدونم.مثل قبل باهام حرف نم ی_نم

 خودته.  ری _تقص

 دونم  یو گفتم:م دمیکش آه

 .یگفتم دوسش دار یدی_د

 .ستمی_مطمئن ن 

 

 . یقبول کن یخوا  ی.نمی_هست

 ترسم حسم زودگذر باشه.  یترسم منو نخواد.م  یترسم.م ی_م

.اما اونم مثل تو با  ادی ز یلیهم دوست داره.خ  رادیبگم ه  دیکنه،با یخوشحالت م دنشی_اگه شن
 کنه. یم  تشیداره اذ یبهش گفت گهید یکی حست به  یهم که درباره  یزی .اون چرهی خودش درگ

 قنج رفت.  دلم

 

 کار کنم؟ یچ یگی_م

 .از دستش نده.یرو بهش بگ  قتیحق یتون  یو م  ادیم شی فرصت پ هی_امشب 
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 _اگه..اگه..

 _بهار بهم اعتماد کن. 

 مونم. یدلم قرص شد.گفتم :باشه.منتظر فرصت م هویدونم چرا  ینم

 

 مراقب خودت باش. یلی. لطفا خ نی_آفر

 فته؟ی ب ی_بازم قراره اتفاق 

 . ستیکنم.وضع خوب ن ی_حس م 

 کنم.  ی_مقاومت م

 باش.  یو_خوبه.ق

 گم.... یگذشت.سرمو چرخوندم نگاش کنم و گفتم:م قهیدق چند

 نبود! بازم تنهام گذاشت.  اما

 به حالت قبل برگشتم. دیناام
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 سمتم. ادیداره م اههی گربه س دمیبلند شدم.خواستم پاشم برم تو د نیشد.از رو زم  سردم

 .انگار دلم واسه اونم تنگ شده بود.دمیبار ازش نترس نیا

 کنارم نشست.  اومد
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 از حد نرم بود. شیمکث دستم رو بردم سمتش و نوازشش کردم.ب با

ربع که گذشت ،از کنارم رد شد و   هیکردم. ی.و باهاش بازدمیرو سر و صورتش دست کش کمی
 رفت...........

 

  یتو خودش بود.اصال حرف نم  یل ی.نفس خمی.خوراک مرغ گذاشتمینفس،شام رو درست کرد همراه
 انگار.  یستیبه راه ن  ؟روی :نفس خوبدمی زد.وسط کار ازش پرس 

 . دینشن اصال

 _نفس؟ 

 . دی_ها؟بله ببخش

 . یچ یجملم رو تکرار کردم.گفت:ه   دوباره

 ؟ یزن یبا من حرف نم  گهید ؟حاالیچ ی_ه

 بهم؟ یخند  ی_نم

 _نه .چرا بخندم؟ 

هم قربون  یل یزد.خ  یحرف م  یکی با  م،داشتیبود  رونیآروم گفت:با آراد که ب  مکث کرد و کمی
 رفت.   یصدقش م

 _خب؟ 

 خب؟  ی_چ

 مطمئن شدم  گهیوقت بود حدس زده بودم،اما د یل ی.البته خرهی آراد گ شی زدم گلوش پ  حدس

 نه؟ یو گفتم:دوسش دار یناهار خور زیم  یزدم.نشوندمش رو صندل  لبخند

 شنوه.  یوقت م  هی.سی:هگفت 
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 شنوه.بگو   ی_نترس.نم

 بزنه گفت از آراد خوشش اومده.   بشیغ  نکهیافتادم.قبل از ا لوفرین ادینگفت. یچیه

 کرد. یفکر م نینفس هم داشت به هم انگار

کنم   یکنه.حس م یم وونمید لوفری ن  ادیکنم، ی_دروغ چرا.آره وابستش شدم.اما هربار که بهش فکر م 
 کنم.  یم انتیدارم بهش خ 

 گل کرده نه؟  تی.سخته.االنم حسودیگیم ی فهمم چ ی_م

 نگفت.  یزیو لوچش رو کج کرد و چ لب

 

 . ستین لی م یب  نیاونم همچ دمیگل کنه.اونجور که من فهم  تیخواست حسود یم  دمی_شا

 دونم.بهم گفت  ی_آره م

 گفت؟ یذوق گفتم:چ  با

 برمت.   یم  تیخواستگار امیتهران  م میدی_گفت رس

 رک و راست؟  رنقدی_وا!هم

 حال آروم و پر از غصه و درد. نیمدت.شوخه و رک و راست.در ع  نیکه ا شی _آره.شناخت

 

 مثل داداشش بودم. رادمیکاش ه یدلم گفتم ا تو

 ؟ یگفت ی:خب اونوقت تو چگفتم

به   نکهیگفت.قبل از ا نویا ییهوینبود. زای چ نیکه بهم گفت،ماتم برد.چون اصال بحث سر ا یبار نی_اول
 و بفهمم چه خبره گذاشت رفت.  امی خودم ب
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 گهی.گفته دوست داره ده یدردت چ گهی_خب د

 رفت.   یداشت قربون صدقش م گمیدونم.م ی_نم

 کنه. تتیخواست اذ یم ایمادرش بوده. دی_شا

 شم.  یکردم دارم خل م الی فکر و خ  نقدریدونم بهار.ا ی_نم

 . شهیدرست م  ی_غصه نخور.همه چ

 بخوابم.خواستن شام بخورن صدام کن  کمی .من برم ی_هوف.مرس 

 _برو.باشه.

 

و   ختمیر  ییغذا رو خاموش کردم .دو تا استکان چا ریو بلند شدم.ز دمیکش یق یرفت،نفس عم یوقت
 رو مبل لم داده بود.  رادمیواسشون بردم.آراد حموم بود.ه

 رو گذاشتم جلوش.   ینیس

 کرد.  یم  ین یروم سنگ نگاهش

 از اونجا فرار کنم. عیداشتم سر دوست

 نگاش کنم رفتم باال.  نکهیا بدون

 .بدنم گر گرفته بودرونیزد ب  یم نمیداشت از س  قلبم

 

 دونستم چم شده.  ینم

 حواسم پرت شه.  کمی تو اتاق سارا.شروع کردم به شونه زدن موهام تا  رفتم

 بستم و شالم رو دوباره سر کردم.   یرو دم اسب موهام
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 .حوله حموم تنش بود. شهیآراد داره رد م دمید رونی ب  امیاز اتاق ب  خواستم

 باشه. تی زدم و گفتم:آف  لبخند

 .نفس کجاست؟ ی_سالمت باش

 کرد.رفت بخوابه. ی.گفتم:سرش درد مدم یدلم بهشون خند تو

 کرد رو از کجا آوردم  یدونم سرش درد م ینم

 _قرص خورد؟چرا سر درد داشت؟ 

 فکر کنم خورد.خسته بود._

 

 �� 25#ساعت

 110#پارت_

 

 اومد تو اتاق.  هویزد. و بعد  یکرد و لبخند مرموز زی به پله ها نگاه کرد.چشماش رو ر آراد

 قدم رفتم عقب.  چند

 شده؟   ی:آراد چگفتم

 اما مجبورم.  دی گفت:بهار ببخش آروم

.کامل اومد جلو،فاصلش باهام  وار یبه د دمیجلو.با ترس رفتم عقب و چسب ادی داره م نجوریهم دمید
 کم بود اما بهم نخورد.   یلیخ

 سرش رو آورد جلو.  کمیکردم. یوحشت داشتم نگاهش م با

 نگو.  ی چیلحظه ه هی.سی خواستم حرف بزنم گفت:ه تا
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  یحصار دستاش زندونو تو  واری.دو تا دستاش رو گذاشته بود رو دومدیهمون حالت موند.جلوتر ن تو
 شده بودم. 

 

 شد.  دهیاومد و بعدو آراد به عقب کش رادی ه یعصب یصدا هوی

 ؟  یکن یم یچه غلط ی_دار

 خوابوند در گوشش.   یلیس هی رادی بودن.تا آراد اومد حرف بزنه ،ه ستادهیهم ا یبه رو رو

 دهنم..  یو دستام رو گرفتم جلو  دمیکش یبلند نیه

 خاص.   یآراد با آرامش یو با غضب،ول یعصب رادیتفاوت که ه نیزده بودن بهم.با ا زل

  رادیتو صداش احساس بشه به ه   یناراحت نکهیبرداشت و بدون ا شیل یس یرو از جا دستش
رو بخاطرش بهم   یل یس نیهمه سال اول نیداداش بزرگه؟چون بعد ا یگفتم دوسش دار یدیگفت:د

 .یزد

 .مبارک باشه.نیای گفت:دستمم بهش نخورد.بهم م  و رادیه یبه شونه  زد

 بگه،با لبخند بهم نگاه کرد و رفت..  یزیچ نکهیبدون ا بعدم

 

 گفت؟! یبودم.آراد چ جیهنوز گ من

 بود هم خوشحال. شمونینگاهم کرد.حالت نگاهش خاص بود،انگار هم پ رادیه

 

 . نییکار کنم.فقط سرم رو انداختم پا یچ  دیدونستم با ی.اون لحظه واقعا نم فتادهی ن نمونیب  یاتفاق که

