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 وحشت خانه: رمان نام

 کلهرزاده عاظفه: نویسنده

 ترسناک عاشقانه: ژانر

 رویا ـ 

 . ۲۰kmکردم،ساری نگاه سبزکنارجاده تابلوی خستم،به صبحه،خیلی ۸ ساعت 

 رسیدیم بالخره اوووففف_ 

 کردم،االنم رانندگی خودم راهو بودن،تمام دختراکردم،هردوخواب به نگاهی 

 استراحت بتونم که نزدیکاباشه این رستوران یه امیدوارم.میاد واقعاخوابم

 .دختراروصدازدم.کنم

 .میرسیم داریم شین تران،شیدا،بیدار_ 

 :گفت زدو هم به دوتادستشو باذوق.کرد نگاه اطراف دستاشوکشیدوبه ترانه 

 جاقشنگه چقدرهمه رویاببین خدایااینجابهشته؟چقدرقشنگه،وای وای_ 

 همه ات کنم بیدارش جاده ازاول میخواست میادشمال،دلم باره اولین ترانه میدونستم 

 داشت استرس وازدیشب خستست میدونستم ولی جاروببینه

 ببینی بهشتو این قشنگی تا جامیگردونمت انقدرهمه تعطیل روزای ـ 

 غرزدن کردبه مابیدارشدشروع باصدای که مهدیس 

 دیگه،اه بخوابم صبحی؟بزارین اول خبره چه ـ 

 هیچ میکنم رانندگی دارم ساعته ۴ که توبخواب،منم باشه ـ 

 گفت مظلومش شدبانگاه من خستگی متوجه تازه که ترانه 

 کنم؟ رانندگی من میخوای ـ 
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 .میرسیم دیگه االن که دوما اینجاروبلدنیستی تواصال که اوال عزیزم نه ـ 

 گفت باخستگی بود کامالبیدارشده دیگه شیداکه 

 هست گشنمم جا یه دار بابا،نگه شدم فلج هم به چسبید استخونام وای ـ 

 کنم پیاده فکشو میخواست دلم فقط لحظه اون یعنی 

 میرسیم االن گفتم که منم ـ 

 گلخوش رستوران یه وکنار واردشهرشدیم نزد حرفی دیگه عصبانیتمودید شیداکه 

 ردهک رویاییش که بود باغ بودوپشتش فانتزی ظاهرش بود قشنگ کردم،خیلی پارک

 فتیمر.بود شده وعالی بود تغییرکرده وواقعا اینجا بودم نیومده میشدکه سالی ۳. بود

 شدم بلند صندلی از صبحانه بعد خوردیم وصبحانه تورستوران

 یکم اطرافو برین فرصت تواین شماهم.بخوابم یکم توماشین میرم نهام بچه ـ 

 توماشین رفتم دادن،منم سرتکون فقط هم مونده عقب های گشنه دوتا اون.بچرخین

 . برد خوابم وبعدازچنددقیقه

 ترانه ـ

 یکم دست هرچندمنم.میخورد غذا داشت چی شیداکردم،مثله به نگاهی رفت صحراکه

 یکننم کمکمون ومیان سومالین ی زده ایناقحطی میگن اطرافیامون نداشتم،االن ازاون

 بهمونچقدر تعطیل روزای فکرکردم این وبه کنارکشیدم ازغذا بود هنوزگرسنم بااینکه

 میکنیم وچقدرتفریح میگذره خوش

 صداشوشنیدم تازه و شد وراست چپ شیداجلوم دست که فکرابودم توهمین

 تو؟باتوام کجایی تران..تران..ترانه:شیدا

 چیه؟ ها ـ
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 مغازه اون.بچرخیم یکم بیرون میکنم،پاشوبریم صدات دارم ساعته ـکوفت،نیم

 دیگه بخریم،پاشو توراه واسه یکم بریم بیا داره خوراکی کلی خیابون اونطرف

 میزنی چقدرحرف بریم،اه بابا باشه ـ

 اینجاچقدرقشنگه که وای.رفتم سرش پشت منم.رفت وبیرون داد ای غره چشم شیدا

 ماشین به نگاهی.عالی و سرسبز که اطرافشم بود شیک واقعا رستوران نمای

 کردم نگاهش وازشیشه رفتم سمتش رویاانداختم،به

 ترانه ـ

 رویاروبچرخونم ساعتی یک میزد،باید موج صورتش توی بود،خستگی رویاخواب

 کنه استراحت گلیم آبجی نمیذاره باغرغراش وگرنه تارویابخوابه

 یوشیداروخیل رویا.هستیم صمیمی وخیلی دوستیم باهم دبیرستان تاازدوره ماسه

 دارم دوست

 اسمش ومثل زیبا،آروم،لطیف،صبور،محکم.دیدم توعمرم که دوستیه رویابهترین

 رینشی شیدا،دوست اما.وعالیه محکم گاه تکیه یه هرشرایطی توی رویایی،وهمچنین

 حرفمن)ریلکس شیطون،پرحرف،شوخ،بانمک،خیلیم.دارم دوسش خیلی که وبانمکم

 و کنهفکرنمی چیزی به هرچیزدیگه وچه باشه سختی چه هرشرایطی توی نشیدمنظورم

 (فکرخودشه فقط

 داشتنی،شیطون،احساسی خشگل،پررو،مغرور،دوست.جواهرم تیکه یه که خودم...اما و

 (کردم تعریف زیادی فکرکنید اگه مدیونید)دیگه خوب چیزای وکلی

 . میکرد نگاه پسرهرکول یه به بز مثل داشت که شیدا سمت فتمر

 دمز بود،یکی هرکول خالصه...پُرو درشت،باالتنه داشت،قدبلند،هیکل تعجبم جای خب

 ای همغاز طرف به رفتیم.کرد جمع زمین ازرو فکشو سریع اونم مغزشو بی ی کله پس

 دهش شیداخیره بود دیده شدم،چون شیدا رو دراکوال اون نگاه بود،متوجه شیداگفته که
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 دستی لواشکای عالمه یه واااااای.گردشد ازذوق چشمامون که تومغازه رفتیم.بهش

 داشت

 داربالبخندگفت مغازه که بود افتاده آب دهنمون هردومون

 خانوما؟ میخواین چیزی ـ

 داشتیم.توش ریختیم میخواست دلمون وهرچی گرفتم پالستیک یه ازش منم

 دیدمن دراکوال تاحاالازنزدیک.میشود وارد دراکوال دیدیم که میکردیم نصف لواشکارو

 پکُ میکرد مالقات ازنزدیک بود بارش اولین که شیداهم.جمالش به منورشدم االن که

 .شد قایم پشتم باترس بعدشم کرد

 اومد فروشنده صدای که یابترسم بخندم نمیدونستم

 خبر؟ چه دادا؟ازباشگاه گل،چطوری حسام آقا سالم به به ـ

 هرچی حاال عه..هسته بوده بیده حسام دراکوال جناب اسم حاالفهمیدیم

 و داد هفروشند به مختصر سالم یه.شد قایم پشتم که شیدابود دنبال چشماش حسام

 گفت من به رو

 مسافرین؟ ـ

 رجوابزو کنم،به صحبت خوب شدنتونم باعث داد استرس بهم که کلفتش و بم صدای

 دادم

 بله..ب..ب ـ

 زدوگفت لبخندی

 ترسیدی؟ چیزی از خانومی ـ

 گفت کنارمو اومد شد کم ازترسش که شیدا.خودته مثل چندش،لبخندتم ایش
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 .نه..ن.سالم..س..س ـ

 کیی زمین با فکشو بزنم میگه شیطونه.شیدازد به ای وکوله کج لبخند فروشنده

 که حسام.کرد جمع شو خنده که کردم نگاه بهش زیرچشمی.پررو کنم،پسره

 گفت مسخرشوداشت هنوزلبخند

 من مهمون بردارین میخواین هرچی ـ

 وگفتم کردیم نگاه هم به وشیدا من

 نیست نیازی نه،ممنون ـ

 ازم خیلی ترستون برعکس تاببینین باشین من خانوم،امروزمهمون نگردم تعارف ـ

 .میاد خوشتون

  شیداست با حرفش اصل بود معلوم کامال

 ترانه ـ 

 گفتم باقاطعیت 

 .نمیشیم شماهم مزاحم میریم دیگه ساعت تانیم بمونیم نمیخوایم ممنون ـ 

 .بگیرین میخواین حرفیه؟هرچی چه بابااین نه ـ 

 گفت فروشنده وروبه 

 .بامنه حسابشون نگیر پول ازشون علی ـ 

 ونکشید،نیشگ عمیق نفسی شیدا.رفت بالبخند دراکوال دادو تکان سری فروشنده 

 گرفتم ازش کوچیکی

 ندوزی چشم هرخری به خیابون تو تاتوباشی ـ 

 چه؟پررو من به عه ـ 
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 بگه،سرشو حسابمونو که دادم فروشنده به گذاشتمو پالستیک داخل هارو لواشک 

 گفت گرفتو پایین

 نوش پس نمیزنم حرفی روحرفش گفت؟من چی دوستم که شنیدین ـ 

 .بشین حساب بیخیال.جونتون

 وگفتم میزگذاشتم روی پالستیکو 

 .نمیخوایم پس ـ 

 گفت شیدابااخم 

 .برسر خاک بگیربریم مفته بابا ـ 

 .رفت بیرون وازمغازه برداشت رو پالستیک من به توجه بدون سپس 

 بشه عاشقش که پیداشده خری یه نیومده انگاربدش بابااینم 

 شیدا.یمرفت ماشین سمت به شیدا سر پشت و کردم خشکی پیییففففف،خداحافظی 

 .بست محکم ودرو نشست ماشین توی رویا به توجه بدون چی مثل هم

 یمبرس سالم فقط نذرمیکنم من برسیم سالم امروز کنه،خدایا قاطی رویا که االنه 

 شیدا هب درشت باچشای باشنش کشیده انگارازبرق که ماشین،رویا توی نشستم منم 

 شک من یعنی.میکرد بازی برف داشت چپ علی کوچه توی هم شیدا.میکرد نگاه

 دست ادبم بی یکم ببخشید.داره بسیارنزدیکی خرنسبت بزاسب با دختر این ندارم

 ببخشین شما نیست خودم

 اگرچیزی کرد،میدونستم روشن ماشینو حرفی داد،بدون لودینگ دقیقه ۵بعداز رویا 

 متوجه دارن خشمگین خواهرای که اونایی.)میشم مواجه پرخشمش باسکوت بگم

 شدیم...و وکالسا پیگیرمدارک.دانشگاه رسیدیم ساعت نیم بعداز خالصه(میشن مطلب
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 اومدیم ازدانشگاه آویزون های باقیافه.پرشده شدوفهمیدیم خوابگاه ودرآخرنوبت

 گفتم وعصبی حوصله بی.بیرون

 .لعنت..شانس این به لعنت ـ 

 گفت شیداباکالفگی 

 چیکارکنیم؟اگرخونه چی؟بایداالن پیدانشه چیکارکنیم؟اگرجایی حاال ـ 

  رومغز رفت دوباره شیدا این وااای...اگر..اگر..پیدانکنیم

 فریادزد رویاباعصبانیت.گرفتم سرموپایین پیشونیمو روی زدم

 شیداااااااااااا ـ

 ویت نشستیم.باشه ساکت کردم اشاره کرد،بهش رویانگاه گردبه شیداباچشمای

 گفتم.بود گرسنم خیلی.عصربود ۳ ماشین،ساعت

 .کردم ضعف جاغذابخوریم یه رویابریم ـ

 مدام راه توی.کرد کردوحرکت ماشینوروشن بعدازدقایقی شدو خیره جاده به رویا

 بود آینه تو چشماش

 !!شده؟ چیزی ـ

 نفردنبالمونه یه رویاـ

 !!!واااا ـ

 .سفیده کن،سوناتا نگاه بخدا رویاـ

 بهش کردم دقت بغل ازآینه

 !دراکوالهه اینکه عه ـ

 کرد نگاهم رویاباتعجب
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 کی؟ رویاـ

 ..عه،نه..هرکول..نه..دراکوال ـ

 حسام شیداـ

 آره ـ

 کرده هم ذوقی چه مرض کردم،ای نگاهش بعدزیرچشمی

 .خندیدم بعد ذوقش،احمق این به نه ترسش اون به نه

 داره؟ خنده چی رویاـ

 بچم شد شیدا،عاشق ی قیافه ـ

 گفت مو کله پس زد پشت شیدااز

 آخه؟ میشه این عاشق خری وچل،کدوم خل نگو شعر شیداـ

 دیگه خر توی ـ

 گفت رویا.خندیدم دوباره

 کیه؟ این بگین کنین بس ها بچه رویاـ

 عمیق نفس یه کردو تعریف رویا داستانوواسه حرف،ریزودرشت عشق که شیداهم

  کشید

 ترانه ـ

 کرد شیدانگاه ی خجالتزده صورت به ازآینه زدو رویالبخندی

 اینطور پس..خب رویاــ
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 اهار،یهن سوی به ورفتیم شدیم داشت،پیاده نگه رستوران جلوی.تاخندیدیم بعدهرسه

 بود چقدرگرسنم که وای ازعذادرآوردیم دلی

 

 ــشیدا

 رداشتمب گوشیموازکیفم.نزدم زنگ بابا به رسیدیم اومدازوقتی یادم خوردیم،من ناهارو

 جواب چندبوق وبعدازخوردن باباروگرفتم ی شماره.بیرون اومدم وازرستوران

 تعریف واسش تاحاالافتاد صبح اتفاقی هر کردن لوس وکمی داد،بعدازسالم

 ستدو مامانمم البته بابامم عاشق.کردم وقطع رفتم صدقش قربون کلی کردم،بعدم

 بیشترمیخوام کوچولو یه بابامو ولی دارما

 حضرت یااا.بود ایستاده پشتم بیابونی غول مثل حسام که تورستوران برم که برگشتم

 فیییل

 گفتم بااخم کردمو بهش نگاهی

 داشتین؟ کاری ــ

 بالبخندگفت

 بگیرم؟ وققتتو چنددقیقه میتونم خانومی ببخشید ــ

 نمیادا بهت کشته،بابا منو ادبت واای

 .میکنم گوش بفرمایید ــ

 اسمتوبدونم؟ میشه آها...چطوربگم؟ نمیدونم راستش ــ حسام

 شیدا ــ

 .اومده خوشم ازت خب...جورایی یه دیدمت که ازصبح من....شیدا خب ــ حسام
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 داره نفس چقدراعتمادبه این خدایااا

 .کارتون نیست منطقی آخه،اصال بگم چی نمیدونم من ـ

 نیاورد روم به ولی شد ناراحت ازحرفم

 ..زندگیته توی کسی..اگر..اگر..همین فکرکنی بهم فقط میخوام شیدا ـ حسام

 کردم قطع حرفشو

 نیست کسی نه ـ

 گفت باخوشحالی.اه چقدرهولی فکرمیکنه دختراالن بمیری ای

 میریزم پات به چیزمو چطورهمه وببین فکرکن من به فقط پس ـ

 من

 حسام

 گفتم سریع

 ..حسام ـ

 دادی سوتی که برسربازم خاک

 جونم ـ حسام

 االن شهیدنشه این خدایا

 مسائل این به ونمیتونم دارم گرفتاری مقدار یه حاظر درحال من..حسام آقا..عه ـ

 ...امیدوارم..فکرکنم

 ایشش فرهنگ بی حرفم پریدوسط

 .منتظرمیمونم بخوای وقت تاهر ـ
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 برگشت و کرد یادداشت وچیزی کاغذوخودکاربرداشت یه.رفت ماشینش طرف به بعد

 گرفت سمتم کاغذرو من سمت

 .چیکارمیکنم برات شیداببین کن اشاره شمارمه،فقط این ـ حسام

 .بوسید دستمو وپشت دستم تو گذاشت کاغذو گرفت دستمو

 !!!چیکارکردیهویی؟؟ این!!اوااااااا

 شبعد(ندیدبدیدم خیلی فکرکنی اگه مدیونی)کردم نگاهش گشادشده چشمای با

 گل لپام دوباره اومدم،فهمیدم خودم به چندلحظه بعداز.رفت و گفت چی نفهمیدم

 اشینم سمت رفتم سرعت به.میکنن پوستمو تران رویاو االن سرم به خاک اوا.انداخته

 ادمی دوباره واااای.استراحت اومدم بودم خسته فکرکنن بیرون اومدن تااگه ونشستم

 خوابگاه،حاالچیکارکنیم؟ اومد

 خونه؟؟نـــــــــــه دنبال بگردیم باید یعنی

 رقب سرعت به ردشد ازکنارماشین سایه یه کردم دادم،احساس تکیه پشت به سرمو

 سریعتر حتی نه نه

 نبود چیزی شدم خیاالتی وای

  اومدن تران رویا ساعت نیم بعداز

 شیدا 

 .برگشتن من طرف وبه شدن هردوسوارماشین

 .ماشین توی اومدم بودم میکنین؟خسته نگام چرااینطوری ـ

 داشت؟؟ چیکارت یارو اون ـ ترانه

 !!کی؟ ـ



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر کلهرزاده عاطفه| وحشت ی خانه رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

13 

 

 .بیرون بپر نیست کسی چپ علی کوچه ـ ترانه

 .اومده خوشش ازم باباگفت باشه ـ

 شدن خیره من به بعد کردن نگاه هم به هردو

 !!!چــــــــــــی؟؟؟ ـ وترانه رویا

 داره دوسم گفت ـ

 وگفت کشید آهی رایا

 نکردی؟ که گفتی؟قبول چی تو ـ

 ..و داد شمارشوبهم فقط نه ـ

 ؟.خب ـ

 بوسید دستمو ـ

 نمیشه این گشادتراز چشماشون بودم مطمئن

 چیه؟ خب ـ

 کرد اعتماد بهش نمیشه دراکوال،فعال شده پسرخاله نخورده چایی ـ ترانه

 نشهنگرا تران همیشه چرا نمیدونم من.میکرد نگاهش نگران ترانه فکربودو توی رویا

 اومد حرف به رویابالخره

 .خونه برای بریم خونه نزدیک بایدبنگاهای...ها بچه ـ

 ینکها اما نداریم پول ومشکل بودیم رفاه توی همیشه یعنی بودیم ولخرج تامون هرسه

 گفتم اعتراض بودبا عذاب بگیریم خونه بخوایم

 بدیم؟ خونه واسه پول بیخودی چرا رویا ـ
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 مکدو روتوی شبا خوابگاهاپرشدن کنیم؟وقتی غلطی چه ما کل،پس عقل آخه ـ رویا

 بخوابیم؟ بریم قبرستونی

 نیاورد طاقت دیگه رویا.بودناراحته مشخص هم دلخورشدم،ترانه صحبتش لحن از

 حاالداره صبوروخودداربود رویاخیلی.بودم شده ریختن،شکه شدبه شروع واشکاش

 میگفت مدام کردو بغلش بانگرانی ترانه.بلندشد هقش میکنه؟هق گریه

 چیشده؟ آبجی باش آروم ـ

 یلیخ ببینمش حال تواین نداشتم ستدو.کرد پاک اشکاشو و شد آروم بعدازچنددقیقه

 بوسیدم دادم،صورتشو قورت بغضمو.عزیزه برام

 .جونم آبجی ببخشید ـ

 رویابالبخندگفت

 واقعاسخته،کاش شرایط این ولی میزدم حرف اونطوری نبایدباهات عزیزم توببخش ـ

 پیداکنیم؟ چطورخونه رونمیشناسیم کسی وقتی.اینجاداشتیم آشنایی یه

 فکرکردموگفتم کمی

 .میگیره خونه برامون حتما بگم بهش اگه...حسام ـ

 .اعتمادکرد بهش نزن،نمیشه حرفشم ـ ترانه

 کرد روشن رویاماشینو

 .نداریم ای دیگه چاره بنگاه میریم ـ رویا

 خسته دیگه.نمیداد دخترمجردخونه تا ۳ به کسی ولی روگشتیم ملکی بنگاهای تمام

 شانسو آخرین و دیدیم بنگاه یه روستایی ی جاده یه توی وناامیدشدیم،تااینکه

 ودب عجیب کرد،خیلی قبول اول همون دار بنگاه باوری غیرقابل طور به.کردیم امتحان

 تا هس.رونداشتیم مسئله این به ن فکرکرد ی حوصله دیگه بودیم خسته چون ولی
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 ورفتیم زودبیدارشدیم صبح.خوردیم ماشین تو ورفتیم خریدیم ساندویچ

 بنگاه یبسو حاالپیش.بدن به زدیم توپ ی صبحانه یه و رستوران،صورتامونوشستیم

 احساس شدم واردخونه وقتی.خونه طرف رفتیم حسینی آقای همراه.حسینی آقای

 ولی.ودب سنگین برام خونه فضای.حالتم شد عادی بعدازچندثانیه که میکردم خفگی

 مبله هخون.داشت قشنگی خیلی وباغ بود،حیاط قشنگی ویالیی ی خونه.ندادم اهمیتی

 اتاق فقط باال ی طبقه و بود دوطبقه بود قشنگ بازم ولی بود گرفته خاک وخیلی بود

 ینکها خالصه بود دستشویی و حمام.پذیرایی بزرگ،یه اتاق آشپزخونه،یه پایینم.بود

 ناراحت چون چقدرپرحرفه بگی االن اگه مدیونی.)زیادبود ازسرمونم بودو خوب

 خرجمون تا نداشتیم کردن اجاره ی حوصله چون رو خونه کنیم رهن قرارشد(.میشم

 ریختن پولو تا سه ما سهم به اوناهم و کردیم هماهنگی هامون خانواده با.نشه اضافه

 .حسینی آقای حساب به

 رویا ـ

 به کردیم عادت دیگه شد تمام خونه گیری وخاک نظافت وکارای گذشت چندروزی

 یلیشباخ که بود،مخصوصا انگارسنگین اماهواش بود خوبی ی خونه.جدیدمون ی خونه

 .میکنم خفگی احساس

 . خرید بریم قراره و میشه فرداشروع کالسامون

 رویا ـ

 نمیفهمیدیم ماهیچی که جالبشون ی بود،مخصوصابالهجه جالب واقعا بازارش

 اُبُهَتِ پر جمال به چشمم منم بالخره که رستوران ورفتیم خریدامونوکردیم خالصه

 شلب لبخندگوشه یه و انداخت گل لپاش دیدتش وقتی شیداهم.شد روشن آقاحسام

 شیداگفت وروبه کرد سالم تامون هرسه وبه ایستاد اودکنارمون.اومد

 میزدی؟ زنگی یه شده،نمیشد تنگ خیلی دلم شیداخانوم ـ حسام
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 .هستین دنبالش همیشه که شما ماشاال ـ ترانه

 گفتم منم

 اشینب مواظب یا باشین دنبالمون شماهمش نداره دلیلی شیداجوابتونونداده تاوقتی ـ

 درسته؟

 داد تکون تایید عالمت به سرشو

 .بردارم چشم ازش نمیتونم دارم دوسش که کسی آخه ـ حسام

 ندارین؟ کاروزندگی شمامگه ـ ترانه

 وقتاهم بارشمارودیدم،خیلی اولین که همونجایی دارم باشگاه چراندارم؟یه ـ حسام

 .میفرستم دوستمو نتونم که هم وقتی مواظبشم خودم بتونم وقتی.شلوغه سرم

 بیرون چشماش لحظه یه کردم حس که میکرد نگاهش باشیطنت داشت شیدا

 نهنمیک توجهی شیدادیگه دید وقتی حسام.روشوبرگردوند چرخیدوسریع رستوران

 کارشوپرسیدم ازشیدادلیل.مدیررستوران سمت کردورفت خداحافظی

 یلیخ رفت سرعت به ایستادو رستوران جلوی سایه شبیه چیزی یه کردم حس ـ شیدا

 .بود عجیب

 .شدی خیاالتی ـ

 . یدیموخواب خونه رفتیم باخستگی.شاموخوردیم و آوردن شیداتوفکررفت،سفارشمونو

 رویا ـ

 حاضرکردم،دخترارو رو صبحانه رفتم و بیدارشدم گوشیم زنگ باصدای صبح

 اولین سوی به وپیش شدیم آماده سریع.خوردیم صبحانه و رکردمبیدا

 بود ومعرفی آشنایی واسه فقط چون بود کننده خسته خیلی ودوم اول کالس.کالسمون

 عرفیبعدازم بالفاصله بودچون خوب بعدیمون کالس.پوووفففف ابتدایی های بچه مثل
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 وبود جوون خیلی پناهی استاد.بود هممون موردعالقه موضوع که مطلب سراصل رفت

 ی همه.بزرگتربود ازما چندسالی ولی خودمونه همسن هافکرمیکردن بیشتربچه

 مگه ندیده آدم انقدر آخه زدن حرف به کردن شروع ورودش ی دختراازلحظه

 فضای روتو بعدی ی جلسه خواست ازمون و بازگوکرد روبرامون اصلی میشه؟مطالب

 های بچه ی همه ی موردعالقه استاد بشه،خالصه آزاد ذهنمون تا باشیم دانشگاه آزاد

 بادخترازدیم و شد امروزتمام کالسای خب.بود باحال خیلی چون شد کالس

 لباس خونه رفتیم.دریابودم عاشق من که دریا،وای بریم شب قراربودواسه.بیرون

 ،خیلیبود آفتاب غروب نزدیک تقریبا رسیدیم وقتی.دریا سوی به پیش و برداشتیم

 ویر.داشت آرامشی چه که توآب،وای ورفتیم درآوردیم مانتوهارو.بود قشنگی ی منظره

 زمانی.میبرد عقب به میدادو تکون منو آب آزادکردم،موج ذهنمو کشیدمو دراز آب

 وخودم و آب تو بودم،رفتم دورشده خیلی روشنیدم ترانه صدای که بازکردم چشمامو

 رفتمگ دستشو.بود شده نامنظم ونفسش بود دریاترسیده موج ازشدت.رسوندم بهش

 نشسته آب توی بیخیال همیشه مثل شیداهم.رفتیم ساحل سمت به وباهم

 ترسو هیجان.بکشه نفس راحت شدوتونست کم ترسش ترانه.میکرد بودوباموجابازی

 . میگرفت نفسش میشد هیجانی وهربار بود مریض قلبش.مضربود براش

 رویا ـ

 تران؟ بهتری ـ

 .خوبم آره ـ

 توآب؟ بریم میای ـ

 .نه االن ـ

 .سرمیزنم بهت میام دوباره ـباشه
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 تو.نشستم کنارترانه برگشتم کرد خستم موج شدت وقتی و زدم قدم کمی آب توی

 به تیپوس.داشت قشنگی صورت واقعا.شدم خیره قشنگش یشمی فکربود،توچشمای

 قلوه ولبای قلمی سبزیشمی،دماغ مشکی،چشمای وموهای ماه،سفید،ابرو لطافت

 زد لبخندی.ای

 .منوووو خوردی ـ ترانه

 .کردم بغلش خندیدمو منم

 .من برم قربونت ـ

 رفتم سمتش به.میخواست کمک که شیداپریدیم جیغ ازصدای باوحشت ناگهان

 چیشده؟ ـ

 .زودباااااااش بیا رویا گیرکرده پام ـ

 کردم نگاهش باتعجب کرد بغلم اومدو سریع.افتادتوآب شدم نزدیکش وقتی ولی

 .کرد ولم اومدی وقتی بود گرفته پامو چیزی رویاانگاریه وای شیداـ

 اتفاقایی یه داره همش اومدیم کردم،ازوقتی نگاهش کالفه.میزد میکردوحرف گریه

 ااالنمعصبیه،ت همش باشیم خونه تو میزنه،یاوقتی حرف سایه ازیه همش.میفته براش

 آوردم زبون به داشتمو که شکی.شده گم هاش چندتاازوسیله

 ...حسام شاید ـ

 شد متعجب اشکش پر چشمای

 چیشده؟ ـ شیدا

 .ترانه سمت به رفتیم گرفتمو دستشو

 بگی؟ میخواستی چی بزن حرف رویا شیداـ



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر کلهرزاده عاطفه| وحشت ی خانه رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

19 

 