چونم و   ری .زل زده بودم به کفشاش.دستشو گذاشت زستاد ی.رو به روم اکمینزد ادیکردم داره م حس
 سرم رو بلند کرد.نگاهم به نگاهش گره خورد. 
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 . دیچرخ یچشمام م  نی و قشنگ داشت.چشماش ب فیاخم ظر هی

 رو داشته باشه.   اقتتی ل دوارمیگفت:ام  بیوم و عجآر یلحن با

 شدم.   یجور هی.ختیر  یو رفت سمت در.دلم هر نییکه گفت،سرش رو انداخت پا نویا

 راد؟ ی بود.صداش زدم:ه تی موقع ن یبهتر

 و نگام کرد.به تته پته افتادم برگشت

 خواستم بگم... یخواستم...م ی_ام...من..م

نفر گفتم  هیدوست داشتن  یکه درباره   ییزایاول گفتم:اون چرو کنترل کردم و مثل آدم از  خودم
 کسو دوست ندارم.  چیبود.من ه یالک

 ابروشو باال انداخت.  هی

 

 ؟ یکارو کرد نی:خب؟چرا اگفت 

 گل کرد.  طنتمی دونم.ش ی_نم

 گل کرد... طنتتی_که ش

 _بله

 محکم اما شمرده اومد سمتم. یی .دستاش رو گذاشت پشتش و با قدم هانیی رو انداخت پا  سرش

 

 و مظلوم نگاش کردم.  دمی.ضربان قلبم رفت باال.لبم رو گزسادیرو به روم وا  دوباره

داد به   هیدستشم تک هیکرد و خم شد و چونش رو گذاشت رو شونم. زی نگام کرد.بعدم چشاش رو ر کمی
بار رو بخاطر اون نگاه مظلومت   نیدم گوشم گفت:ا  واشی.شدم.چشمام رو بستم یجور هی.وارید

 بعد وجود نداره.  یواسه دفعه   ینیکنم،اما تضم ینم  یتالف
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  دیچشمک زد و دوباره رفت سمت در.با هی.آروم رفت عقب.دمیگرفته بود.لبم رو محکم تر گز خندم
 مطمئن بودم دوسش دارم.  گهیذره هم به حسم شک داشتم،د هیگفتم.اگه  یبهش م 

 . میرو صدا زد گهیبا هم هم د همزمان

 گفت:اول تو بگو. رادی.هم یدیآروم خند جفتمون

 _نه اول تو بگو. 

 . ی_تو زودتر صدام زد

 .می_نه همزمان همو صدا زد

 _گفتم تو بگو. 

 _نوچ تو بگو. 

 .... ای یگی.گفت:م واریبه د  دمیقدم اومد جلو.چسب چند

 .می_اصال با هم بگ  

 ...دو ..سه.... کی_باشه.

 :دوست دارم..م یگفت همزمان

 

کدوم از    چی.انگار همیکرد یرو نگاه م گهیشنوم.جفتمون با بهت هم د  ینم یچ ی حس کردم ه گهید
   25.#ساعتمیاعتراف رو نداشت  نیتوقع ا گهیهم د

 111#پارت_

 

 ش. بغل دم یپر یگرفتم م یخودم رو نم  یکردم.اگه جلو بغض

 شد.  سیچرا صورتم خ  دمینفهم
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 . نهیتا اشکام رو نب نیی.سرم رو انداختم پادیلرز یم لبم

 حصار دستاش شده بود. یدستش رو گذاشت دو طرف صورتم و سرم رو بلند کرد.صورتم زندون دو

 . یکن  هیگر نمیهم نب گهی...دشتریرو با انگشت شستش پاک کرد و گفت:من ب  اشکام

 

قلبش بهم   ی.صدانشیخودم رو کنترل کنم و سفت بغلش کردم.سرم رو چسبوندم به س نتونستم
 . دیچی پ مین یعطرش تو ب یداد.بو یآرامش م

 

 وقت تنهام نذار. چی.گفتم:هدیموهام رو بوس  یرو

 دمت.  یکس نم چی .به هی_تو مال خودم

 م. تو بغلش موندم تا پاهام خسته شد.ازش جدا شد  نقدریقرص شد.آروم شدم.ا دلم

 آخه.  هینگاهم کرد و گفت:دماغشو چه سرخ شده.چرا گر  مهربون

 کنترلم رو از دست دادم هوی دونم. ی_نم

 

 . یکنترل کن .وگرنه با من طرف  شتریبه بعد خودتو ب  نیکرد و گفت: از ا هیبهم هد یلبخند

شد اونم اعتراف    ی.حالم قابل وصف نبود.باورم نمرونیو از اتاق رفت ب  دیزدم.خند یخجالت  یلبخند
 شدم..  یکردم و غرق لذت م  یجملش رو تو ذهنم مرور م  یکرد.ه

رو خراب کنه.اما اونقدر حال خوبم   یسرنوشت همه چ یباز دمیترس یته دلم بود.م یزیر یدلهره  هی
 بود که بهش غلبه کرد........................ داریپا

 

 ام"  ی"روز س
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 متروکه گذشت.  یالیروز از حضورمون تو اون و یس

  هیاون روز که بلند شدم،سر جام از روز اول اتفاقات رو مرور کردم.ترس هامون،گر صبح
 خوردنامون.  امون،حرصیکردنامون،بد اخالق  دنامون،قهریهامون،خند

روز    یشد س ی زد.باورم نم  یبغض به گلوم چنگ م  ای ومدیلبخند به لبم م ای شونیآور ادی با
به آرامش  شهیواسه هم میتونست ی.ممیبرگرد میتونست ینم  گهیسد دو روز د یگذشت.باورم نم

 . میبرس

 کرد.  رییدرجه تغ۱۸۰ م،رفتارمونیبه عشقمون اعتراف کرد راد یکه من و ه یروز از

 نبود.  رادی مهربون شده بود که حد نداشت.اصال انگار اون ه اونقدر

 بود. گهیجور د هیمن  شیبچها جذبش پا برجا بود،اما پ  یجلو  همچنان

  یم  دیو سرخ و سف دمیکش یقابل وصف بود.منم فقط خجالت م ری رو داشت،اما محبتاشم غ اقتدارش
 شدم.

 . میقشنگ به هم بزن یحرفا میوقت کرد  یچند روز حساب اون

 !یچ ندمون،خودمون،خانوادمون،همهیمورد آ در

 

 مکالمه هامون افتادم:  نی از قشنگ تر یکی ادی

 _بهار؟ 

 _جانم؟ 

 کجا باشه؟  مونی عروس ی_دوست دار

 دونم..بذار فکر کنم. ی_ام...نم
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 .....خب وقتت تموم شد. یوقت دار هی_فقط ده ثان

 . دمیفکر کنم خب...آها آها....فهم یکم؟چه جور نقدری_عه.ا

 کرد   منتظرنگام

 یداره.سر سبزه.وا نییکه باال پا  ییروستاها  نیو با صفا باشه.از ا کیکوچ یروستا هی_دوست دارم تو 
 چه قشنگ.

  یگیکوپتر،تاالر،باغ.تو م  ی،هلیتو کشت گنیتو.همه م یبی رو باال انداخت و گفت:چه عج ابروش
 روستا؟ 

 .میو کوچه پس کوچه هاش راه بر  ابوناشیگه.بعد تا صبح تو خ قشن یل ی_آره خب..خ

سر   می.خب..بریمحل  یل ی.خمیریگی رو تو روستا م مونیفکر نکرده بودم.آره خوبه.باشه.عروس نشی_به ا
 اصل مطلب....

 

 ؟ ی_چ

 _بچه. 

 حاال کوتا اون موقع.  یخجالت گفتم:وا با

خوام.اونم   ی شم.من بچه م  یم ریاالنش دارم پ  نیکنم.هم یصبر م  ی کن یاگه فکر م  یکور خوند نی_بب 
 .نه دو تا..پنج تایکینه 

 _پنج تا؟! 

 _آره.سه تا دختر.دو تا پسر. 

 _به فکر منم باش. 

 با تمام امکانات.خودم نوکرتم هستم. یخصوص  مارستانی برمت ب ی_نگران نباش. م 



 ان ی پا   ی سفر ب 

365 
 

و   یمجرد ی کار و زندگ  یدرباره  شهی.همیحرفا باش  نیکردم اهل ا یو گفتم:اصال فکرشم نم دگیخند
 . یزد یحرف م  نایا

خواستم  یوقت بود م  یل یواسم نمونده بود.خ  یخوب یوقت دربارش حرف نزدم.چون خاطره   چی_ه
راحته.با   المی.نگران احساسم بودم.اما االن خیبهت بگم حسمو.اما نگران بودم.نگران بودم منو نخوا

 کنم.  یو فراموش م اتفاقات بد ر  یتو همه 

 بهش زدم .  یمهربون لبخند

 خوام.اسماشون هم انتخاب کردم.   ی.من پنج تا بچه ممی گفت یم می_خب.داشت

 . نمی.خب بگو حاال ببیهم انتخاب کرد یی_به به.تنها

 

 .انا،اردالن،ارسالنی_سارا،همتا،ک 

 خوبه. یل ی.سارا...خانی _واو.چقدرم بهم م

 ؟ ی_موافق

 _آره.قشنگن.

 . یمخالفت کن ی تون ی_اصال مگه م

 به بازوش که باعث شد بخنده لپمو بکشه........ زدم

 

   25#ساعت

 112#پارت_

 

 زنم یسالن و دارم لبخند م یبا لبخند زل زدم به به گوشه  دمیخودم که اومدم د به



 ان ی پا   ی سفر ب 

366 
 

 خنده.  رین ززد  هویکنن.تا نگاهشون کردم  ینفس و آراد دارن نگاهم م دمیچرخوندم د سرمو

 ن؟ یکن  یمنو مسخره م نیگرفت.گفتم:مرگ.نشست حرصم

 .. ایی ای:معلومه قشنگ تو روآراد

 _به شما ها چه. 

 ! رادیزدم:ه داد

 نرده ها گفت:جانم؟  یاز باال رادیه

 کنن. یم تی منو اذ نای_ا

 خودم.  شیپ  ایکنن.پاشو ب  یم  خودیب  نایکرد و گفت:ا یساختگ یاخم

 . ایر ی :بهار نمنفس 

 باال.  ای:به تو چه؟بهار گفتم برادیه

 من بوده.حواستو جمع کن.  قیشما باشه رف یمعشوقه  نکهیآقا.قبل ا ی:هونفس 

 شما باشه داداش من بوده. یمعشوقه  نکهیهم به آراد اشاره کرد و گفت:اوشون هم قبل ا رادیه

 ببر داداشتو نخواستم. ای:ب نفس 

 ؟ یاعتراض وار گفت:نفس؟که نخواست آراد

 شکر خوردم.   دیه ببخش:ننفس 

 باال ول کن اون منگال رو.  ای.بهار بلی:شوهر ذل رادیه

 

 زنه.  یصدام م ی ک یاول حس کردم  یو بلند شدم.پامو که گذاشتم رو پله  دمیخند

 _بهار..بهار..
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 ...ستین ی بودم واقع دهیفهم گهی! دلم آشوب شد.دلوفرهین دمی.دبرگشتم

 ؟ یشنو  یرو بستم و دوباره برگشتم سمت پله ها.اما بازم صدام زد:بهار؟صدامو نم چشمام

 

 سفت فشار دادم که دستم درد گرفت.  نقدری.نرده رو استادمیدوم ا یپله  رو

 ؟یای :بهار پس چرا نم رادیه

 کمکم.  ایخوام.ب  ی:بهار من کمک م لوفر ین

 کمکت کنم؟ یبرگردم گفتم:چه جور نکهیا بدون

 . یایم ب باها دی_با

 _کجا؟ 

 ؟ یزن  یحرف م  یبا ک  ی:بهار دارنفس 

 

 . ای:بهشون گوش نکن.باهام بلوفر ین

 کرد  ی نگاهم م ی.داشت با نگران رادی زدم به ه زل

 .گورتو گم کن.یستی ن لوفری_تو ن

 .دوستت.کمکم کن...کمکم کن... لوفرمی_من ن

 شد.  یم رزنیپ یصدا  هیداشت شب صداش

 ترس برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم .  با

سم مانند داشت   ییو پاها شونی پر ییو موها دهیصورت چروک  د،بایموجود کامال سف هی لوفرین یجا
بود.چشماشم  ری رنگ از دهنش سراز اهی س عیما هی.دندون هم نداشت و دیخز  یبه سمتم م نیرو زم 

 بود.  اهیکامال س
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 باال.  دمیو دو  دمیکش یبلند  غیج

 پناه بردم.  رادی ه پشت

 باال.  ومدیم داشت

 . میبر ای.ب ادیداره م رادیو گفتم:ه  دمیکش  غیج

 سمت اتاق.  دمشیکش

 خبر دنبالم اومد.  یهم از همه جا ب  چارهیب اون

 

 . دیخز یبه سمتم م انهی.همچنان داشت وحشدمیسرک کش رونیدرو ببندم ب  نکهیتو اتاق .قبل ا میرفت

 گذاشتم پشت در.  یصندل هی عی محکم بستم و سر درو

 زدم  ینفس م نفس

 ؟ یکن  یم ینجوریشده بهار؟چرا ا  ی:چرادیه

 ...بازم......ولش کن...صبر کن.....رادی...هی_ه

 برق اتاق شروع کرد به خاموش و روشن شدن. هوی

 .میستادیگوشه ا هی میاومد سمتم و بغلم کرد و با هم رفت عیسر رادیه

 ...شهی.تموم مستین یچ ی.آروم باش.هسیداشت آرومم کنه:ه یسع

 ادامه داشت. تیرو سفت بستم و خودمو کامل تو بغلش پنهون کردم.اما همچنان اون وضع  چشمام

 خواستم ازم جدا شه اما مقاومت کردم.  رادیه

 کرده. یچراغ اتصال  د ی.شاشهیم ینجوریچرا ا نمی:بهار بذار بب رادیه

 شد.  ینم دهیجا د چیمال خاموش شد.چون شب بود هموقع چراغا کا همون
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 رفت.  یداشت اونجا راه م یک یپا اومد.انگار  یصدا هوی

 

 ..رادیلرزون گفتم:ه  یصدا با

 ....سی :هرادیه

 برد. یبدجور داشت منو تا مرز سکته م ومدیکه همراه اون قدما م یریج  ری ج یصدا

 نجاست؟؟یا ی:کس رادیه

 از بچها هم نشد. یبود که خبر  بیعج

 رو بغل کرده بودم.  رادی ه یشد.سفت بازو یو دور م  کینزد یقدم ها ه یصدا

 شد. دهی اتاق آروم کش ی پرده

 رفت کنار.  یکس نبود اما پرده داشت م  چیوحشت زد زدم به پنجره.ه با

 خورد. یهم تکون نم  رادیکال قفل شد.فکم قفل شد.اصال قدرت تکون خوردن نداشتم.ه پاهام

 

 نور از پنجره افتاد داخل. کمی

 اون قدم ها شروع شد.  یباز هم صدا و

 داد اما بعد خوب شد.  یخش خش م یروشن شد.اول صدا ویراد

 گفت.  یم ییزایچ هی دو رگه و کلفت داشت  یصدا هیزنه. یداره حرف م  یک یکردم  حس

 تر اون وضع تموم شه. عیسر  یخواست هرچ یبد بود.دلم م  یلیخ  حالم

 ؟ یشنو  ی:تو هم اون صدا ها رو مرادیه

 نه.  ای دیدونم د یسر تکون دادم.نم  فقط
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تالش کرد و زور زد   ی.اما در باز نشد.هرچدیرو کش رهیرو پرت کرد کنار و دستگ  یسمت در.صندل  رفت
 باز نشد. 

لبخند دندون    ده،بایبزرگ و رنگ پر یو کله  دیسف یمرد با چشما هی دمید دمیخ .چر شهیزد به ش  یکی
 کنه.  ینما پشت پنجرست و داره بهم نگاه م

 . دمیکش غیرو بستم و با تمام توان ج  چشمام

 

   25#ساعت

 113#پارت_

 

 .رونیمعدم اومد باال.کم مونده بود چشمام از حدقه بزنه ب  اتیمحتو کل

 .تحمل وزنم رو پاهام سخت شده بود.اما ضعفم برابر بود با.....دمیلرز یشدت م  به

 مشت آب به صورتم زدم. چند

 زد.   یصدام م یپشت در داشت ه نفس

 . نطوریهم هم  رادیه

 .چشمام رو به زور باز نگه داشته بودم.رونی رفتم ب ییدستشو از

  ازیخوب نبود اما واقعا بهش ن حالم نکهیشکالت در آورد و بهم داد.با ا هیسارافونش  بیاز تو ج بهار
 زد.  یداشتم.چشام دو دو م

 زور بازش کردم و گذاشتم تو دهنم. به

 ؟ ی:بهار خوبرادیه

 تکون دادم.اما اصال خوب نبودم.  سر
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 زور گفتم:آراد کو؟  به

 . نیی:رفت پانفس 

 بود.  یاون صداها چ نمیرم بب  ی.منم م نیای :شما نرادیه

 . می:بهتره هممون با هم باشنفس 

 . میکن یامن بود خبرتون م نیی.اگه پانی:فعال بمونرادیه

 نشستم.  نیهم رفت. نتونستم تحمل کنم و همونجا رو زم رادیه

 کرد. یطرف و اون طرف رو نگاه م نیا یه  نفس

 .می شد  یاز ترس زهر ترک م میدومون داشت هر

 

 اومد. ییشرشر آب از تو دستشو یصدا هوی

 کار کنم.نه جون داشتم که فرار کنم،نه دل موندن داشتم. ی چ گهیدونستم د ینم

 ؟ ینبست رویهم وحشت برش داشت.گفت:مگه ش نفس

 _چرا بستم. 