 .باشه کارازیرسرحسام شایداین ـ

 فکررفت به شیدا

 شاید میفته،آره غریب عجیب اتفاقای سرهم پشت دیدمش که ازاونروزی شیداـ

 چرا؟چرابایداینکاروبکنه؟ ولی.باشه کاراون

 حرفی هتران.بود بهترشده شیدایکم فود،حال فست رفتیم.نبود ذهنمون توی فکری هیچ

 ای هفته چند.خونه ورفتیم خوردیم شامو.بود صورتش توی غروب استرس هنوز نمیزد

 میرفتیم هام آخرهفته.برمیگشتیم وشب دانشگاه میرفتیم صبح هرروز گذشت

  حاضر وضع به بودیم کرده عادت بیرون،دیگه

 رویا ـ

 اومد بارون بار سه دو فقط اومدیم که ای چندهفته این عالیه هوا و ست جمعه امروز

 نهخو ناهارو شیداگفت اما بیرون بریم قراربود.خوبه هوا امروز ولی.بود ابری روزا بقیه

 رایخریدیم،ب وخوراکی تنقالت کمی.کردیم قبول ماهم باشیم باغ توی و کنیم درست

 عصرونه برای کیک کردن درست مشغول کردم،ترانه درست مخلوط پلو ناهار

 هب روهم موردنیازدیگه های ووسیله باغ بردتوی و برداشت رو ای ملحفه شد،شیداهم

 تمام کارم ازچنددقیقه بعد منم رفت گذاشت فر توی رو کیک ترانه.میبرد نوبت

 تاحاال ه؟چونچطوری وببینیم بچرخیم باغ توی کمی گرفتیم تصمیم.پیششون شدورفتم

 ایستاد،به شیدا رفتیم که بود،کمی بزرگی خیلی باغ.نداشتیم باغو توی گشتن فرصت

 .پیدابود ازچشماش ترس.بود پریده رنگش کردم نگاه صورتش

 رویا..رو..رو شیداـ

 گرفتم زدشو یخ دستای

 شده؟ چی ـ

 ییغ..جی و اله..نا..ن دای..صدد.ییاد..می صدایی یه..یه..یه ـ
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 ..حسام دوباره ترسیده؟نکنه چی از پس.نشنیدم صدایی هیچ کردم تالش هرچی

 کردم صداش بلند شدمو عصبانی

 حســـــــــاااااااااام ـ

 .میکرد نگاهم باتعجب ترانه

 شیدا ـ

 .برین اینجا از: میگفتن زجه و باناله که بود زن چندتا صدای.نمیشدن قطع صداها

 و روگرفتم وترانه رویا ودست اومدم خودم به.صدامیزد حسامو همش که رویاهم

 .کردم حرکت صدا سمت به لرزون باقدمای

 میری؟ چیکارمیکنی؟کجاداری رویاـ

 ییا..بی..ب..ب ـ

 گفت بود شده شکه که ترانه

 .بفهمیم ماهم تا شده چی بگو شیدا ـ

 هرلحظه و صدارفتم سمت به.باشه تاساکت گذاشتم لبش اشارموروی انگشت

 صدا و رسیدیم قدیمی کلبه یه به بلند ازکنارچنددرخت بعدازردشدن.نزدیکترمیشدم

  شد قطع

 شیدا ـ

 و مرفت کلبه در سمت آخه؟به بود کی شدن؟صدای میلرزیدم،چراساکت ازترس داشتم

 خیره کلبه به باتعجب کردم دخترانگاه به.بود قفل اماانگاری دادم هول چندباردرو

 گفت بود اومده خودش به تازه که ترانه.بودن

 .تادروبازکنیم پیداکنم چیزی یه میرم من ـ
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 .باهات میام منم رویاـ

 گفتم باترس

 .بمون میکنم،پیشم رویا،خواهش نه ـ

 .اومد بزرگ چوب بایه ترانه بعدازچنددقیقه.کرد قبول صورتمودید که رویاهم

 توش کسی ممکنه قفله؟یعنی داخل از در که نیست عجیب نظرتون هابه بچه رویاـ

 .بازمیکرد مابایددرو باصدای بود باشه؟اگرم

 گفتم کنم غش ازترس هرآن بود نزدیک که من

 اینجابوده؟ تاحاال کسی نکنه ـ

 خندید ترانه

 کنه؟ زندگی میتونه کی داغون ی کلبه این بابا،توی نترس ـ ترانه

 هردوخسته بود، عجیب واقعا.نخورد تکونی هیچ امادر درکوبید به رو چوب هم پشت

 رگشتیمب و بایستم سرپا تا کرد کمکم حالمودید که رویا.بودم حال بی ومنم بودن شده

 هم هب باتعجب.بودن شده کَم ها وسیله انگار اما.بودیم هاروگذاشته وسیله که قسمتی

 رمدو شدم؟رویا چرااینطوری خدایامن.میلرزید وبدنم سرماکردم کردیم،احساس نگاه

 گذاشت پتو

 اتاقت؟ تو ببرمت سردته؟میخوای رویاـ

 رفته مشد مطمئن وقتی.نشستم تخت وروی اتاقم رفتم رویا باکمک دادمو تکون سرمو

 داد جواب چندبوق زدم،بعداز زنگ بهش فوراً و برداشتم ازکیفم رو حسام ی شماره

 الو ـ حسام

 میکنی؟ چرااینکاروبامن ـ



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر کلهرزاده عاطفه| وحشت ی خانه رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

22 

 

 بود نشناخته صدامو هنوز حسام

 .خانوم گرفتین اشتباه ـ حسام

 گفتم باعصبانیت

 آخه؟ میکنی چراانقدراذیتم کن تمومش حسام ـ

 گفت سکوت بعدازچندثانیه

 گرفته؟ شده؟چراصدات شیداتویی؟چیزی ـ حسام

 ها؟ کردم چیکارت من میدی؟مگه چیز،چراانقدرآزارم همه بی نزن حرف

 گفت باتعجب حسام

 گفتیمی ناراحتی؟خب مراقبته دوستم کردم؟ازینکه چیکار میگی؟من داری چی شیدا ـ

 .نیاد دیگه بگم تابهش

 میترسونی؟ چراانقدرمنو میگی؟میگم داری چی حسام ـ

 !!!!!من؟؟؟؟؟ ـ حسام

 (ببخشییید جونم عمه)عمّم پس نه ــ

 آخه؟ چیه حرفا آخه؟این شیدابسکن،چته ـ حسام

 .باش مطمئن.میکنم شکایت ازت میدی ادامه اذیتات این به ببینم اگر ـ

 شیداااااااااا ـ حسام

 وقت االن برگرد)پرید روحم که گفت باتحکم جوری چون شده عصبانی فهمیدم

 (اختیارشودارم روحمه.پایینه یکم ادبم ببخشید.نیست چریدن

 .بازکن درو بیا خونتون میام نکردم،االن کاری من قرآن به ـ حسام
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 بودن خودم دست و افتادن راه اراده بی اشکام.کرد قطع باشه جوابم منتظر اینکه بدون

  کرد عصبیم آیفون صدای پایین هااومدم ازپله وآروم میگفتم بیراه بدو بهش

 شیدا ـ

 خودمو تا.نمیشنیدن رو آیفن صدای بودن باغ توی چون ورویا تران.زدم رو آیفن

 در چهارچوب تو حسام قامت.دیوارخورد به بازشدو شدت در،دربه به برسونم

 به بدی ترس تودلم.کردم اشتباه فهمیدم عصبیش صورت و بااخم.جاشد

 علی ی کوچه برم گرفتم تصمیم پس.هانمیشنیدن بچه میزدم جیغ قطعااگه.وجوداومد

 گفتم ناز باکمی.چپ

 چیشده؟ ـ

 (عه نخندین.)گوشموکرکرد انفجارش صدای ترکیدو یهو چون نداشت اماانگارفیده

 ها؟چطورمن کرده اذیتت میگفتی؟کی تلفن پشت داشتی شیداااااااااااا،چی ـ حسام

 .لعنتییییی بزن حرف تاحاالنفهمیدم؟دِ

 و انهتر.بود خون ی کاسه چشماش.میکردم نگاهش باترس فقط بودمو گرفته گوشامو

 داخل اومدن ازدرپشتی رویاهراسون

 خبره؟ چیشده؟چه ـ رویا

 .کردم نگاه حسام به و دادم قورت بغضمو

 گذاشتی؟ باغ امروزتوی بود چی صداها کردی،اون اذیتم تو ـ

 بود شده قاطی تعجبش و عصبانیت حسام

 .!!نشدم متوجه میگی چی ببینم بزن حرف درست! صدا؟ کدوم!!من؟ ـ حسام

 صورتشون به.ایستادن کنارم و اومدن بودن شده موضوع متوجه تازه ورویاکه تران

 شدم خیره
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 صداهارو،چرانمیگین؟ شنیدین که شما ـ

 .شیدا نشنیدیم ماصدایی رویاـ

 کردم نگاهش باتعجب

 !!!!چــــــــــی؟ ـ

 به اصالتوجه که شدم عصبانی اونقدری شد بد حالت میگم،وقتی راست باورکن رویاـ

 .نکردم حرفت

 گفت حسام روبه

 میکنین؟ میده؟چرااذیتش معنی چه کارا این رویاـ

 شد عصبانی دوباره حسام

 کرده؟من اذیت شیدارو شده؟کی چی بدین توضیح برام لطفا ـ حسام

 نشدم؟ متوجه ومن کردن چطوراذیتش اصال.اینکارونکردم

 نمیدونین؟ واقعا یعنی رویاـ

 . بدونم چیزی اگه قسم موال به ـ حسام

 شیدا ـ

 اول.یمنشست روبروش تابشینه،ماهم پذیرایی به کردیم تعارفش و باورکردیم حرفاشو

 چیزو همه بعدم کردم معرفی بهش بودم نکرده معرفیشون تاحاال که رو رویا و تران

 نهفکرک نکنه.میکرد نگاهم وباناراحتی بود شده گیج حسابی حسام.کردم تعریف

 شدم؟ دیوونه

 شیدا؟ ـ حسام

 بله؟ ـ
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 بود؟ ناراحت صداش

 .باش باشی،مطمئن درآسایش تو که میدم انجام باشه الزم هرکاری من ـ حسام

 مهه چشماشه؟ناراحتی،نگرانی،محبت،عالقه تو چی نمیفهمیدم کردم نگاه چشماش به

 ااخمب.چرخید بود پشتم که آشپزخونه سمت به چشماش ناگهان.پیدابود توش چیز

 :گفت

 هست؟ خونه تو کسی تا غیرازشماسه ـ حسام

 !چطور؟ نه ـ

 هشکست صدای ازواردشدنش قبل که رفت آشپزخونه سمت به شدو بلند حرف بدون

 به باتعجب.شدیم آشپزخونه وارد سرش پشت نفرمون هرسه فوراً.اومد ظرف شدن

 وشهگ پیازگاززده ای تکه.کردیم نگاه بود گزاشته ناهار برای پیاز رویاتوش که ظرفی

 .بود خوردشده ظرفش بودو افتاده ای

 .نیست اینجاامن ـ حسام

 کرد اخم رویا

 دلیل؟ چه به ـ رویا

 کرد اشاره ظرف به عصبی و کالفه حسام

 اکمازاینج ورفته،چیزی پیازخورده فقط بایدبگم دزداومده که اینه منظورتون اگه رویاـ

 چیزمرتبه همه نشده

 بودچی؟ شده گم که شیدا وسایل پس ـ حسام

 کردم نگاه محکمش دستای به.یادصداهاافتادم.فکررفت تو رویا

 بکنی؟ بهمون کمکی یه میشه ـ
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 .حتما آره ـ حسام

 .بیا دنبالم پس ـ

 شدن شروع صداهادوباره.اومدن همراهم و شدن منظورم متوجه رویاهم و تران

 . بود شنیده هم واینبارحسام

 شد اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 شیدا ـ 

 رفتیم کلبه طرف صداهارونمیشنیدن،به بازم ورویا ترانه 

 بازکنی؟ درو میشه ـ 

 صداهاقطع که رفت کلبه سمت به دادو سرشوتکون بعدش ولی کرد تعجب اول 

 زد بهدرضر به هم چندبارپشت.باالانداختم هامو شونه منم کرد نگاه من به باتعجب.شد

 همیداد،هم بدی خیلی شدیم،بوی واردکلبه.دربازشد که گفت اهلل بسم بلند ودرآخر

 هک کشیدم بلندی جیغ چرخوند اطراف به گوشیشو ی قوه چراغ حسام.بود جاتاریک

 تمنمیتونس و میزدم جیغ فقط کردم رویاوبغلش به چسبیدم.داخل رویااومدن و ترانه

 اشاره بهکل ی گوشه به فقط.نمیشد اما کنن آرومم داشتن سعی وترانه رویا.بزنم حرفی

 وای:گفت و گرفت سمت اون به نورو حسام.نبینمش دوباره که وچشماموبستم کردم

 !!!نـــــه

 ردمبازک رو چشمام.باشم اروم کردم سعی بعدازچنددقیقه.کشیدن جیغ ورویاهم ترانه 

 .بدمیشد داشت کردم،حالم نگاه بود شده تکه تکه که سگی بدن به و

 .بگردم جارو همه تامن بیرون برین تاتون هرسه ـ حسام 
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 می خون دهنش و ازگردن که سگی نرفته،سر یادم دیدم که ای صحنه هنوزاولین 

 ازبودب دهنش.من به بود خیره درمیومد ازکاسه انگارداشت که مشکیش چشمای.چکید

 حالم و افتادم بدنش های یادتکه به.میزدن برق نور زیر خونیش دندونای و

 .اومد فریادش صدای بعدازچندثانیه که شدم حسام نگران.بدشد

 شیدا ـ 

 دمش میترسیدم،ازچی؟نمیدونم؟واردکلبه.تابرگردم بمونن بیرون گفتم ترانه و رویا به 

 حســــــام..حسام ـ 

 زدم صداش ودوباره نیومد،دوباره صدایی 

 کجایی؟..حســــام..حســـام ـ 

 کلبه.دمیوم خون ازسرش بودو افتاده نه،حسام رفتم،وای بود نورضعیفی که قسمتی به 

 یلیخ دوتااتاقش به باتوجه ازداخل اما بود کوچیک انگارخیلی بود،ازبیرون عجیبی ی

 مرویاروصدازد!!میکنم؟ توجه چی به دارم وضعیت این تو من وای..بنظرمیرسید بزرگ

 افتادیم،کهو شدیم خسته.گنیم بلندش بودونمیتونستیم کم زورمون.بیادکمک وگفتم

 گذشت بادازگوشم مثل مبهمی صدای ناگهان

 .اولشه تازه قربانیه،این یه اون ـ 

 شدم خیره رویا میکردم،به نگاه اطرافم به باترس 

 توبودی؟ ـ 

 گفت بود افتاده راه عرقش ازخستگی رویاکه 

 .میترسه تران االن میگی؟بیابریم داری چی رویاـ 

 تیمترتونس کردوراحت کمک ترانم که بیرون کشیدیم روازکلبه وحسام بلندشدیم 

 بلندشد حسام گوشی صدای که رفتیم چندقدمی.ببریمش
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 .جاگذاشتم گوشیشو وای ای ـ 