 .می.جرئت جلو رفتن نداشتمیستادی و کنار هم ا میشد بلند

 . یباخت یباش.اگه نباش  یدلم گفتم:بهار قو تو

 نکهیو آروم آروم رفتم جلو.اما قبل ا دمیکش یق یجمله رو با خودم تکرار کردم.نفس عم  نیبار ا چند
 صدا قطع شد.  ییبرسم به دستشو

 شرشر آب شروع شد.  یحموم صدا ی اون سر راهرو،از تو از
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به حموم   دنمیهام رو محکم به سمت حموم برداشتم.نفس از جاش تکون نخورد.اما بازم قبل رس قدم
 صدا قطع شد.

 

 اومد نییاز پا  رادیه یصدا

 . نییپا ن یای_ب

 سمت پله ها. میبا نفس رفت یمعطل  بدون

  یم در اتاق سارا داره نگام یاز گوشه  یک یاتاقا رو نگاه کردم.حس کردم  یلحظه برگشتم تو  نیآخر
 کنه.

 . نییتر رفتم پا  عیو سر دمیرو گز لبم

 

 جلو.  میآشپزخونه بودن.رفت  تو

 خورده بود. شهیکنارشون رد شدم.کل آشپزخونه ش  از

 شد جلو رفت.  یکه اگه اصال نم  اونقدر

 بره ....  شی پ  ینجوری.اگه هممی بکن  یفکر هی دی:باآراد

 . میتا پس فردا صبر کن میکرد.مجبور شهی نم  یفکر چی:هرادیه

 .میصبر کن  یجور ؟چهینجوری:انفس 

 نجاست؟ یا یکس ی عنی:آراد

 .نشونی ب ینم  یجز بهار کس ی.منته نجانی ا ایل ینه.خ ی:کس رادیه

 

 .میخواب  یم  نی :شب رو تو ماشآراد
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 . میبخواب می:البته اگه بتونرادیه

 

   25#ساعت

 114#پارت_

 

 ؟رون ی ب میبر نجایاز ا شهی :من حالم بده.منفس 

 . رونی و بردش ب ششیرفت پ  عیسر آراد

 شد. یکه روشون بود،باعث درخششون م یکه بازتاب نور ییخورده ها شهیزده بودم به ش  زل

 

 نمونده. یزی:تحمل کن..چ رادیه

 ندارم  یدی ام گهیبغض گفتم:د با

اتفاقا رو واسه بچه   نیرسه که ا یم یمونه.روز یروزا.فقط خاطرش م  نیا شهی _داشته باش.تموم م
 .می کن  یم فیهامون تعر

 شد........................ یم لیتبد  تیبود.البته اگه به واقع  ینی ریش  یای.رودمیه،خندیبا گر همزمان

 

کدوم جرئت موندن تو اون  چی.سرد بود و خوفناک،اما همیبخواب   نیشب رو تو ماش میگرفت میتصم
 .میرو نداشت الیو

 و آراز جلو نشستن،من و نفس هم عقب. رادیه
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قرار بود  یچ یعن یکه تهش معلوم نبود. یشدم به جاده ا رهی و خ شهیدادم به ش هیرو تک سرم
به حالت قبل    یممکن بود دوباره همه چ یعنیکرد؟ ی م یدوباره آرامش باهامون آشت یعنیبشه؟

 برگرده؟ 

دسته گل هم  هیبود. سادهیجاده وا.وسط دمیرو د لوفریشد که ن یکم کم داشت گرم م چشمام
 دستش بود.

 و برگشتن سمتم. دنی.همشون پردمیکش یبلند نیه هوی

 نبود. یبه اونجا نگاه کردم.کس  دوباره

 ؟یدید ی شد بهار چ   ی:چنفس 

 . نی.بخوابیچ یو گفتم:ه  دمیکش یق یعم  نفس

 . ستین یزیکردم با نگاهم بهش بفهمونم چ یکرد.سع ی نگران نگاهم م رادیه

 نگاهم کرد و دوباره به حالت قبل برگشت....................... کمی

 

 زد.  یکس حرف نم چی.از صبح همه دپرس بودن.هدی هم رس کمی و  یس  روز

 خشک شده بود.همه بدن درد گرفته بودن. گردنم

 کرد.انگار سرما خورده بود. یعطسه م  یهم ه نفس

و دو   ینمونده بود تا س  شتریروز ب  کی.چون میو ازش کمک بخوا یسراغ شمس   میبر  دیگفت با رادیه
 برسه.. انیروز به پا

 . میو آراد با هم برن و ما بمون  رادیبار ه   نیقبول کردن.قرار شد ا عیسر همه

 .میداخل رو نداشت میبر نکهی.جرئت امینشست  ادیهمچنان تو ح م،امایدیترس  یروز بود کمتر م  چون

 .میو لباسامون رو عوض کرد  ییدستشو میرفت فقط
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 .مینمرد   یتا از گشنگ میبخور رنیهم بگ یزیچ هیو آراد  رادی شد ه قرار

 

  بیعج  یشکال نیزم  یچوب برداشت بود و رو کهیت هی.نفس میپله ها نشسته بود ینفس رو با
 شده بودم به حوض.  رهی .منم خدیکش یسر و ته م یو ب  بیغر

 رو شکست  نمونی سکوت ب نفس

 بود.  یشب بد یل ی_خ

 . یل ی_خ

 خواد برم خونه.. یچقدر دلم م یلرزه.اگه بدون یپشتم م فتمیم ادشی_هر بار که 

 ال،واسهیذره شده.واسه دانشگاه،واسه فام هیفهمم.چون منم حس تو رو دارم.دلم واسه خانوادم  ی_م
 . دنیرس ریسه خواب موندنا د.والوفریبا ن امونیمسخره باز

 ....یسه نفرمون.ه یها یآخر هفتمون.واسه دور هم ی انداختنامون به پسرا،واسه قرارا کهی_واسه ت

 وقت دوستشون داشتم. چیکه ه یسخت یواسه پروژه ها ی_حت

 برسه که آرزوم بشه تو خونه موندن.  یکردم روز یوقت فکرشو نم  چیم؟هیشه برگرد  یم یعنی_

 _منم ...

 از غصه دق. ا یاز ترس سکته کرده بودم  ایو آراد نبودن من تا االن  رادیاگه ه_

 ...یگ ی_راس م

 ......لوفری_ن

 خواب بود....... نایا ی..کاش اصال همه گشت یکرد.کاش برم یحالم رو بد م   لوفرین ادی

 

   25#ساعت
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 115#پارت_

 

رو نداشتم.شب هم راحت    یچیه  یتا برگردن.گرسنم بود.اصال حوصله  دیطول کش یکنم دو ساعت فکر
 نفهمم.  یچ یخواست چند روز بخوابم و ه ی بودم.دلم م دهینخواب

 بود.  یبرگشتن،دستشون پر خوراک  یوقت

 داخل.  میرفت

کردم گفت    فی...ماجرا ها رو که واسش تعرادیگفت فردا م یشد.گفت:شمس  یچ دمیپرس  رادیه از
خوان با انداختنمون تو   یتونن.م  ینم می.اما مستقارنی و دو روز ما رو از پا در ب ی س دارن قبل یسع

 نمونده. شتریروز ب  هیکه  نهیا شی .خوبمیبزن بیترس و وحشت،خودمون به خودمون آس

 امروز هم ممکنه...  یعنی:نفس 

 :بهش فکر نکن.... آراد

 هم هست..  گهید زیچ هی.ستیماجرا ن یهمه  نی:ارادیه

 ؟ ی:چگفتم

 بود.  ری داشت..انگار با خودش درگ دیترد

 داشته باشه... یقربان  هیماجرا.. نیگفت....ممکنه ا یو گفت:شمس  زیم یرو گذاشت رو چشیساندو

 ...اشتهام کامل کور شد.گهی م یچ  دمینفهم گهیعضله هام شل شد...د کل

 حالو داشتن. نیهم همه

 

 . یکن  یم یبگو شوخ  رادی نفس منو به خودم آورد:تو رو خدا ه یصدا

 ...تهی_نه...واقع
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 شد...  یحالم بد م نمشینب گهیوقت د هی نکهیاز تصور ا یکردم.حت   یبه من نگاه م داشت

 شه؟  یقراره قربان  ی؟ک یا یقربان ؟چهیچ  یعنی:نفس 

 دونه  یکس نم  چی_ه

 ... میباش یقو  دیممکنه.با.گفت ستیمعلوم ن  یچ ی.هنی:گفتم بهش فکر نکن آراد

 

 کرد.  یم ی ن یروم سنگ رادیه نگاه

 . رونی .غذام رو ول کردم و رفتم بنمیکردم هوا کمه.نتونستم بش حس

 . دمیکش یهام م هیولع هوا رو به ر با

 راه نفسم رو بسته بود.. می بود.اما بغض لعنت  هوا

 بزنم...  ششیتونستم آت یبزنم.آره م  ششیتونستم آت یکاش م یزل زدم.ا  الینفرت به و با

 تنه زدم..  رادمی اما به ه دمیکنم.بدو بدو رفتم داخل.نفهم یکار م یدارم چ دمینفهم

 سوزه.  یتو آشپزخونه.کفش داشتم اما چند قدم که رفتم حس کردم پام م رفتم

 ندادم.  تیاهم

 . اطی فندک برداشتم و دوباره رفتم تو ح هی

 دنبالم اومدن. بچها

 ؟ یبکن یخوا  یکار م ی:بهار چ دم یشن رادویه یصدا

 رو برداشتم و رفتم سمت خونه نی ظرف بنز نی صندوق عقب ماش از

  نیرو زم  نی بنز  ختنیزدم.رفتم تو خونه و شروع کردم به ر یداشتن متوقفم کنن اما پسشون م یسع
 . الیو وسا
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 کردم..   ینابودشون م دیزدم.با یم  ششیآت دیبا آره

 .اما واسم مهم نبود. ومدیو دنبالم م  دیکش یم غی ج  نفس

 لرزونم فندک رو روشن کردم.  یشد پرتش کردم کنار.با دستا   یکه خال ظرف

 با شدت برگم گردوند و فندک رو ازم گرفت. رادیموقع ه همون

 ؟ یکن یکار م  یچ یهست دار  تی.حال ایداد و داد زد:بهار به خودت ب تکونم

 کردم.  یم یداشتم چه غلط دمی.تازه فهم هیبه ک  یک دمیتازه فهم  انگار

 

.خسته ستین میو شروع کردم به داد زدن:نه حال  هیگر ری رو از دست دادم و بلند زدم ز ارمیاخت
ماهه شب و روز ندارم.خورد و خوراک ندارم.همه  کیرو... ایمسخره باز نیخوام تموم کنم ا یشدم.م

  شماباشم.خودم به درک.اما اگه   زامیتونم شاهد از دست دادن عز  یدم.نم یرو دارم از دست م  میچ
 ..... نیها نباش

تونم تحمل   ینم گهیوضع.د  نی.خسته شدم از ایزندگ  نیهق هق ناله کردم:خسته سدم از ا با
  یکی شنوم   ی.االن دارم ممیشیجهنم خالص م نیو دو روز از ا یس بود که بعد نیا دمیام یکنم.همه 

 ...بسه...گهیشه...بسه د یقربان  دیبا

 

 شه؟ یدرست م ی.آروم باش..همه چسی گفت:ه  رادیه

 همه کسم رو از دست دادم؟  یشه؟وقتیدرست م یهمه چ ی؟کی_ک

 کنه.آروم باش و تا فردا صبر کن.  یکمکمون م ی.شمسشهینم  شیچی کس ه چی_ه

 .دی چی پ  یمن تو خونه م ی ها هیگر یفقط صدا 

 .....................دمینفهم یچیه گهیبدنم شل شد و د کل
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   25#ساعت

 116#پارت_

 

 

 نداشت.همه تو خودشون بودن. یف یکدوممون تعر چیشد..حال ه  کیتار هوا

 کلمه هم حرف نزده بودم.  هیکه  من

 .رونیب  میبر عی شد سر یزیکه اگه چ میهم نشسته بود دور

 کنه. یداره نگام م دمیکرد.سرمو بلند کردم د یم ی ن یروم سنگ رادیه نگاه

 باال.  میبود بر نی به باال اشاره کرد و بلند شد.منظورش ا بعدم

 نکردم و باهاش رفتم.  یمخالفت 

 رو لبم نقش بست.  یکه سر به سرش گذاشتم افتادم و لبخند تلخ  یاون شب ادیپشت بوم. میرفت

 . میهم نشست کنار

 وقت ترکم نکنه..  چ یشد.کاش ه قیبه وجودم تزر یبی کنارش بودم، آرامش عج نکهیا از

 _بهار؟ 

 _جانم؟ 

 ... رمی _اگه من بم

 ؟ یاصال تو حرف نزن شهیگفتم:م تی حرفش رو قطع کردم و با عصان عیسر

 حقه.  _خب مرگ

 نگو.  یزی_باشه االن چ
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 نه؟ میای کنار ب  تی با واقع دی_با

 نگفتم یزی کردم و چ یپوف

 ؟ یکن ی_اگه من نباشم،تو ازدواج م

 بدجور گرفت.قاطع گفتم:نه. دلم

 _واقعا؟ 

 بخش بزن.   دیحرف ام کمی نایا یبس کن.جا رادیه ی_وا

 دم..  یم دیحرف دارم.بعدش ام کمی_اول 

 کنم.. تیخوام وص  یشدم تا حرف بزنه.دستم رو فشرد و گفت:م  منتظر

 !رادی_ه

 _بهار لطفا.. 

هم  ی.تا وقتیخوام ازدواج کن یشد،ازت م  میزیمکث کرد و گفت:اگه من چ کمینگفتم... یزیچ گهید
 ادتیوقت هم  چی.هرادی.اگرم بچت پسر شد،اسمشو بذار هیترکش نکن ادیکنار م هیکه مادرم با قض 

 نره.....

 کرد.. یگلوم رو گرفته بود.داشت خفم م بغض

 ؟ ینره چ  ادمی_

 _که چقدر دوستت داشتم.

 چشمم سر خورد.. یقطره اشک از گوشه  هیو  اوردمیبلند کردم و نگاش کردم.طاقت ن سرمو

شد ازدواج کن...اسم بچتم  میزیلرزونم گفتم:خب..حاال نوبت منه..اگه من چ یزدم بهش و با صدا زل
  نینره تو هم ادتی...دمتیپرست ی وار م  وانهینره چقدر د  ادتیوقت هم  چیاگر دختر شد بذار بهار...ه

کار   یچ  چارمی نره با دل ب ادتیوقت  چی.هی.عقل از سرم پروندیدلمو برد  یمدت کوتاه چه جور
 ..یکرد



 ان ی پا   ی سفر ب 

381 
 

  یچ میکرد که اگه از هم جدا ش یفکر م  نیه اپر از درد.انگار اونم داشت مثل من ب یکرد.نگاه نگاهم
 قراره بشه..

 .دیرو بغل کرد و آه کش سرم

 

 ..نی آراد از پشت سرمون اومد:خلوت کرد یصدا

 جدا شدم.اشکام رو پاک کردم و نگاهم رو به آسمون دوختم.  ازش

 حرف داشتم باهاش.. کمی :رادیه

 نشست کنارم.  نفس

 م؟ یافه ش:اشکال نداره ما هم به بحثتون اضنفس 

 . یزور لبخند زدم و گفتم:نه چه اشکال  به

 نشست..  رادیه شی پ آرادم

 بود.نه؟ ی:عجب سفرآراد

 ..آره.ی:هرادیه

 ....یحموم  ی،بیخواب  یه،غصه،حرص،بی_پر از خنده،گر

 موافقم.. یلیخ   ی.با آخرقای:دقنفس 

 شه که. ینجوری:قرار نبود ارادیه

 کنم.  ینذر م  یزیچ هی م،حتمایو سالم برگرد  حیاگه صح  ی:ول گفتم

 ؟ ی:چنفس 

 فکر کنم.. دیدونم.با ی_نم
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رو   دیجد یزندگ  هی دی...آخ که چقدر از درس و کار عقب موندم.اصال اگر برگردم بانطوری:منم همآراد
 شروع کنم. 

 .میمشکلو دار نی:هممون هم رادیه

 اگه من مردم... گمی:مآراد

 :آراد..! نفس 

 خودم افتادم.  ادی

 :خب مرگ حقه...آراد

 خنده.  ریز میو زد میبه هم نگاه کرد رادیو ه من

 ن؟ یخند ی.به مرگ من م نی زن یمشکوک نگاهمون کرد و گفت:مشکوک م  آراد

 بود.  یخصوص زی چ هی..ری.دوما نخ ری زد پس سرش و گفت:اوال زبونتو گاز بگ رادیه

تو صورت نفس زشت شه   نیبپاش دیگفتم.اگه من مردم،اس ی..خب داشت م ا ی_آهان از اون خصوص
 ... رتشی بگ ادی ن یکس

 .هیهم خندش گرفته بود هم گر نفس

آسفالتش    ام یم ای بکنه از همون دن یغلط نیهمچ  یکردم . اصال کس ینگاهش کرد و گفت:شوخ  آراد
 .. رمی بگ ادیترفنداش رو  کمی  رمی از سارا کمک بگ دیکنم.شا یم

 چرت و پرت نگو..  نقدری و گفت:ا دیخند رادیه

 بزن تو سرش.   گهید یکی رادی :هنفس 

 نکرد و محکم زد.  ینامرد رادمیه

 نه؟  نیآورد ریبه گردنش و گفت:مظلوم گ  دیدست کش آراد
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 .. ینیکودکان فلسط  یک ی یتو مظلوم  یکی:آره.رادیه

 .یدار یمعرفت  یب یچه بنده ها نیخدا..بب   ی:هعآراد

 کم شر و ور به هم بباف.  می شب دور هم هی:رادیه

 :باشه.اصال من الل..آراد

 ازت.. می:خوبه.راضرادیه

 ه  برگرده. لوفریفردا ن نی:دعا کننفس 

 گرده...  یبر م شاهللیته دل گفتم:ا از

 

   25#ساعت

 117#پارت_

 

 ..ادیصدا م  نییکردم از پا حس

 ..سی لحظه ه هیخواست حرف بزنه گفتم: آراد

 فیظر یصدا  هیخوند. یم ییداشت الال یک ی.انگار ومدی ن بهم.واقعا داشت صدا مشد رهیخ همشون
 و دخترونه...