 برداشتم ور گوشی.کلبه توی برگشتیم باترس وبارویا بمونه کنارحسام گفتم ترانه به 

 وبارهبود،د رامین از تماسش.کشیدم عمیق نفس بیرون،یه اومدیم ازکلبه سرعت به و

 دادم خورد،جواب زنگ

 الو ـ 

 سالم ـ رامین 

 بفرمایید سالم ـ 

 شمایین؟ شیداخانوم ـ رامین 

 خودمم ـبله 

 شماست؟ پیش حسام ـ رامین 

 شمامیتونین بیمارستان وبایدببریمش خورده زمین.نیست خوب حالش ولی آره ـ 

 کنین؟ کمکمون

 ینبگ بهش هست امکانش.نیومد بیادولی درایستادم،منتظربودم جلوی من ـ رامین 

 بیمارستان میبرمش بیاد؟خودم

 .بیهوشه یعنی نیست خوب حالش میگم بابا ای ـ 

 بازکنین درو بیاین پس ـ رامین 

 .حتما بله ـ 

 پسرجوونی کردم باز درو.حیاط در سمت به ورفتم رویا دست دادم حسامو گوشی 

 اکوخ خنگ منه فهمیدم تازه.گرفت پایین سرشو کردو سالم دید منو واردشد،وقتی

 ناگهانی اومدنه.نبود یادشون هم وترانه رویا وای.اومدم وشلوارک برسرباتاپ
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 توی ردمک راهنماییش.بپوشیم لباس رفت یادمون کال...و باغ بعدم حسام،عصبانیتش

 دوتا ونا پوشیدم،واسه لباسمو اتاقمو توی رفتم.صبرکنه ای چنددقیقه گفتم و خونه

 کردن نگاه همدیگرو چی مثل اول دوتاهم اون باغ توی گرفتم،رفتم لباس هم پاندا

 که باغ بیادتوی گفتم رامین به و پذیرایی توی رفتم.پوشیدن لباسشونو وبعدباخنده

 ردایم مثل چهارشونه قدبلندو.نبود درشت حسام اندازه به رامین قامت.بیاریم حسامو

 رامین!!فکراست؟ این وقت االن آخه کنن هیزم چشم سر تو خاک.بود استیل خوش

 گرفت حسامو نبض رامین.خونه توی رفتیم و گذاشت کولش روی حسامو

 .بیارین آب لیوان یه ـ رامین 

 شدست توی ازآب کمی رامین.برگشت آب وبالیوان آشپزخونه تو رفت سرعت رویابه 

 اطراف به گیجی با بازکرد چشماشو کمی پاشید،حسام حسام صورت وروی ریخت

 .میکرد نگاه

 شیدا 

 نگاه متوجه.بشینم کنارش کرد واشاره دستموگرفت.شد ثابت من روی چشماش

 خوردو ازآب کمی حسام.گذاشت حسام لب روی رو آب لیوان رامین.رویاشدم سنگین

 گفت تران به رو رامین.زدکنار لیوانو

 دارین؟ اولیه های کمک ـ رامین

 ودستم رویااومدو.اومد جعبه یه با چندلحظه وبعد آشپزخونه داد،رفت سرتکون ترانه

 !چرااینطورکرد؟!خله؟ این!عه.کشید

 ـرویا

 .اتاق سمت آوردمش کشیدموباعصبانیت شیدارو دست

 رومیدی؟ چیکارمیکنی؟چرادستتوگرفت؟چراانقدربهش معلومه ـ
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 .گرفت حرصم انداخت گل صورتش

 .پسرخوبیه.حساسی رویازیادی ـ شیدا

 .ورابیشع میکن نگاه بهم دارن بز مثل دوتاهم این.ایش...سلیقت بااین توروحت ای ـ

 .منحرف کلش،پررو پس زدم منم خندید شیدا

 وحشی،چرامیزنی؟ خرس ـ شیدا

 فهمیدی؟ بخوری غلطا ازین نبینم نشناختیش تاوقتی.ادب بی خودتی،منحرف ـ

 داد تکون مثبت عالمت به سرشو

 .افتادما گیری تذکربدم،چه باید ترانم این به ـ

 .پسرونت،ایش اخالقای بااین تو ازدست ماگیرافتادیم شیداـ

 ترانه ـ

 کنم کفنت ایبمیری، ذلیل میکنه،ای نگام زیرچشمی همش اومده رامین ازوقتی

 زنمب میگه دربیاره،بیشعورپررو،شیطونه ازکاسه عسلیتو چشای خدااون ایشاال،ای

 کاردستش حساب ولی رفتم براش وخفن توپ ی غره چشم یه.کنم نصفش ازوسط

 تدرس بز این.میشه آدم میفهمه کنم نگاه اینطوری میرغضب رویای این به.نیومد

 چرا؟ نمیشه

 میزارن تنهام دوتادراکوال پیش منو میگن،نمیگن چی نیست معلوم که تاهم اون

 دادو نجاتم شد من عذاب و رفیقش چشمیای زیر متوجه که حسام.یوقت میخورنم

 کرد پرت هواسشو

 بیمارستان؟ بایدبرم حتما حاال ـ حسام

 .پررو نمیری من،ذلیل به زده زل چی مثل دیدم
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 شنیدین؟ آقارامین ـ

 اومد خودش به تازه

 !؟..ها ـ رامین

 گرفت پایین سرشو

 .چشم بله..بیمارستان..آها ـ رامین

 کفن هردوتونو بمیره مادرت ای.میکرد نگاه بهش باتعجب رامین و خندید حسام

 .نفهم کنم،پسره

 .کرد بلندش و گرفت حسامو بازوی

 ترانه ـ

 رفت سمتشون به شیدا

 خوبی؟ میرین؟حسام دارین کجا ـ

 شده تذریق بهش شیداانگارکیلوکیلوانرژی بابودن که حسام

 .نباش نگران عزیزم آره ـ حسام

 .دیالق چندش بشورنت کوفت،زهرمار،سرتخته

 افتاد؟ اتفاقی چه بگی نمیخوای شیداـ

 حالش.هم تو رفت واخماش شد جمع شدصورتش یادآوری براش دوباره که حسام

 گرفت پایین سرشو و نشست مبل روی.ازدستش جداکرد رامینو دست بهتربودو

 همه و خونیه همه دیواراش شدم متوجه چرخوندم کلبه توی نورو وقتی ـ حسام

 تیاماوق میاد پشتم داره نفر یه همش میکردم ازاتاقارفتم،حس یکی جاکثیف،سمت
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 که دارم شبر تا شدم بود،خم قشنگ انگشترخیلی یه زمین روی.نبود کسی برمیگشتم

 .زدن بهم ازپشت

 !!بود؟ جوری چه انگشترش شیداـ

 .بود نگین دورتادورش که انگشترنقره بود،یه قشنگ خیلی ـ حسام

 .کردیم نگاه هم به باتعجب سه هر

 چیکارمیکرد؟ بود،اونجا انگشترمن اون شیداـ

 !!واقعا؟ ـ حسام

 .شایداونجاباشن.شده گم هام ازوسیله آره،خیلی شیداـ

 برم؟ دوباره میخوای ـ حسام

 .کارات بااین شیداتوهم نشی خفه ایــــششش.کرد نگاهش شیدابانگرانی

 . خطرناکه نه شیداـ

 ـترانه

 کرد مانگاه به بانگرانی باشه اومده یادش انگارچیزی شیدا

 زهتا این و قربانیه حسام گفت شنیدم،اون صدایی یه کلبه تواون...من..من شیداـ

 .اولشه

 میکنه؟ زندگی اونجا کسی یعنی!!چی؟ یعنی ـ حسام

 .بود کنارگوشم ودقیقا بود مبهم خیلی میدیدمش،صداش من بود اگه شیداـ

 بلازم باعصبانیت حسام.پرید رنگش دوباره ازترس لرزیدو تنش گفت اینو وقتی

 باغ سمت به بازکردو درو ما به نگاهی رفت،بدون بالکن سمت به و بلندشد

 .دوید سمتش به شیداباسرعت.رفت
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 .نرووووو..حســـــــام ـ شیدا

 و میدوییدیم سرش پشت ماهم.کلبه طرف به میرفت پیش فقط اهمیت بی حسام

 گرفت بازوشو رسوندو حسام به رو خودش رامین.میزدیم صداش

 دختراترسیدن؟ نمیبینی شدی؟مگه حسام؟چرااینطوری چیشده ـ رامین

 کرد ما ی پریده رنگ صورت به نگاهی حسام

 بزنه،تومیتونی؟ شیداآسیب به کسی بدم اجازه نمیتونم ـ حسام

 .هم تو رفت اخماش کردو نگاه چشمام به رامین

 .نه ـ رامین

 ورداشتن؟ دور چرابیخودی!!خودشون؟ واسه میگن چی کردم،اینا هردونگاه به باتعجب

 زد ازرضایت لبخندی حسام

 .بریم پس ـ حسام

 هخست تندتربرم نمیتونستم.سرشون ماپشت و میدوییدن کلبه سمت به هردو

 من به رویاوشیداهواسشون.رفتم آرومترراه و ایستادم کمی.گرفت شدم،نفسم

 مانع چیزی یهانگار.امانمیتونستم برم سریعتر بیشترشد،میخواستم ازم فاصلشون.نبود

 هک بود،چیزی گرفته جلومو چیزی.برم راه نمیتونم کردم حس کم کم.بود سرعتم

 وندهخ ذهنمو انگاری.بود دست یه که نداشتم کردم،شک کامالحسش ولی نمیدیدمش

 گذشت ازگوشم باد سرعت به خشدار صدایی.بود

 .بری نباید تو ـ

 چرا؟: اختیارگفتم بی

 .همینجابمون ـ
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 بدن به بدی لرزش میپیچیدو گوش تو باد مثل.بود سرد و دار خش صداش

 دستی هیچ گشتم بادستام شکمم رو هرچی اما.خورد گره دورم دستی.میداد

 .پیدانکردم

 هستی؟ کجایی؟چی تو ـ

 .امانترس.بمون کنارم و نترس.دوست یه ـ

 بازم.بمیرم تااالن بود ممکن تاحاالنترسیدم؟اگرمیترسیدم من چطور اومد یادم تازه

 خونده انگارذهنمو

 .باش نشده،صبرداشته تو هنوزنوبت ـ

 . شدوافتادم سنگین چشمام اختیار بی

 رویا ـ

 ریمب نمیدادن اجازه چرخوندن نورگوشیو داخل رفتن رامین و حسام.رسیدیم کلبه به

 ودمنب نگرانش افتاده عقب همین واسه و گرفته االن نفسش ترانه میدونستم.داخل

 باگچ فرقی رنگشم داشت استرس همش که شیدا.میرسوند خودشو بالخره

 حرفاشون متوجه میزدن حرف باهم که میشنیدم رامینو و حسام صدای.نداشت

 ایدب تااالن شدم تران نگران.میکرد کم ها ازدلشوره صداشون شنیدن فقط نمیشدن

 میرسید

 اومده؟ پیش مشکلی نیومده؟نکنه چرا شیدا،تران ـ

 رفت؟ یادت بود همین مسابقاتم وقت.میاد االن بابا نه شیداـ

 .میگی درست ـ
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 ینور هیچ شدیم کلبه داخل بیرون بیام ازفکرتران شد باعث رامین و حسام صدای

 میزدیم صداشون هرچی مانمیدیدیم که میومد جایی از هم ومت پت اون صدای.نبود

 .انگارنمیشنیدن بود فایده بی

 ـشیدا

 و بودن فهمیده انگارچیزی بود دعواشون صدای امافقط صدامیزدم حسامو هم پشت

 طفق االن نبودم منظورحرفاشون متوجه امامن چیکارکنن باید اول که میکردن بحث

 یگهد میگشت دنبالشون هم وخودش بود کرده ول رویادستمو.میکردیم بایدپیداشون

 ونصداش یکدفعه.بود قسمت ترین تاریک کردم حس که رسیدم ازکلبه ای نقطه به

 شد قطع

 رویا...حسام ـ

 .ایستاده کنارم کسی کردم نمیداد،حس جواب اماکسی

 ..رویا.بگیر دستمو نمیبینمت رویامن.نیست شوخی وقت رویاتویی؟االن ـ

 پیشش کجام؟تاحاالکه من یعنی.نبود رویا صدای میشنیدم که نفسی صدای اما

 کردم حس که تاجایی نزدیکترمیشد بهم هرلحظه خشدارش نفسای صدای.بودم

 با جلو بردم دستمو.کردم شدیدی سرمای احساس گرفت لرزم.رومه دقیقاروبه

 مینز افتادم خورد صورتم به که ای باضربه.بود چی نفهمیدم کرد برخورد چیزسفتی

 میزد همب کی نمیدونم که هایی نمیشنید،ضربه صدامو انگارکسی اما میکشیدم جیغ

 سامح صدای تااینکه بود نمونده تقالکردن برای جونی شد کشیده پاهام..شکم،پهلو

 شماموچ نورگوشیش.شد آزاد پاهام(الرحیم الرحمن اهلل بسم)باگفتن و رسید گوشم به

 بزنم حرف تونستم زور بود،به پرکرده صورتمو اشک.میکرد اذیت

 سام.س..ح..ح ـ

 نترس شیدا اینجام من ـ حسام
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 اشک فقط و دردمیکرد تنم تمام کرد بلندم رودستاش و کنارم اومد