 . یذارم تنها بر ی؟نمیدیشن یجلوم و گفت:باز چ دیپر  عیسر رادی شدم.ه بلند

 ..ادی صدا م  نیی_از پا

 ؟ یی:چه صداآراد

 .ییخونه.مثل الال یم یزیچ هیداره  یکی _انگار 
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 :بسم اهلل.باز شروع شد...نفس 

 .میر   ی:همه با هم مرادیه

 جلو تر رفت.ما هم پشت سرش.  رادیه

 م یسادیوا ییرای.وسط پذنییپا میدیرس

 

 اد؟ ی:بهار صدا از کجا منفس 

 .رونهیصدا از ب  دمیکه دقت کردم د کمی

 سمت در.  رفتم

 انداخت و جلوتر رفت.  یه ی نگاه عاقل اندر سف هیاومد جلو.  رادی ه دوباره

 خلوت..  اطی..همون حومدی م اطی از پشت ح صدا

 .ادی:صدا از اون پشت مگفتم

 خلوت..  اطی سمت ح میرفت

 صبر کن.بذار من اول برم..   رادیخواست اول بره که نذاشتم.گفتم:ه رادیه

 رم.  ی:حرف نزن.اول من مرادیه

.پس بذار من اول برم.تو هم یبشنوو   ینی بب یتون  یباشه تو نم  یزی که اگرم چ یدون  یم رادی_ه
 . ای پشت سرم ب

 

 کنار رفت.  دینگاهم کرد و با ترد  کمی

 روم بود نگاه کردم.  ش یکه پ  یکی و به راه تار  دمیکش یق یعم  نفس
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 رو مشت کردم.ترسم رو پس زدم و راه افتادم.. دستام

به هم  ید یبرخورد شد ستادمیا  یم هویبود که اگه  کمی اونقدر نزد رادیهم پشت سرم اومدن.ه بچها
 .. میکرد یم

 شد..  یم کتری و نزد کتریرفتم صدا نزد  یم ی.هرچمیو پر شاخ و برگ گذشت کی تار ریاون مس از

 .ستادهیدسته گل ا هیقبرش با  یسارا باال دمیم،دیوارد اون محوطه شد نکهیهم

 راحت شد و گفتم:ساراس.  المی خ کمی

 .انی .بگو جلو نکه صداش اومد:نه  کینزد میبر میخواست

 . سادمیوا

 ساراس؟  یگینم ؟مگهی ر ی:بهار چرا نم نفس 

 . نیایشما ن  گهی_م

 ..من.... ری:نخ رادیه

 کنم..نگران نباش...  یخواهش م رادی قطع کردم:ه حرفشو

 نگفت..  یزیچ گهید

 تنها رفتم جلو..  خودم

 نباشن. نجاینرفته بودم که گفت:بگو برن.ا شتری هنوز دو سه قدم ب اما

 ندارن. ی_سارا باهات کار

 _گفتم بگو برن..

 . دمیازش ترس کمی

 .نیبر  گهیو گفتم:م برگشتم
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 با بهار نداره..  یکن.سارا کار نانیبهش اطم  رادیکنه که آراد مانع شد:ه   یخواست قات رادیه

 واستم بره. موهاش.با نگاهم ازش خ یال دیکش یدست م یدل بود..ه دو

 " گفت و رفت..بچها هم دنبالش رفتن..اونا هم نگرانم بودن..ی"لعنت هی

 

 رفتن برگشتم سمت سارا.  یوقت

 قبر. یباال قایرو به روش.دق دمیجلو...رس رفتم

 زد.  لبخند

 رو نگاه کن...  نییدو رگه و وحشتناک گفت:پا ییصدا با

بود و همون دسته گل دستش بود   دهیقبر باز که سارا توش خواب دنیپام رو نگاه کردم.با د ری ترس ز با
 . دمیکش یبلند  غیج

 . نیکرد و افتادم زم ری گ یزیچ هیفرار کنم که پام به  خواستم

که  یوحشتناک یقرمز و همون چهره  یسارا با چشما دمیپام رو گرفته.برگشتم د یک یکردم  حس
 کشه تو قبر.   یمش پامو گرفته و داره مبود دهیبار د نیاول

 .. نیوبا ناخن چنگ زدن زم  دنیکش غیتوان داشتم جمع کردم و شروع کردم به ج یهرچ

 کرد.  یم وونمیخنده هاش داشت د ی.صدادیکش یم غی و ج دی خند یم ی طانیش اونم

 کرد.. یکردم که ولم کنه اما نم یم تقال

چوب بلند  هیجاش معلوم نبود با  چیپوش که ه  اهیشخص کامال س  هی دم یرو بلند کردم د سرم
 ..سادهیسارا وا یدستش جا

 دست و پا زدم.  شتریب
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 رو صدا زدم..  رادی و ه  دمیکش غی ج  بازم

 کردم همه جام زخم شده.. یزدم..حس م  یچنگ م  نیو به زم دمیکش یم  نیزم یرو رو پاهام

 لگد محکم بهش زدم..پام رو ول کرد..  هیحرص و وحشت  با

 جلو..  دم یخودم رو کش  عیسر

 

  یراه چیاما ه ی..دوباره بلند شدم.خواستم برم سمت خروجنیکردم بلند شم اما بازم خوردم زم یسع
 نبود..همه جا بسته بود.

 نبود.  یراه چیزدم اما ه  یو نفس نفس م دمیچرخ ی دور اونجا م هراسون

 وحشت به اون قبر نگاه کردم.  با

 

 برگشته بود. یحالت عاد به

 اومد و بعدم خودش:بهار؟بهار...  رادیهراسون ه یموقع صدا همون

سمتش و تو آغوشش گم   دمیکرده دو دایکه مادرش رو بعد مدتها پ  ی،مثل بچه ا  دمشید تا
 کرد...................... یم  سیشدم..باز هم اشک بود که صورتم رو خ 

 

   25#ساعت

 118#پارت_

 

 و دوم"   ی"روز س
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 .میاز صبح اضطراب داشت هممون

 خورد.  یم  یزدم.نفس از استرس خوراک یتو خونه قدم م یه من

 دادن اما نگران بودن. یو آراد هم نشون نم رادیه

شد سارا اون کارو باهام  ی.باورم نم دمیقبل رو بخاطر کابوس اون صحنه ها و سارا نخواب  شب
 خودش بود؟! کرد.اصال 

 .میاتفاق بود هی.هرلحظه منتظر فتادی ن یاتفاق  چیظهر ه  تا

 .ادی گفته خودش روز آخر م یگفت که شمس  ،اونمیدنبال شمس  میخواستم بر رادیه از

 در انتظارمونه.  یدونست چ یم خدا

 کردم که سارا جلوم سبز شد  یزدم و خاطراتم رو مرور م یقدم م  اطیتو ح داشتم

 و چند قدم رفتم قدم.   دمیکش یبلند نیه

 . دمیترس یم ازش

 ؟ یکن  یگفت:چرا ازم فرار م دیحالتام رو د یلبخند داشت،اما وقت اولش

 ؟ی خوا یاز جونم م  یترس گفتم:برو سارا.چ با

 تعجب گفت:حالت خوبه؟منم سارا.  با

منو از پا   یشناختمت.تو هم نقشه دار شبیشناختمت.د  ینم یعنیشناسمت.  ی_آره.خوب م
 .لمهی.همه کارات فیاریدرب

 ؟ یگیم یدار ی_چ

 .. ای..گفتم جلو ن ای جلو که رفتم عقب و گفتم:جلو ن ادیب  خواست
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 کار کردم؟  یتو نگاهش نشست و گفت:مگه چ غم

 ؟یکرد یکار م  یچ  یداشت شبیسوالو ازت بپرسم.د نیا دیاالن با ؟منیکار کرد ی_چ

 تو بودم؟  شیپ شبی.مگه من دادی نم ادمی_

 کنه. یهم نم یفرق گهی..دمیر  یم نجایکردم و گفتم:باشه.دروغ بگو.ما که امروز از ا  یعصب یا خنده

 کارت کردم؟  ی_بهار درست حرف بزن.بگو چ

 تو قبر؟  دیکش  یبود داشت منو م یک  شبی_عمه خانوم .د

 

 _قبر؟کدوم قبر؟ 

 برو...  ؟االنمیمنو خر فرض نکن شهی_م

 خبر ندارم.  یچی _بهار.باور کن من از ه

سارا نبود که اون بال رو سرم آورد.زانو هام   شبیشد که د  یم لی تبد ن یقیواقعا شکم داشت به  گهید
منو   ی.باالسر خاکت.تو هم داشتی پشت اطی اومدم ح شبی.دنیو انگشتام رو نشونش دادم و گفتم:بب

 اثراتش... نمی...اتو قبر یدیکش یم

نگاهش متعجب نبود.گفت:بهت که   گهیکرد.بعد چشماش رو بست..د یباز داشت نگام م یدهن با
خوان هرجور شده تو رو نابود کنن.اما نتونستن.و  یمن نبودم..اونا م شبی گفتم مواظب باش..د

 نتونن.  دوارمیام

 خوام امروز تموم شه.. یبده.فقط م  یلی_حالم خ 

 .منم به آرامش برسم.نیبر  نجایاز ا نی.دعا کن امروز بتونادیو فردا م شهی تموم م_باالخره امروز 

 

 .دمی .اما واقعا ترسی_شک داشتم که تو بوده باش
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 راحت شد؟  التی_حاال خ 

 . یکم هی_آره.

 لبخند مهمون لبش شد.  دوباره

 ؟ یزن  یحرف م  یدار یبود:با ک  ستادهیدر ا یاومد.جلو  رادیه یصدا

 _با سارا.

اونطور که فکر   هیقض رادیمثل من اولش خبر نداشت.تا خواست عکس العمل نشون بوده گفتم:ه اونم
 کردم نبود.اون سارا نبود.  یم

 با سارا تنها باشم. کمیخوام  یکردم و گفتم م  حشی باهاش حرف زدم و توج کمی

 صدام کن.  عیشد سر یزیپشت درم.چ   نجاینکرد و گفت:باشه.من هم یمخالفت  اونم

 .. ی_باشه مرس

 و اونور نگاه کرد و گفت:خدافظ عمه خانوم.   نوریسردرگم به ا رادیه

 نمت؟ ی تونم بب ینم  گهید یعنیکه رفت،گفتم: رادی .منم خندم گرفت.هدیخند سارا

 . الستیو نیبا من،رها شدن شما از ا دار ی.فعال مهم تر از دستیمعلوم ن زیچ چی_ه

 

 . شهیدلم برات تنگ م یلی_آره.اما خ 

 . نطوری_منم هم

 نمونده که برسه.. یزی تو راهه.چ  ی.بعد گفت:شمسمیتو سکوت بهم نگاه کرد قهیدق چند

 شه؟ یم یچ یعنی گرفتم..گفتم: استرس

 کنه. ی_خودش کارا رو درست م
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 ؟ یمون ی_تو هم م

 _آره..منم هستم.

 دلم گرم شد.  کمی

 م. _خب پس من برم بهشون خبر بد

 _برو.

 تو راهه. یرفتم داخل و داد زدم:شمس عیسر

 ؟ یدون  یو گفت:تو از کجا م دیاز جاش پر نفس

 _سارا بهم گفت 

 بهمون خبر بده.  میسارا هم ندار هی:خدا شانس بده. نفس 

 خرم واست.  ی.م زمی :غصه نخور عزآراد

 نی چرت و پرتاس؟بلند ش نی:االن وقت ارادیه

 م؟ یکار کن یچ  میبلند ش  قای:دقآراد

 یخونه   نیامروز از ا شهیم یعنیمن استرس دارم. یکه.وا  ادی.مهمون از خارج نمگهی:راس منفس 
 م؟ یبر ییکذا

 

   25#ساعت

 119#پارت_

 

 شه؟  یقراره قربان یک   یعنیگفتم: ناخوداگاه
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 رفته بود. ادشونی.انگار دیهمه پر رنگ

 سمت در.  میزد.هممون برگشت یگنجشک م  نیموقع در زدن.قلبم ع همون

 شمرده رفتم سمت در و بازش کردم. ییقدم ها با

 بود.  یشمس

 بود. ستادهیهم پشتش ا سارا

 . نیخان.خوش اومد ی_سالم شمس 

 _سالم دخترم 

 داخل.  ادیرفتم تا ب   کنار

 سرش سارا هم اومد. پشت

 کردن.  کی باهاش سالم عل همه

 

 دستش بود.گفت:وقتشه کارمو شروع کنم. سهیک هی

 م؟ یکار کن یچ دی.ما بان ی:خب شروع کنرادیه

 

 در آورد. یپارچه مشک هیو  سشیدست کرد تو ک  یشمس

 طرفش نشست.  هیکرد همون وسط و  پهن

 . مینیما هم گفت دورش بش به

 بود. ستادهی ا یباال سر شمس  سارا

 کردم و نشستم. نگاهش
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رو    یکی چشماش رو باز کنه گفت:حضور  نکهیکه گذشت،بدون ا قهیدقرو بسته بود..چند   چشماش
 کنم. یحس م

 سارا نگاه کردم.منظورش اون بود.گفتم:سارا هم تو جمع ماست.  به

 تکون داد. سر

 

 . دیپارچه چ یدر آورد و رو بیعج  یفلز لهیوس یسر هیچند تا کاغذ و  سشیتو ک از

 .دمی فهم ینم یچیحرف زدن.ه بی زبون عج هیرو بست و شروع کرد و شروع کرد به   چشماش

 .یط یشرا چی..تحت هنیباز نکن  طیشرا چیو تحت ه نیوسطش گفت:چشماتون رو ببند هوی

 نگران سارا انداختم و چشمام رو بستم.  ینگاهو به چهره  نیداشت.آخر  دیتاک  یلیخ

 

 .میمکان بد ریی تغ دیگفت:با یموقع شمس همون

 . می.ما هم دنبالش رفترونی رو برداشت و رفت ب  لشیتوجه به ما بلند شد.وسا بدون

 رو پهن کرد.   لشینشست و دوباره وسا اطی ح وسط

 .مینشست

 . نی_چشماتون رو ببند

 .میرو بست چشمامون

 سرد بود. هوا

 کردم.  لرز

 . نیری:دست هم رو بگی شمس
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 بهم آرامش داد. کمیدستش  یقفل کردم.گرما رادی رو تو دست نفس و ه دستم

 

دونم اون شخص   یبشه.من م یجمع قربان   نینفر قراره تو ا کیمحکم گفت:امشب  یبا لحن  یشمس
  نیشی.هروقت که گفتم،پا منیکن ی که بهتون نگفتم چشماتون رو باز نم یتونم بگم.تا زمان  یاما نم هیک

  یم لوفری از شما امشب به ن  یکی .نیکن ی و حرکت م نی بند یماتون رو م سمت جاده.چش نیر یو م
  یکی.وگردهیبر م نجایباز به هم  تونیک ی.ارهی تونه بره کمک ب یرسه و م یبه آخر جاده م تونیکی.سهر

 هم.....

 شه؟ یم ی:قربان رادیه

 همچنان بسته بود. چشمامون

 دارم.  ازیگفت:از االن به بعد سکوت کامل ن یشمس

 

خورد.حالم اصال خوب نبود.عضله هام سفت شده بود.دست   یداشت مثل خوره جونم رو م استرس
 و نفس رو محکم فشار دادم و لبم رو به هم فشردم. رادیه

 

مثل   میشد.تموم زندگ  یم شتریو ب  شتریگذشت،اضطرابم ب یم  یشروع کرد به خوندن.هرچ  یشمس
من باشم،در کنار   یاون قربان دیشد،خودم رو آماده کرده بودم که شا یداشت از جلوم رد م لمیف

 یباشم،حداقل بچها ار اونجا خالص م یدونستم اگر من قربان یداشتم.م  یحس آرامش هیترس،
 شن...

 

   25#ساعت

 120#پارت_
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مثل   میشد.تموم زندگ  یم شتریو ب  شتریگذشت،اضطرابم ب یم  یشروع کرد به خوندن.هرچ  یشمس
من باشم،در کنار   یاون قربان دیشد،خودم رو آماده کرده بودم که شا یداشت از جلوم رد م لمیف

 یباشم،حداقل بچها ار اونجا خالص م یدونستم اگر من قربان یداشتم.م  یحس آرامش هیترس،
 شن...

 یخنده  ی ،صداناله یف،صدایخف غی ج یکشم.صدا یم یب ی عج یها یکم حس کردم دارم صدا کم
 خرخر.. ی.صداییالال یبچه،صدا ی،صدایطانیش

 .نیبچها در چه حال  نمیتونستم باز کنم بب ی.چشمامم نمشدیم  شتریو ب شتر یداشت ب نجوریهم

داشت کم کم از دستام   نییمثل برق ولتاژ پا یزیچ هیکرد.  یداشت تو وجودم نفوذ م  یزیچ هی انگار
 . ومدیباال م

 ..چشمامم باز نکنم. ادی .تمام زورم رو زدم که صدام در ندنی شروع کرد به لرز بدنم

 دستم رو فشرد.منم متقابال دستش رو فشردم. رادیه

 شدن. یم تی..انگار اونا هم داشتن اذدمینفس رو شن  یناله ها یصدا

 .. دمیاز جام پر کمی رعد و برق  یصدا با

 . دیگفت:بلند ش یکه شمس دیدونم چقدر طول کش ینم

 

 . میبلند شد میدست هم رو ول کن  نکهیا بدون

 ..ن ی _چشماتون رو باز کن

اما بعد خوب شد.حس کردم کل بدنم عرق کرده.انگار   دمید یتار م  کمی.اولش میرو باز کرد چشمامون
 حس رو تجربه کرده بودم.  نیبودم.قبال هم ا دهیدو لومتریچند ک