  م؟چیکارکرد من مگه خدایا بود عذابی چه این.بکشم آه حتی نمیتونستم.میریختم

 رویا ـ

 صدای نبود نزدیکم چون کردم گمش کردم حس کردم ول شیدارو دست بعدازینکه

 بشنوم صدایی هیچ نمیذاشت دوتاهم اون بلند

 کجایی؟ شیدا..شیدا ـ

 خیصتش اول رسیدم جایی اگربه که عمودکردم روم روبه دستامو نمیشنید انگارصدامو

 هادام داشتمو نگه روش دستمو فهمیدم سردش چوب از خورد دیوار به دستم چیه بدم

 شد خالی دستام جلوی تااینکه دادم ادامه میشدم نزدیک حسام صدای به دادم

 زدم داد بلند و جلو رفتم اتاق به رسیدم فهمیدم

 حســـــــااااااام ـ

 شد قطع صداشون

 اینجا؟ چرااومدی تو ـ حسام

 خبره؟ چه اینجا ـ

 .میایم ماهم االن بیرون برو ـ حسام

 .جاتاریکه همه رونمیبینم جایی من آخه ـ

 شخود سمت به و برداشت بود افتاده پایین گوشیش.شدم زمین ازروی نوری متوجه

 گرفت

 میبینی؟ ـ حسام

 آره ـ
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 میریم باهم بایست همونجا ـ حسام

 بود رامین مطمئنا که دوخت روش روبه به عصبانیشو نگاه

 بیابریم ـ حسام

 شدم دستش توی های وسیله ببینم،متوجه اطرافمو تونستم که گرفت سمتم به نورو

 شپی میکرد جلوموروشن که کمی بانور و بوده؟برگشتم چی که نکردم توجهی ولی

 نگفتم یچیز همین واسه.بیرون رفته ازکلبه ازترسش شیدا تاحاال بودم مطمئن.میرفتم

 هک وای بیرون اومدم بالخره.پایین کشیدم دستگیرشو و تاکناردرگرفتم نورو رد و

 همین بست؟واسه کی پس نبستیم رود داخل رفتیم ماکه!!!عه.خوبه تازه چقدرهوای

 کو؟ شدا پس عه.شیداست حتماکاراین.بود انقدرتاریک داخل پس

 شیدا؟ ـ

 کرد نگاهم نگران حسام

 چیشده؟ ـ حسام

 .اماانگارنیست بیرون اومده شیدا فکرکردم ـ

 نگفتییی؟؟؟ یاخدا،چرازودتر ـ حسام

 و داخل برگشت دوباره حسام میترسیدن؟ میکرد،ایناازچی نگاهم باترس رامین

 و شده؟صورتش شکلی چرااین نه وای.بود دستاش روی بیحال شیدا دقیقه بعدازچند

 .بود شده پاره لباسش بودچندجای خونی و کثیف تنش

 شده؟ چی شیدا ـ

 حرف نمیتونست میکرد تالش هرچی بود شده انگارالل اما بزنه حرف میخواست

 تسم میرفت سرعت به نمیگن؟حسام بهم چراچیزی دوتا شده؟این چی یعنی.بزنه

 ایستاد رامین که سرش ماپشت و خونه
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 کجاست؟ ترانه ـ رامین

 بود هنوزنرسیده بودیم کلبه بیرون شیدا منو کردم؟وقتی فراموشش چرامن ترانه؟وای

 .باشه افتاده براش اتفاقی نکنه

 .تو ببرین شیدارو شما آقاحسام ـ

 کشید داد باعصبانیت رامین

 باشمادوتانبود؟ کجاست؟مگه ترانه گفتم ـ

 .طرافها این حتما گرفته نفسش دوییده که راه احتماالتوی داره تنفسی مشکل ترانه ـ

 غوناینطوردا چیکارکنم؟شیدا بشه چیزیش ترانم اگه.بودم نگران هم میترسیدم هم

 واطراف و میکردم صداش گریه با باشه؟فقط افتاده براش اتفاقی ترانم نکنه شده

 عدیب دلخراش ی صحنه دیدن تحمل میکنم خواهش باشه سالم فقط خدایا.میگشتم

 چی زمین؟یعنی رو افتاده ترانه وای شدم خیره روم روبه به باتعجب که.ندارم رو

 شده؟

 رامین آقا ـ

 .نشست کنارترانه پیشمو اومد سرعت به رامین

 ترانه..ترانه ـ رامین

 خدارو کشیدومنم آسودگی از نفسی داد گوش نفساش به گرفتو نبضشو

 میکردم بیدارش خب وا.خونه سمت رفت و گرفت رودستش رو ترانه.شکرکردم

 دیدنیه قیافش زده دست بهش دیالق این بفهمه تران اگه آخ دیگه میومد خودش

 . لبخندزدم فکرم از کردمو پاک اشکامو

 رویا ـ
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 رامینم و قندمیداد شیداآب به زور به داشت حسام نشستم مبل روی و پزیرایی تو رفتم

 دا،والنمیا بدم منم کنی نصیبم اینا مثل خلی یه خدایا.بیداربشه تران بود منتظر

 کرد اهمنگ باتعجب رامین رفتم ترانه سمت به ریختمو مقدارآب یه دستم تو بلندشدمو

 االن آخیش.تران صورت روی کردم پخش آبو بگیره جلومو و بفهمه ازاینکه قبل و

 .میکنم کیف میکنه پوستتو بیدارمیشه

 ترانه ـ

 یشمپ کیه دراکوال این.بود ایستاده جلوم رویا کردم باز چشمامو صورتم شدن خیس با

 یشپ حسامه،پس رفیق این آها کنم مرور افتادو که اتفاقایی همه کردم نشسته؟سعی

 مکرد بغل رویارو بلندشدمو باغ،ازترس توی واتفاقای مرور چیکارمیکنه؟دوباره من

 .افتاده اتفاقی چه نمیشد باورم

 ترانه؟..نترس،تران عزیزم پیشتم چیشده؟من ترانه ـ رویا

 گرفت نفسم

 یازچ پیشتم من ببین بکش نفس توروخدا تران بکش نفس نترس ترانه رویاـ

 ترسیدی؟

 کتفم.آزادشد یکدفعه کتفم به رامین ی باضربه که باالنمیومد نفسم گرفت قلبم

 تاداف شیدا و حسام به چشمم.ازش بودم ممنون آزادکرد نفسمو ازاینکه ولی دردگرفت

 و بود کبود شده؟صورتش شکلی چرااین شیدا من خدای.میکردن نگاهم نگران که

 متشس رفتم.شده پاره چراانقدر لباساش بود شده کبود دستاشم.اومد می خون ازلبش

 !چیشده؟ شیدا ـ

 اومده؟ سرش بالیی چه.اومد نمی صدایی اما بازمیکرد لباشو نمیزد حرف

 شیدا بزن حرف ـ



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر کلهرزاده عاطفه| وحشت ی خانه رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

40 

 

 .رفت مبل طرف به لنگون برگردوندو باناراحتی سرشو

 بگو تو رویا ـ

 .بپرس آقایون ازاین نمیدونم هنوزچیزی منم رویاـ

 گرفت پایین سرشو حسام

 .عاقبتش اینم نیست امن خونه این گفتم بهتون ـ حسام

 بفهمیم؟ ماهم که بدین توضیح درست میشه ـ رویا

 داره جن خونه این ـ حسام

 .رومیز انداخت شیدارو زیورآالت چندتا کردو جیبش تو دست

 دروغه بود؟همش کجا جن اصال.نمیشه باورم خونه؟نه اینجا؟چرااین چرا جن؟؟؟نه

 .مطمئنم

 .نداره واقعیت چیزا این حسام آقا ـ

 کرد شیدااشاره به

 شده؟ها؟ چرااینطوری.ببین دوستتو ـ حسام

 !نمیدونم ـ

 .مباورکن داره؟نمیتونم جن واقعا خونه این یعنی.تکرارشد گوشم تو صدا اون دوباره

 .بهتره کنین ترک زودتراینجارو هرچه خونه دنبال میگردم براتون من ـ حسام

 ایستاد نزدیکم.میکرد نگاهم بانگرانی رامین

 بهتری؟ ـ رامین

 .کنم نصف فکشو بزنم پررو دراکوالی ایش
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 ممنون ـ

 .برم من ندارین کاری اگه ـ رامین

 .کمکتون بابت ممنون نه ـ

 نم سمت به کردو نگاهش باشیطنت کمی رویا.رفت حسام طرف به باناراحتی رامین

 گفت کنارگوشم آروم و اومد

 .خونه تو بیای کرد کمکت پسره این تران ـ رویا

 کردم نگاهش باتعجب

 چیه؟ منظورت ـ

 .داخل کردآوردتت بلندت اونم بودی بیهوش تو نخودمغز رویاـ

 !!!چیـــــــــــــی؟؟؟؟ ـ

 رویاهم حتی.منفجرمیشدم ازحرص بودموداشتم قرمزشده کردن نگاه بهم همه

  رفتم رامین طرف به.شد پشیمون ازحرفش

 یلهوس رامین و حسام.گلستانن و گرمابه رفیق فهمیدیم احوالپرسی و بعدازسالم!!د

 نیست بیخود.اینجا میشد تازه نفسش آدم.تابریم صداکردن وماهارو بردن هارو

 کمی بود رفته ترانه.شمال میکنن حمله ها زده قحطی مثل ملت میشه تابستون

 رفتن وشیداهم باشه،حسام مراقبش رفت معمول طبق که رامینم اطرافوبگرده

 هعماد اسمش بودم حاالفهمیده که پناهی آقای.میکردن صحبت داشتن کناررودخونه

 .میکرد نگاه آبی درختاوآسمون به بودو درازکشیده

 رویا عمادـ

 شد؟ بازپسرخاله نخورده چایی چه این عه
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 !بله؟ ـ

 چراساکتی؟ عمادـ

 بگم؟ چی ـ

 ازخودت عمادـ

 کمی رفتم شدمو بلند حرفی نداشتم،بدون خوبی شد،حس نزدیکم بلندشدو

 .میشدم اذیت داشتم خودم که بود این مهم اما شد ناراحت فهمیدم.بگردم

 ترانه ـ

 فانتزیش خیلی کنارشه که جنگلی این مخصوصا قشنگیه خیلی ی رودخونه

 بافکری.فضا ازاین ببرم لذت یکم کنه گم گورشو میخواد کی دیالق این نمیدونم.کرده

 گاهن سرم پشت به لحظه یه.دوییدم سریع زدمو شیطونی لبخند رسید ذهنم به که

 دوباره فراربهتره همون پس خدا یا.میشه برزخی داره اما کرده تعجب دیدم کردم

 ردمک آزاد نفسمو نیست سرم پشت دیگه شدم متوجه تااینکه دویدن به کردم شروع

 نگلج انگاروسطای.اومدم باحالی جای عجب دیدم شد عادی تنفسم یکم.بشم تابهتر

 هی اینجا،مخصوصاکه میده کیفی چه وای چمنا روی نشستم.قشنگ جاسبزو همه بود

 صدا دوباره.ها خوبه هم تنهایی.نباشه پیشت دراکوال

 . نیستی تنها هیچوقت ـ

 ترانه ـ 

 دمومیلرزی بود شده سردم.ندیدم کسیو اما گشتم دنبالش شنیدم صداشو وقتی 

 .کنارتم همیشه من.بینی می زودی به ببینی منو تونمیتونی ـ 

 بعد.زدم جیغ خوردو صورتم به ضربه یه.شد چندشم خشدارش صدای ازشنیدن 

 سمتم اومد هراسون رامین چنددقیقه
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 چیشده؟ ـ رامین 

 بود؟ کی صدای ـ 

 !!چیه؟ منظورت ـ رامین 

 .میکشه حتما این نکشه منو اون خدایا.شد همونطوربرزخی دوباره بعدازچندثانیه 

 بود؟ اینجا ها؟کی طرف این چراتنهااومدی ـ رامین 

 ترسیدم ازش 

 .همین..ه..ه صداشنیدم یه فقط.نبود کسی بخدا..ب ـ 

 .شدم بلند اختیار بی که کشید بازومو طرفمو اومد 

 ...میکنم کاری ها اینجا بیای تنها دیگه یکبار ـ رامین 

 مشکلش اینجا مگه کرد چراتهدید.کشید دستمو و سایید هم به دندوناشو 

 وشیدنین شیشه و داده تکیه درخت به پسری یه دیدم که میشدم کشیده چیه؟دنبالش

 نگلمج نمیفهمی حساسیتت بااینهمه که ترانه نفهمت سر تو خاک.دستشه مجاز غیر

 تگرف درد دستم(شمانگفتم بودما،به باخودم)بیمغز ی افتاده عقب.نماداره آدم گرگ

 تو؟ چته.میام خودم کن ول دستمو اه ـ 

 سمتم برگشت 

 محرص چراانقدر تو دختر برشیطون لعنت...میومدو کسی چمه؟اگه نمیدونی ـ رامین 

 آخه؟ میدی

 گفتم باخنده 

 .میخوری حرص میشی خشگل آخه ـ 
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 دسررسی نجات ی فرشته که میخوندم داشتم اشهدمو دیگه.المپیک درحد شد قرمز 

 اومدسمتمون عماد همون یا پناهی.االن بودم کتلت وگرنه

 نشدم؟ که میگذره؟مزاحم نگاه،خوش کفترارو به به عمادـ 

 .ردمیخو خونمو دراکوال االن که نمیومدی کل عقل کبوتره شبیه آخه ما چیه زهرمار ای 

 .چیه؟اختیاردارین مزاحم بابا نه ـ 

 مدست شد کبود بگیرتت کوفت.شم خفه باید فهمیدم آورد دستم به که ازفشاری 

 .زنجیری دیوونه

 شدی؟ سرخ چراانقدر رامین خب عمادـ 

 بارهدو کردو نکاهش عماد.شد قرمز بیشتر که گفت یچیزی رامین کنارگوش خندیدو 

 .خندید

 .نشم مزاحم برم من پس عمادـ 

 میکشه این نرو برگرد میری گوری کدوم کنم کفنت الهی.شد دور ازمون باخنده 

 .کرد نگاهم عصبانی دوباره بود زده خجالت که رامین.منو

 میگفتی؟ داشتی چی خب ـ رامین 

 باهات؟ زدم حرف نگفتم،اصال هیچی من!من؟ ـ 

 میاد؟ خوشت میخورم حرص.گفتی چیزی یه نه ـ رامین 

 فادهاست ازفرصت.کندست قبرم االن.زدن باال آستیناشو کرد شروع کردو ول دستمو 

 امینر شددوباره سردم برام شد هواسنگین گرفت نفسم رفتم که فرار،یکمی د و کردم

 .شد نگران دید لرزمو وقتی میکرد نگاهم بااخم رسیدو بهم

 ..حســـــاااااام.نه اینجا نه ـ رامین 
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 و گرفت شدوحساموصدازد؟دستمو چرانگران بود سردم فقط نه؟من اینجا چی 

 بود؟ یچ منظورش.میگرفت هنوزنفسم اما بهترشدم یکم که گفت اهلل بسم کنارگوشم

 اینجانه؟ چیه صدازدی؟منظورت حسامو چرا ـ 

 کرد نگاهم بانگرانی 

 بری؟ راه نیست،میتونی چیزی ـ رامین 

 اره ـ 

 همیشه مثل وشیدا بود نگران رویا.میکردن نگاهمون که ها بچه سمت رفتیم باهم 

 اشوباب ارث وا.میکرد نگاهم بااخم عماد و میگفت لبش زیر چیزایی یه حسام.بیخیال

 .نشست کنارم خودشم نشستم روش آوردو چهارپایه رامین.انگار میخواد

 خوبی؟ ـ رامین 

 .بهترم آره ـ 

 .شد رد ازکنارمون اخم باهمون عماد 

 

 رویا ـ 

 یاماخداروشکرچیز افتاده اتفاقی حتما گفتم باخودم صدازد حسامو رامین که اونطوری 

 رو انهتر که پیداشده کسی بالخره چون خوشحالم داره هواشو انقدر رامین ازاینکه.نبود

 ت*ن*ا*ی*خ شدنشو عاشق بپذیرتش،بعداز تران اگه البته.بخواد خودش واسه

 این تو خداروشکر بشم،اما حساس منم بود شده باعث و شد بدبین همه به طرفش

 کهتااین میرفتم همینطورراه میزدمو حرف تودلم.نیست دروغ رامین حس فهمیدم مدت

 .شدم قایم درخت اختیارپشت بی میزنه حرف باکسی داره که عمادشدم متوجه
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 پس بودن دستش هم گوشی نمیشنیدم ازمقابل صدایی هیچ میشد تمام حرفاش وقتی

 .میشنیدم و تیزبودن گوشام اما زیادبود فاصلمون میزنه؟بااینکه حرف باکی

 میشد؟ چی میدونی میشد بیهوش دوباره اینجا؟اگه چرااومدی میگم بهت عمادـ

 ______ـ

 یمردم برسیم تاوقتی میشد بیهوش دوباره اگه نیست بیمارستانی هیچ اینجا نه ـ

 مکانی به که جایی اما بکن خواست دلت هرغلطی کوفتی ی خونه میفهمی؟اون

 نکن اینکارارو نداره دسترسی

 ____ـ

 هع باکی؟ یعنی؟آخه میزنه حرف داره ترانه پس؟درمورد نمیشنیدم چیزی من چرا اه

 .زد خشکم عماد باصدای.شد ساکت چرا این

 ایستادی؟ چرااینجا عمادـ

 حالت هب ثانیه چند بعد.شنیدم چیزی نبایدبفهمه.کرد نگاهم کردم،بااخم نگاش فقط

 برگشتم عادی

 شمااینجاچیکارمیکنی؟.باشم تنها میخواستم هیچی ـ

 بازشد اخمش نشنیدم فهمیدچیزی وقتی

 بریم؟ راه باهم میشه.بزنم قدم اومدم عمادـ

 .البته ـ

 سریع که جلوبردم دستمو اکراه با.چقدرراحته این آورد،اووووفففف سمتم دستشو

 .تودستمه انگاریخ چراانقدرسردبود.گرفت دستمو

 فکرمیکنی؟ چی به عمادـ
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 .هیچی ـ

 رویا؟ ـ

 بله ـ

 .لطفا باش راحت معذبی؟باهام پیشم چراانقدر ـ

 .گرفت خندش که کردم اخم.داشتم کم همینو پررو پسره!چی؟

 .بیشتربشناسمت میخوام.بود دوستی منحرفی،منظورم خیلی عمادـ

 بازکردم اخمامو.رفت رویا،آبروت پوچت مخ تو خاک وای

 بایدبگم؟ چی نمیدونم خب ـ

 .بشناسمت بده اجازه دوستات مثل فقط نمیخواد دونستن ـ

 !!!!دوستام؟ ـ

 .میکنن صحبت وحسام بارامین راحت چقدر ببین وشیدا ترانه آره ـ

 .نیست مشکلی باشه ـ

 مدست وبه میکنه نگاهم بااخم ترانه دیدم که ها بچه سمت برگشتیم زدو لبخندی

 و شد آماده کباب.نکن فضولی یعنی که چرخوندم چشامو باالو دادم ابرومو.میکنه اشاره

 آب.تورودخونه رفتیم هم تا ماسه و کشیدن قلیون پسرا ناهارم بعد خوردیم ناهارو

 ماهم زدم یخ میگفت میزدو جیغ شیدا بود شده آب تازه یخ مثل رودخونه

 همب داشتم دوست سردیشو من ولی ازسرما بود شده قرمز آب توی پاهام.میخندیدیم

 بچه ی خنده صدای که میرفتم راه توآب داشتم بودمو ها بچه به پشت.میداد آرامش

 بشل ی گوشه شیطونی لبخند یه بودو سرم عمادپشت برگردوندم رومو هاروشنیدم

 بود شده یخ وجودم تموم وااای آب تو شدم پرت دادو هولم چیه قضیه تابفهمم بود

 شآتی سمت برد کردو بلندم سریع دید بدنمو لرز وقتی عماد ولی میخندیدن ها بچه
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 آوردی؟ لباس عمادـ

 .دادم تکون مثبت نشونه به سرمو

 کجاست؟ عمادـ

 صدازدم،اونم رو ترانه.ناراحتم که فهمید برگردوندم رومو رفتمو بهش ای غره چشم

 .شوخیه؟اه اینم آخه خل دختره بخندی آب رو.اومدسمتم باخنده

 .بیار لباسمو توماشین برو ـ

 کرد نگاهم باتعجب

 !اینجا؟ ـ ترانه

 عوض لباسمو رفتمو ماشین سمت ترانه باکمک و بلندشدم نبود هواسم اصال

 دلم ولی بودیم خونه االن کاش.کشیدم دورخودم بودمو آورده که هم پتویی.کردم

 بعداز.موندم توماشین خودم فرستادمو رو ترانه.بزنم بهم هارو بچه تفریح نمیخواست

 . شدوخوابیدم سنگین پلکام چنددقیقه

 شیدا ـ

 .برگشت خودش و ماشین تو برد رو رویا ترانه

 چرانیومد؟ رویا ـ

 .سرمابخوره فکرکنم.بود خسته ـ ترانه

 .میشه خوب بخوره قرص خونه بریم نیست چیزی ـ

 مداشت بهش بدی حس.میکرد عماداذیتم بودن.رودخونه تو رفت و نگفت چیزی ترانه

 پیش رفت رامین.میگرفت اختیارلرزم بی میشد نزدیکم که وقتی مخصوصا

 بدون بودم لیمو بوی عاشق. نشست کنارم اومد و گرفت قلیونشو هم ترانه،حسام
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 کردم نگاهش میکرد اذیتم حسام سنگین نگاه.زدم پک چندتا گرفتمو ازش اجازه

 اهمیت منم نشد خر ولی زدم مهربونی لبخند.بود گرفته ترسناک اخمای ازون دوباره

 االن کردم حس لحظه یه.میشه پررو خندید نمیشه زیادم وال.دادم ادامه کارمو ندادمو

 یونوقل همین واسه.میکنه اصابت بدبخت منه به منفجرمیشه،ترکشش میاره جوش

 .زدم سوت چرخوندمو سرمو جلوش گذاشتم

 داری؟ فامیل چپ علی کوچه ـ حسام

 .میزدم همینطورسوت من

 .تکرارنشه دیگه ـ حسام

 .میده دستورم چه پررو

 .میخواد دلم ـ

 ترانه.فرارکردم بازوشو به زدم بود دستم که چوبی شد،با عصبانی دیگه

 باید خونتونم تو پسفردا فردا اینطوری کن ولش حسام:دادمیزد بلند میخندید،رامینم

 .بدی دو مسابقه بار ۲۰روزی

 خندش صدای حسام که کردم اخم بهش منم.کرد نگاهش باتعجب ایستادو حسام

 اومد نشستم،عماد سرجام رفتم بهش توجه بی.بخندی،دراکوال آب رو.باال رفت

 .نشست ونزدیکم

 سردته؟ عمادـ

 یکم ـ

 .میلرزی داری کن بیشتر لباستو عمادـ

 .شدم تابلو وای

 .نیست ضایع خیلی نترس عمادـ
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 .زد لبخند کردو نگاه بهم!!! کردم،فکرموخوند؟ نگاه بهش باتعجب

 ایو.خوبه و گرم ماشین داخل چقدر نشستم توش و ماشین سمت رفتم بلندشدمو

 اهمنگ هنوزداره عماد دیدم میکردم نگاه اطراف به.خستم خیلی خونه زودتربریم کاش

 میتونستیم ازداخل وفقط بود دودی ازبیرون ها شیشه ولی میکنه

 چراانقدرعجیبه؟سرم این.برگردوند روشو سریع شد انگارمتوجه.بیرونوببینیم

 یدفعه؟ ازکجااومد دردلعنتی این وای دردگرفت،

 .روصداکردم حسام شدمو پیاده

 مه رویا.بکنه دل بازی تاازآب کردم اشاره ترانه به دیگه،بعدم بریم کافیه حسام ـ

 افتادیم راه تشکروخداحافظی بعداز و پسرا پیش رفتیم باهم.بود بیدارشده من باصدای

 هک داشتیم کالس باعماد صبح.میبارید خستگی تامون هرسه ازصورت.خونه سمت

 صبح که بودیم خوشحال ماهم کالسش نریم ساعتو اون کرد قبول خواهش باکلی

 تاقمونا رفتیم هرسه گرفتن دوش یه بعداز و خونه رسیدیم.بخوابیم میتونستیم ۱۰تا

 به چی؟هرچی نمیدونستم اما شدم ازاتاقم چیزی شدن کم متوجه.استراحت برای

 واسه بود شده عادی هام وسیله شدن کم برام دیگه.نیومد یادم فشارآوردم مغزم

 .خوابیدم و شدم بیخیال همین

 ـرویا

 تصحب داشت باکی اینکه.بود کرده گیجم عماد اتاقم،فکر اومدم گرفتن دوش بعداز

 نگاه ای گوشه نداشت،به هم هندزفری نبود دستش گوشی.بود سوال برام میکرد

 الیخ جای یه با آدم ممکنه چطور.نشنیدم مقابلش از صدایی هیچ اما میزد میکردوحرف

 میکنه اذیت رو همه اینجا که وکسی میزد حرف ترانه درمورد بودم مطمئن.بزنه حرف

 انامک نه.نشستم سرجام باترس.... با داشت اون یعنی پس.جنه حسام ی گفته به

 روح اگه.نداره بزنه؟امکان حرف جن با انقدرراحت ممکنه چطور.شدم خیاالتی نداره

 چرا؟ شدم گیج اوووففف میزنه؟نمیدونم حرف مگه روح رویا شدی خل چی؟نه باشه
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 .برد تاخوابم فکرکردم انقدرباخودم

 راوی ـ

 نفیدخترام به نسبت رو رامین و حسام ذهنیت کرد تالش خیلی دخترا،عماد رفتن بعداز

 نمیده اجازه که وجودداره هم قدرتمندتری نیروی میکرد حس.نشد موفق اما کنه

 نیرویی؟ چه اما بشه اینکارانجام

 .کنن جمع هارو وسیله که کرد کمک دوستانش به

 :عماد درمورد توضیحاتی

 میتونه و جنه باطنش اما انسانه ظاهریش بود،شکل انسان ومادرش جن پدرش عماد

 .بده انجام رو هرکاری

 هم راه توی.کردن وحرکت توماشین نشستن نفر هرسه ها وسیله کردن جمع بعداز

 هچ فکرمیکرد مدام.بود نتیجه بی پسراداشت ذهن کردن منفی برای هرتالشی عماد

 داره؟ انقدرقدرت نیرویی

 گرفتن بعدازدوش.رفت خونه به خودشم رسوندو هاشون خونه روبه هردو حسام

 آزادنبود،فکراینکه فکرش اما.کرد روشن تلویزیونو و انداخت مبل روی خودشو

 سه اون کرد تالش هرچه.نمیذاشت راحتش شیدابیفته برای اتفاقی اگردوباره

 یچ بود فهمیده حاالکه.بود نتیجه بی کنن عوض خونشونو کنه راضی دخترمغرورو

 هممون ما:بود گفته که افتاد ترانه یادحرف.نداشت وخوراک خواب میکرد اذیتشون

 .نمیکنه عوض چیزیو ازاینجا رفتن شدیم نفرین

 کننمی اذیتشون بده؟اونادارن توضیح برام نمیخواست شدن؟چرا نفرین چطورفهمیده

 فهممتاب مطمئن آدم یه دنبال بگردم بدن؟باید بهشون هم اطالعاتی ممکنه چطور پس

 چیه؟ قضیه
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 زادآ فکرشو کمی وباورزش باشگاه بره گرفت تصمیم میکردن اذیتش منفی فکرای

 .کنه

 توی همیشه مادرش عطر بوی.رفت پدرش اتاق به لباسش کردن عوض بعداز عماد

 سرطان بخاطر مادرش بود سالش ۱۰ وقتی.میداد آرامش بهش بودو اتاق اون

 به کمکی چراهیچ که مقصرمیدونست پدرشو همیشه عماد.مرد و بیاره دووم نتونست

 .دعابود خوندن مشغول پدرش.باورنمیکرد پدرشو ازدالیل کدوم هیچ و نکرد مادرش

 پدر ـ

 .نداد کردوجوابی نگاهش فقط

 بشه؟نمیتونم کمرنگ هم دونفربه داشتن دوست نده اجازه که هست قدرتی ـ

 کمرنگ شونومحبت باید تادیرنشده بیفته دوستام برای کنم،نبایداتفاقی کم محبتشونو

 .کنم

 .نمیتونی ـتو

 چرا؟ ـ

 جازدوا مخالف ها خیلی.ببریش ازبین بتونی که ازتو نه ازخداست عشق رتقد چون ـ

 عریفت برات بارها مادرت اینو بندازن ای فاصله بینمون نتونستن بودن،اما مادرت و من

 .کرده

 .نبود درسته،یادم ـ

 خودش عاشق رو زیبایی اون به مادرم تونست پدرم چطور نفهمیدم هیچوقت ولی

 .ندادن بهم درستی جواب هیچوقت.کنه

 راوی ـ
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 به.زد عکس به ای ه*س*و*ب و مادرشوبرداشت عکس قاب حوصله بی عماد