 تنها من،بلکه بچها هم حالت منو داشتن. نه
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 بود.  یکه خونسرد بود،شمس یما تنها کس  نی.بمیکرد یبه هم نگاه م یبا نگران  همه

 . نیکن یو حرکت م نیبند  ی.هروقت گفتم چشماتون رو مدیسیوا یراه خروج  یصف،تو کیتو  دی_بر

 م؟ی:چقدر بررادیه

 .. نیمعطل نکن  .حاال همنیکن  ی_وقتش که برسه،چشماتون رو وا م

 

 .فیرد هی.تو میستادیاول جاده ا میو رفت م یبه هم انداخت ینگاه

 از بارون نبود.  یهم رعد و برق زد اما خبر ی کرد.چند بار دنیشروع به وز یباد سرد هوی

  نیقدم که رفت۱۲۵.نی.قدم هاتون رو بشمارنیو حرکت کن نیاومد:چشماتون رو ببند یشمس یصدا
 . نیو چشماتون رو باز کن  نیستیبا

 

 بار بود..   نیآخر ینگاهو بهشون انداختم. اونقدر تلخ و با حسرت که انگار برا  نیآخر

 گرفتم. رادیرو قورت دادم و نگاهم رو به زور از ه  بغضم

 .. نی:حرکت کنی شمس

 رو بستم و حرکت کردم... چشمام

 لب شروع کودم به شمردن قدم هام..  ریز

 پنج....دو..سه..چهار..کی_

 چشمم.. یجلو ومدیم رادی داشتم خاطراتم با ه یکه بر م یقدم هر

 و هفت... ستی..بشی و ش ست یو پنج...ب ستی_ب
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 .. مادرم

 ..کیو نه..چهل...چهل و  ی_س

 .. پدرم

 _چهل و هفت ..چهل و هشت.. 

 .. لوفریو ن  نفس

 ..هفتادو دو...هفتاد و سه..کی_هفتاد و 

 دانشگاه.. یها بچه

 ... شی_نودو چهار..نود و پنج...نود و ش

 ..سارا

 و چهار...   ستیو سه..صدو ب  ستیو دو..صد و ب ست ی..صدو ب کیو  ستی_صد و ب

 قدم رو با مکث برداشتم.. نیآخر

 و پنج... ستی_صد و ب

 

 کس اون اطراف نبود.  چی...انگار هومدینم  ییصدا چی.هسادمیوا

 رون گرفت.. رعد و برق اومد.پشت بندش هم با یصدا هوی

پلکام رو باز   یو آروم ال دمیکش  یقیچشمام رو باز کنم.دستام رو مشت کردم.نفس عم  دمیترس یم
 کردم.. 

 

 !یواقع  لوفری ...خودش بود.نلوفرهین دمی..دقت کردم ددیلنگ یسمتم..م ومدیداشت م یکی
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 .. لوفریسمتش و صداش زدم:ن دمیشوق دو با

 .هیگر ری.خودم رو پرت کردم تو بغلش و زدم زسادیوا دیکه د منو

 ده  یامونش نم ه یحرف داره اما گر یکرد.معلوم بود کل هیبغلم کرد و همراهم گر اونم

 

 .یلی خوشحالم خ یل ی.خیشکرت.خداروشکر که برگشت ایگفتم:خدا هیگر با

 

   25#ساعت

 121#پارت_

 

 شده بود.. دی خسته بود.پوستش سف شی بارون یجدا شد.نگاش کردم.چشما ازم

 .میشده بود  سی خ  سیخ  جفتمون

 ...یبهار..اگه بدون  یخش دار گفت:وا ییصدا با

 گرفت.  شیگر باز

 تموم شد..  یقربونت برم تموم شد..همه چ یکردم و گفتم:اله  بغلش

 خواد برم خونه. ی_دلم م

 ... میر  ی...ممیر ی_م

 

 بشه من نبودم...پس...  یکه قرار بود قربان  یبچها افتادم..اون  ادی

 . ختیر یهر دلم
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 اما مهم نبود.  دمیلرز یجدا شدم و اطراف رونگاه کردم.از سرما م  لوفری از ن عیسر

 ..میدونم کجا بود ینم

 رو گرفتم و با خودم بردم.  لوفرین دست

 

 شد. ی تر م دیو شد دینه.بارونم شد ای میر  یدرست م میدونستم دار ینم

 بهار؟  میر یم میناالن گفت:کجا دار  فرلوین

 . الیو میبرگرد دی_با

 نگفت.  یزیچ گهید

 . دمیرو د الیکه و  دیطول نکش یلیخ

 کنه.  شتریمجبور شد سرعتش رو ب  لوفرمی.ندنی شروع کردم به دو بایقلبم رفت باال.تقر  تپش

 افتاده بود. ادی نفر وسط ح هی..الیبه و دمیرس

 شدم سرعتم رو کم کردم.  کیسمتش.بهش که نزد دمیدو یچه جور دمینفهم  دمشید یوقت

 

 بود با ترس نشستم کنارش.  دهیدراز کش  نیبهش..رو زم  دمیرس

 گچ بود. یدی.پوستشم به سفدمیکش  ینم نفس

 کرده بود.  سی سرتاپاش رو خ بارون

 روتار کرد..  دمید اشک

 :بهار؟ دم یرو شن رادینگران ه یصدا
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 نه..  ایدونستم خوشحال باشم  ینم

 صداش،بلند شدم و به سمتش پرواز کردم.  دنیشن  با

 رو پرت کردم تو بغلش و شروع به هق هق کردم.  خودم

 

 بود.....  یامشب.....ش....شمس ی....قر....قربان راد ی ..هیزور گفتم:ه به

 

  یمرگ شمس بخاطر ایخوشحال بود  میما خالص شده بود نکهیدونستم از ا ی.نمومدین  صداش
 ناراحت.. 

 

 آراد هم اومد. یصدا

 ن؟ی _خداروشکر.شما سالم 

 جدا شدم.. رادیه از

 شده. جی کرد.معلوم بود گ ینشسته بود و ما رو نگاه م  یشمس کینزد  لوفرین

 شده بود.  سی هم مثل ما خ آراد

 بود.  یک یدنبال  انگار

 گفت:پس..پس نفس...  هراسون

 خشکش زد. لوفری و ن  یشمس  دنیکه چشم چرخوند با د کمی

 کرد..  یداشت نگاهشون م یناباور با

 ی زدو ما رو صدا م ینفس هم اومد که داشت داد م یبعد،صدا کمی
 !ن؟؟یی...بهار...کجا رادیزد:بهار..آراد...ه



 ان ی پا   ی سفر ب 

401 
 

 بعد با نفس برگشت...  قهیسمت جاده و چند دق دیدو آراد

 

.اما دیکش ی بلند  غیلوفر،جین دنی..مخصوصا با دهیگر ریزد ز  یخوشحال ما از  دنیهم اولش با د نفس
 از چهرش محو شد.  یافتاد،شاد یچشمش به شمس یوقت

 ..میدورش حلقه زد میرفت هممون

 ما..  یشه.قربان  یکردم اون بخواد قربان یبسته بود.اصال فکرشم نم چشماش

  یکردم.خوشحال بودم اما نم  یداشتم.انگار تو خال بود.سرد بود اما حس نم یبی عج حس
 .اوردمی .ناراحت بودم اما به روم نمدمیفهم

 . یحرکت زل زده بودم به شمس یب

 واقعا تموم شد؟ ی عنی:آراد

 :تموم شد. نفس 

 شخص،توجه هممون رو جلب کرد.  هی یقدم ها یصدا

 محمد اومده! میدید میبرگشت

 اومده بود؟ یبود دو تا شاخ بزرگ باال سرم سبز شه.اون چه جور کینزد

 

   25#ساعت

 122#پارت_

 

 برم؟   دی.کجا بانمشیتونم بب  یگفت:بهم گفتن م دیرو که د ما

 سارا بود. منظورش
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 .. ای گفت:دنبالم ب بی عج یبا آرامش رادیه

 به ما کرد و دنبالش رفت..   ینگاه محمد

 رفتم.بچها هم پشت سرم اومدن.. دنبالشون منم

 خلوت.بارون کمتر شده بود. اطی به ح میدیرس

 رو زانو هاش نشست.  هوی که شد، کشیرفت سمت خاکش..نزد یداشت آروم آروم م محمد

 

 د یکش یوقت بود انتظار اون لحظه رو م  ی ل یرو از سرش در آورد..معلوم بود خ کالهش

 بود.  ستادهیقبرش ا ی..باالدمیرو د سارا

کردم.داشت با لبخند به محمد   یداشت.حسش م  یبی از نور دورش رو گرفته بود..آرامش عج یا هاله
 کرد..  ینگاه م

 ...االن آرومه..دیزمزمه کردم:سارا به آرامش رس  ناخوداگاه

 

 ..می:بهتره تنهاشون بذاررادیه

 .میو برگشت مینکرد یمخالفت 

 ...................!یلیشد...خ  یواسش تنگ مبار نگاهش کردم..دلم   نیو واسه آخر برگشتم

 

 ✨✨انیپا

  

 دارد........ ادامه
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