 مادرش چشمای مثل درست رویاافتاد یادچشمای.شد خیره مادرش مشکی چشمای

 برنزه ستپو مشکی چشمای.تصویرکشید به توتاریکی صورتشو و بست چشماشو.بود

 .صورتی و نازک گردش،لبای صورت متناسب دماغ

 فکرمیکنی؟ چی به پسرم ـ

 .بود نشسته خون به دوباره بازکرد چشماشو

 .نیست چیزی ـ

 !نیست؟ چیزی دخترجوون یه فکر ـ

 .فکرکنم بهش نمیخوام.نیست چیزی نه ـ

 صورت این به ای عالقه هیچوقت عماد.شد معلوم سیاهش دندونای که زد پدرلبخندی

 تنمیتونس چشماشو قدرت گاهی فقط.بود راضی آدماست مثل ظاهرش ازاینکه.نداشت

 .دخوابی و برگشت اتاقش به.نباشه کنارش کسی لحظه میکرداون سعی و مهارکنه

 بودنش جن به ربطی پس.نیازداره خوراک و خواب به بخود خود انسان جسم: توضیح

 .نداره

 همزمان.شد سوارماشینش و خورد شد،صبحانه آماده سرعت به بیدارشدو زود صبح

 گفت باتعجب.میکرد پارک ماشینشو داشت رویا بارسیدنش

 !!اومدن انقدرزود اینکه به نه نیومدن واسه اصرارشون همه اون به نه ـ

 .کرد پارک ماشینشو زدو خندی تک

 رویا ـ

 دیدم عمادو برگشتم.شدم نگاهی سنگینی متوجه ماشین کردن بعدازپارک
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 الم.س..س ـ

 زد لبخندی.وای شدم چراهول

 سالم،خوبی؟ عمادـ

 منون..م ـ

 .نیادامروز اصرارداشت خیلی که اومدین؟شیدا که چیشد عمادـ

 بهش؟ بگم چی حاال.گرفت نشون تران شیداو سمت به دستشو بعد

 .بخوریم غیبت نمیخواستیم خب ـ

 نخوردی؟ خوبی؟سرماکه االن خب عمادـ

 .ممنون خوبم نه ـ

 .بریم بفرمایید پس عمادـ

 .هامیام بچه با ممنون ـ

 .هرطورراحتی عمادـ

 .بالبخنددورشد زدو چشمکی

 .شدیم واردکالس باهم و دخترارفتم سمت به.اه معذبم چقدرپیشش اوووف

 نمیومدیم کاش نفهمیدم درس از چیزی.شد واردکالس عماد بعدازچنددقیقه

 .برن شدن بلند همه شدو اعالم کالس پایان.نداشتم اصالحوصله

 ها بچه موندم منتظر و نشستم سرجام.دارم کارتون شماباشین شرفی خانوم عمادـ

 عماد شدو خلوت کالس.منتظربمونن بوفه توی قرارشد وشیداهم تران.بیرون برن

 .سمتم آورد دستشو.بلندشدم صندلی از.اومدسمتم و برداشت کیفشو

 بخورم؟ قهوه باهاتون افتخارمیدین عمادـ
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 .زدم پس دستشو.کردم جمع آویزونمو فک کردم،بعد نگاهش باتعجب

 .ندارم مشکلی استاد،باقهوه نیست درست تودانشگاه ـ

 .بفرمایید پس عمادـ

 دست استادی کدوم تودانشگاه آخه کل عقل.شده ناراحت ازکارم که بود واضح کامال

 گفت کنارگوشم آروم بگیری؟ بخوای تو که گرفته دخترشو دوست

 .قائلم ارزش خانومم برای و مغرورنیستم استادا بقیه مثل من عمادـ

 .کردم نگاهش گردشده باچشمای.زد لبخند بعدم

 !!!میخونی؟ فکرمو تو ـ

 چیه؟ فکرت توی بزنم حدس میتونم فقط نه عمادـ

 .رفتیم دردانشگاه طرف به و دادم تکون فهمیدن عالمت به سرمو

 .همین معمولیم دوتادوست فقط.نیستم خانومت من درضمن ـ

 کردو آبدارنثارم چندتافحش اونم.میرم باعمادبیرون دارم که گفتم و دادم پیام ترانه به

 عماد.خندیدم ازحرفش.بشه کوفتم وگرنه ببرم براشون خرید برام هرچی گفت

 .کرد نگاهم ایستادو

 چیشده؟ ـ

 بفرمایید عمادـ

 ونبد.کرد گل بازیم خنگ بازم اوووف.ماشینشه اومد یادم تازه کردم نگاه ماشین به

 اپش کافی یه به بعدازچنددقیقه.کرد کردوحرکت روشن اونم.شدم سوارماشین حرفی

 عماد من خواست به و نشستیم میزدونفره پشت.داخل رفتیم شدیمو پیاده.رسیدیم

 .داد سفارش ترک قهوه دوتا
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 .میشنوم..خب ـ

 چی؟ عمادـ

 .اینجااومدنم دلیل ـ

 .آشنابشم باهات میخوام که گفتم عمادـ

 بریم اهمب هربار اینکه نه باشه ساده دوستی یه دوستیمون کردم قبول من عماد ببین ـ

 .نیست آشنایی به نیازی پس.هرچیزدیگه یا بیرون

 .گفتم پرت و چرت بازم کرد،فکرکنم نگاهم عمادباتعجب

 .بهم میگفتی ازاولش میکنه انقدراذیتت بودن بامن اگه عمادـ

 آخه؟ گفتی بود چی کردم،اینا خراب وای ای

 .نبود این منظورم نه ـ

 .بزن حرف احمق انقدرفکرنکن وای.خونده فکرمو حتمادوباره.زد عمادلبخندی

 .نیست مشکلی باشه ـ

 .بود مشخص کامال بگیره هاشو خنده جلوی میکرد سعی داشت خیلی

 یکی یعنی اینجا اومدیم دنیااومدنم به بعداز.رشتم متولد دراصل من.خوبه باشه عمادـ

 فقط.تنهابذارم پدرمو نمیخوام ولی دارم خونه خودم.خونمون اطرافه ازروستاهای

 ..رویا.خودم خونه میرم باشم داشته تنهایی نیازبه که وقتا گاهی

 کردم نگاهش

 مادرمی؟ چراانقدرشبیه عمادـ

 کردو کنه؟عذرخواهی گریه میخواست یعنی وا قرمزمیشه داره چشماش کردم حس

 شبیه من چرا.بودم طعمش عاشق.خوردم کمی برداشتمو رو قهوه فنجون.بیرون رفت
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 رشوپد نمیخواد شده؟گفت کردنش گریه باعث که داشتم انقدرشباهت مادرشم؟واقعا

. !پس میکنه محبت بهم اینهمه همین واسه الهی.مرده مادرش یعنی پس بذاره تنها

 .بود رفته چشماش قرمزی برگشت عماد

 متاسفم عمادـ

 .میگم تسلیت مادرت فوت بابت درضمن میکنم خواهش ـ

 .کرد نگاهم باتعجب

 .شدم متوجه ازحرفات ـ

 .خوبه،ممنون عمادـ

 .کرد منتظرنگاهم خوردو قهوه از کمی

 چیشده؟ ـ

 بگی؟ چیزی نمیخوای تو عمادـ

 .دیگه بگو توهم گفت اون خب خنگ دختره وای

 بزرگتراز برادر یه دیگه؟آها خب.داره مزون مادرم و تاجره پدرم.تهرانم متولد من ـ

 .دارم خودمم

 .زد لبخندمهربونی

 سالشه؟ چند پدرت ـ

 .بگه باید چی نمیدونست انگار.کرد نگاهم باتعجب

 ۴۷...حدودا پدرم عه عمادـ

 باشه؟ سالش ۴۷ ممکنه چطور باشه بزرگشم پسر این اگر.بهش کردم نگاه باتعجب

 .دنیابیاره به ای بچه بعدازمن نتونست مادرم.فرزندم تک من عمادـ
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 ..چراتاحاال جوونه هنوز پدرت.آها ـ

 همیگیر پاچه چرا آدمیه هر حق ازدواج.گرفتم پس حرفمو که کرد نگاهم باعصبانیت

 !این؟بیجنبه

 بریم...خب عمادـ

 .نگفتیم چیزی هنوز کجا؟ماکه ـ

 .بعد برای باشه بقیش عمادـ

 و تران.دانشگاه رفتیم و شدیم بگم،سوارماشین چیزی نمیتونستم بود برزخی زیادی

 .زد صدام که سمتشون برم خواستم کردم تشکر عماد بودن،از حیاط تو رویا

 رویا عمادـ

 سمتش برگشتم

 بله؟ ـ

 .گذشت خوش عمادـ

 !زدیم حرف یکم و خوردیم قهوه فقط!!!چی؟ یعنی کردم نگاهش باتعجب

 .بود خوب خیلی بودی کنارم امروز اینکه عمادـ

 !!!ممنون ـ

 . دخترا سمت رفتم و کردم خداحافظی.داره قاطی این خودم جان به

 شد اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 نمیومدیم کاش نفهمیدم درس از چیزی.شد واردکالس عماد بعدازچنددقیقه

 .برن شدن بلند همه شدو اعالم کالس پایان.نداشتم اصالحوصله
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 ها بچه موندم منتظر و نشستم سرجام.دارم کارتون شماباشین شرفی خانوم عمادـ

 عماد شدو خلوت کالس.منتظربمونن بوفه توی قرارشد وشیداهم تران.بیرون برن

 .سمتم آورد دستشو.بلندشدم صندلی از.اومدسمتم و برداشت کیفشو

 بخورم؟ قهوه باهاتون افتخارمیدین عمادـ

 .زدم پس دستشو.کردم جمع آویزونمو فک کردم،بعد نگاهش باتعجب

 .ندارم مشکلی استاد،باقهوه نیست تدرس تودانشگاه ـ

 .بفرمایید پس عمادـ

 دست استادی کدوم تودانشگاه آخه کل عقل.شده ناراحت ازکارم که بود واضح کامال

 گفت کنارگوشم آروم بگیری؟ بخوای تو که گرفته دخترشو دوست

 .قائلم ارزش خانومم برای و مغرورنیستم استادا بقیه مثل من عمادـ

 .کردم نگاهش گردشده باچشمای.زد لبخند بعدم

 !!!میخونی؟ فکرمو تو ـ

 چیه؟ فکرت توی بزنم حدس میتونم فقط نه عمادـ

 .رفتیم دردانشگاه طرف به و دادم تکون فهمیدن عالمت به سرمو

 .همین معمولیم دوتادوست فقط.نیستم خانومت من درضمن ـ

 کردو آبدارنثارم چندتافحش اونم.میرم باعمادبیرون دارم که گفتم و دادم پیام ترانه به

 عماد.خندیدم ازحرفش.بشه کوفتم وگرنه ببرم براشون خرید برام هرچی گفت

 .کرد نگاهم ایستادو

 چیشده؟ ـ

 بفرمایید عمادـ
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 ونبد.کرد گل بازیم خنگ بازم اوووف.ماشینشه اومد یادم تازه کردم نگاه ماشین به

 اپش کافی یه به بعدازچنددقیقه.کرد کردوحرکت روشن اونم.شدم سوارماشین حرفی

 عماد من خواست به و نشستیم میزدونفره پشت.داخل رفتیم شدیمو پیاده.رسیدیم

 .داد سفارش ترک قهوه دوتا

 .میشنوم..خب ـ

 چی؟ عمادـ

 .اینجااومدنم دلیل ـ

 .آشنابشم باهات میخوام که گفتم عمادـ

 بریم اهمب هربار اینکه نه باشه ساده دوستی یه دوستیمون کردم قبول من عماد ببین ـ

 .نیست آشنایی به نیازی پس.هرچیزدیگه یا بیرون

 .گفتم پرت و چرت بازم کرد،فکرکنم نگاهم عمادباتعجب

 .بهم میگفتی ازاولش میکنه انقدراذیتت بودن بامن اگه عمادـ

 آخه؟ گفتی بود چی کردم،اینا خراب وای ای

 .نبود این منظورم نه ـ

 .بزن حرف احمق انقدرفکرنکن وای.خونده فکرمو حتمادوباره.زد عمادلبخندی

 .نیست مشکلی باشه ـ

 .بود مشخص کامال بگیره هاشو خنده جلوی میکرد سعی داشت خیلی

 یکی یعنی اینجا اومدیم دنیااومدنم به بعداز.رشتم متولد دراصل من.خوبه باشه عمادـ

 فقط.تنهابذارم پدرمو نمیخوام ولی دارم خونه خودم.خونمون اطرافه ازروستاهای

 ..رویا.خودم خونه میرم باشم داشته تنهایی نیازبه که وقتا گاهی
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 کردم نگاهش

 مادرمی؟ چراانقدرشبیه عمادـ

 کردو کنه؟عذرخواهی گریه میخواست یعنی وا قرمزمیشه داره چشماش کردم حس

 شبیه من چرا.بودم طعمش عاشق.خوردم کمی برداشتمو رو قهوه فنجون.بیرون رفت

 رشوپد نمیخواد شده؟گفت کردنش گریه باعث که داشتم انقدرشباهت مادرشم؟واقعا

. !پس میکنه محبت بهم اینهمه همین واسه الهی.مرده مادرش یعنی پس بذاره تنها

 .بود رفته چشماش قرمزی برگشت عماد

 متاسفم عمادـ

 .میگم تسلیت مادرت فوت بابت درضمن میکنم خواهش ـ

 .کرد نگاهم باتعجب

 .شدم متوجه ازحرفات ـ

 .خوبه،ممنون عمادـ

 .کرد منتظرنگاهم خوردو قهوه از کمی

 چیشده؟ ـ

 بگی؟ چیزی نمیخوای تو عمادـ

 .دیگه بگو توهم گفت اون خب خنگ دختره وای

 بزرگتراز برادر یه دیگه؟آها خب.داره مزون مادرم و تاجره پدرم.تهرانم متولد من ـ

 .دارم خودمم

 .زد لبخندمهربونی

 سالشه؟ چند پدرت ـ
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 .بگه باید چی نمیدونست انگار.کرد نگاهم باتعجب

 ۴۷...حدودا پدرم عه عمادـ

 باشه؟ سالش ۴۷ ممکنه چطور باشه بزرگشم پسر این اگر.بهش کردم نگاه باتعجب

 .دنیابیاره به ای بچه بعدازمن نتونست مادرم.فرزندم تک من عمادـ

 ..چراتاحاال جوونه هنوز پدرت.آها ـ

 همیگیر پاچه چرا آدمیه هر حق ازدواج.گرفتم پس حرفمو که کرد نگاهم باعصبانیت

 !این؟بیجنبه

 بریم...خب عمادـ

 .نگفتیم چیزی هنوز کجا؟ماکه ـ

 .بعد برای باشه بقیش عمادـ

 و تران.دانشگاه رفتیم و شدیم بگم،سوارماشین چیزی نمیتونستم بود برزخی زیادی

 .زد صدام که سمتشون برم خواستم کردم تشکر عماد بودن،از حیاط تو رویا

 رویا عمادـ

 سمتش برگشتم

 بله؟ ـ

 .گذشت خوش عمادـ

 !زدیم حرف یکم و خوردیم قهوه فقط!!!چی؟ یعنی کردم نگاهش باتعجب

 .بود خوب خیلی بودی کنارم امروز اینکه عمادـ

 !!!ممنون ـ
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 . دخترا سمت رفتم و کردم خداحافظی.داره قاطی این خودم جان به

 نمیومدیم کاش نفهمیدم درس از چیزی.شد واردکالس عماد بعدازچنددقیقه

 .برن شدن بلند همه شدو اعالم کالس پایان.نداشتم اصالحوصله

 ها بچه موندم منتظر و نشستم سرجام.دارم کارتون شماباشین شرفی خانوم عمادـ

 عماد شدو خلوت کالس.منتظربمونن بوفه توی قرارشد وشیداهم تران.بیرون برن

 .سمتم آورد دستشو.بلندشدم صندلی از.اومدسمتم و برداشت کیفشو

 بخورم؟ قهوه باهاتون افتخارمیدین عمادـ

 .زدم پس دستشو.کردم جمع آویزونمو فک کردم،بعد نگاهش باتعجب

 .ندارم مشکلی استاد،باقهوه نیست درست تودانشگاه ـ

 .بفرمایید پس عمادـ

 دست استادی کدوم تودانشگاه آخه کل عقل.شده ناراحت ازکارم که بود واضح کامال

 گفت کنارگوشم آروم بگیری؟ بخوای تو که گرفته دخترشو دوست

 .قائلم ارزش خانومم برای و مغرورنیستم استادا بقیه مثل من عمادـ

 .کردم نگاهش گردشده باچشمای.زد لبخند بعدم

 !!!میخونی؟ فکرمو تو ـ

 چیه؟ فکرت توی بزنم حدس میتونم فقط نه عمادـ

 .رفتیم دردانشگاه طرف به و دادم تکون فهمیدن عالمت به سرمو

 .همین معمولیم دوتادوست فقط.نیستم خانومت من درضمن ـ
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 کردو آبدارنثارم چندتافحش اونم.میرم باعمادبیرون دارم که گفتم و دادم پیام ترانه به

 عماد.خندیدم ازحرفش.بشه کوفتم وگرنه ببرم براشون خرید برام هرچی گفت

 .کرد نگاهم ایستادو

 چیشده؟ ـ

 بفرمایید عمادـ

 ونبد.کرد گل بازیم خنگ بازم اوووف.ماشینشه اومد یادم تازه کردم نگاه ماشین به

 اپش کافی یه به بعدازچنددقیقه.کرد کردوحرکت روشن اونم.شدم سوارماشین حرفی

 عماد من خواست به و نشستیم میزدونفره پشت.داخل رفتیم شدیمو پیاده.رسیدیم

 .داد سفارش ترک قهوه دوتا

 .میشنوم..خب ـ

 چی؟ عمادـ

 .اینجااومدنم دلیل ـ

 .آشنابشم باهات میخوام که گفتم عمادـ

 بریم اهمب هربار اینکه نه باشه ساده دوستی یه دوستیمون کردم قبول من عماد ببین ـ

 .نیست آشنایی به نیازی پس.هرچیزدیگه یا بیرون

 .گفتم پرت و چرت بازم کرد،فکرکنم نگاهم عمادباتعجب

 .بهم میگفتی ازاولش میکنه انقدراذیتت بودن بامن اگه عمادـ

 آخه؟ گفتی بود چی کردم،اینا خراب وای ای

 .نبود این منظورم نه ـ

 .بزن حرف احمق انقدرفکرنکن وای.خونده فکرمو حتمادوباره.زد عمادلبخندی
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 .نیست مشکلی باشه ـ

 .بود مشخص کامال بگیره هاشو خنده جلوی میکرد سعی داشت خیلی

 یکی یعنی اینجا اومدیم دنیااومدنم به بعداز.رشتم متولد دراصل من.خوبه باشه عمادـ

 فقط.تنهابذارم پدرمو نمیخوام ولی دارم خونه خودم.خونمون اطرافه ازروستاهای

 ..رویا.خودم خونه میرم باشم داشته تنهایی نیازبه که وقتا گاهی

 کردم نگاهش

 مادرمی؟ چراانقدرشبیه عمادـ

 کردو کنه؟عذرخواهی گریه میخواست یعنی وا قرمزمیشه داره چشماش کردم حس

 شبیه من چرا.بودم طعمش عاشق.خوردم کمی برداشتمو رو قهوه فنجون.بیرون رفت

 رشوپد نمیخواد شده؟گفت کردنش گریه باعث که داشتم انقدرشباهت مادرشم؟واقعا

. !پس میکنه محبت بهم اینهمه همین واسه الهی.مرده مادرش یعنی پس بذاره اتنه

 .بود رفته چشماش قرمزی برگشت عماد

 متاسفم عمادـ

 .میگم تسلیت مادرت فوت بابت درضمن میکنم خواهش ـ

 .کرد نگاهم باتعجب

 .شدم متوجه ازحرفات ـ

 .خوبه،ممنون عمادـ

 .کرد منتظرنگاهم خوردو قهوه از کمی

 چیشده؟ ـ

 بگی؟ چیزی نمیخوای تو عمادـ
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 .دیگه بگو توهم گفت اون خب خنگ دختره وای

 بزرگتراز برادر یه دیگه؟آها خب.داره مزون مادرم و تاجره پدرم.تهرانم متولد من ـ

 .دارم خودمم

 .زد لبخندمهربونی

 سالشه؟ چند پدرت ـ

 .بگه باید چی نمیدونست انگار.کرد نگاهم باتعجب

 ۴۷...حدودا پدرم عه عمادـ

 باشه؟ سالش ۴۷ ممکنه چطور باشه بزرگشم پسر این اگر.بهش کردم نگاه باتعجب

 .دنیابیاره به ای بچه بعدازمن نتونست مادرم.فرزندم تک من عمادـ

 ..چراتاحاال جوونه هنوز پدرت.آها ـ

 همیگیر پاچه چرا آدمیه هر حق ازدواج.گرفتم پس حرفمو که کرد نگاهم باعصبانیت

 !این؟بیجنبه

 بریم...خب عمادـ

 .نگفتیم چیزی هنوز کجا؟ماکه ـ

 .بعد برای باشه بقیش عمادـ

 و تران.دانشگاه رفتیم و شدیم بگم،سوارماشین چیزی نمیتونستم بود برزخی زیادی

 .زد صدام که سمتشون برم خواستم کردم تشکر عماد بودن،از حیاط تو رویا

 رویا عمادـ

 سمتش برگشتم

 بله؟ ـ
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 .گذشت خوش عمادـ

 !زدیم حرف یکم و خوردیم قهوه فقط!!!چی؟ یعنی کردم نگاهش باتعجب

 .بود خوب خیلی بودی کنارم امروز اینکه عمادـ

 !!!ممنون ـ

 . دخترا سمت رفتم و کردم خداحافظی.داره قاطی این خودم جان به

 نمیومدیم کاش نفهمیدم درس از چیزی.شد واردکالس عماد بعدازچنددقیقه 

 .برن شدن بلند همه شدو اعالم کالس پایان.نداشتم اصالحوصله

 ها هبچ موندم منتظر و نشستم سرجام.دارم کارتون شماباشین شرفی خانوم عمادـ 

 عماد شدو خلوت کالس.منتظربمونن بوفه توی قرارشد وشیداهم تران.بیرون برن

 .سمتم آورد دستشو.بلندشدم صندلی از.اومدسمتم و برداشت کیفشو

 بخورم؟ قهوه باهاتون افتخارمیدین عمادـ 

 .زدم پس دستشو.کردم جمع آویزونمو فک کردم،بعد نگاهش باتعجب 

 .ندارم مشکلی استاد،باقهوه نیست درست تودانشگاه ـ 

 .بفرمایید پس عمادـ 

 دست استادی کدوم تودانشگاه آخه کل عقل.شده ناراحت ازکارم که بود واضح کامال 

 گفت کنارگوشم آروم بگیری؟ بخوای تو که گرفته دخترشو دوست

 .قائلم ارزش خانومم برای و مغرورنیستم استادا بقیه مثل من عمادـ 

 .کردم نگاهش گردشده باچشمای.زد لبخند بعدم 

 !!!میخونی؟ فکرمو تو ـ 

 چیه؟ فکرت توی بزنم حدس میتونم فقط نه عمادـ 
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 .رفتیم دردانشگاه طرف به و دادم تکون فهمیدن عالمت به سرمو 

 .همین معمولیم دوتادوست فقط.نیستم خانومت من درضمن ـ 

 آبدارنثارم چندتافحش اونم.میرم باعمادبیرون دارم که گفتم و دادم پیام ترانه به 

 مادع.خندیدم ازحرفش.بشه کوفتم وگرنه ببرم براشون خرید برام هرچی گفت کردو

 .کرد نگاهم ایستادو

 چیشده؟ ـ 

 بفرمایید عمادـ 

 ونبد.کرد گل بازیم خنگ بازم اوووف.ماشینشه اومد یادم تازه کردم نگاه ماشین به 

 اپش کافی یه به بعدازچنددقیقه.کرد کردوحرکت روشن اونم.شدم سوارماشین حرفی

 عماد من خواست به و نشستیم میزدونفره پشت.داخل رفتیم شدیمو پیاده.رسیدیم

 .داد سفارش ترک قهوه دوتا

 .میشنوم..خب ـ 

 چی؟ عمادـ 

 .اینجااومدنم دلیل ـ 

 .آشنابشم باهات میخوام که گفتم عمادـ 

 اهمب هربار اینکه نه باشه ساده دوستی یه دوستیمون کردم قبول من عماد ببین ـ 

 .نیست آشنایی به نیازی پس.هرچیزدیگه یا بیرون بریم

 .گفتم پرت و چرت بازم کرد،فکرکنم نگاهم عمادباتعجب 

 .بهم میگفتی ازاولش میکنه انقدراذیتت بودن بامن اگه عمادـ 

 آخه؟ گفتی بود چی کردم،اینا خراب وای ای 
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 .نبود این منظورم نه ـ 

 .بزن حرف احمق انقدرفکرنکن وای.خونده فکرمو حتمادوباره.زد عمادلبخندی 

 .نیست مشکلی باشه ـ 

 .بود مشخص کامال بگیره هاشو خنده جلوی میکرد سعی داشت خیلی 

 یکی یعنی اینجا اومدیم دنیااومدنم به بعداز.رشتم متولد دراصل من.خوبه باشه عمادـ 

 فقط.تنهابذارم پدرمو نمیخوام ولی دارم خونه خودم.خونمون اطرافه ازروستاهای

 ..رویا.خودم خونه میرم باشم داشته تنهایی نیازبه که وقتا گاهی

 کردم نگاهش 

 مادرمی؟ چراانقدرشبیه عمادـ 

 کردو کنه؟عذرخواهی گریه میخواست یعنی وا قرمزمیشه داره چشماش کردم حس 

 شبیه من چرا.بودم طعمش عاشق.خوردم کمی برداشتمو رو قهوه فنجون.بیرون رفت

 رشوپد نمیخواد شده؟گفت کردنش گریه باعث که داشتم انقدرشباهت مادرشم؟واقعا

. !پس میکنه محبت بهم اینهمه همین واسه الهی.مرده مادرش یعنی پس بذاره تنها

 .بود رفته چشماش قرمزی برگشت عماد

 متاسفم عمادـ 

 .میگم تسلیت مادرت فوت بابت درضمن میکنم خواهش ـ 

 .کرد نگاهم باتعجب 

 .شدم متوجه ازحرفات ـ 

 .خوبه،ممنون عمادـ 

 .کرد منتظرنگاهم خوردو قهوه از کمی 
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 چیشده؟ ـ 

 بگی؟ چیزی نمیخوای تو عمادـ 

 .دیگه بگو توهم گفت اون خب خنگ دختره وای 

 بزرگتراز برادر یه دیگه؟آها خب.داره مزون مادرم و تاجره پدرم.تهرانم متولد من ـ 

 .دارم خودمم

 .زد لبخندمهربونی 

 سالشه؟ چند پدرت ـ 

 .بگه باید چی نمیدونست انگار.کرد نگاهم باتعجب 

 ۴۷...حدودا پدرم عه عمادـ 

 باشه؟ سالش ۴۷ ممکنه چطور باشه بزرگشم پسر این اگر.بهش کردم نگاه باتعجب 

 .دنیابیاره به ای بچه بعدازمن نتونست مادرم.فرزندم تک من عمادـ 

 ..چراتاحاال جوونه هنوز پدرت.آها ـ 

 همیگیر پاچه چرا آدمیه هر حق ازدواج.گرفتم پس حرفمو که کرد نگاهم باعصبانیت 

 !این؟بیجنبه

 بریم...خب عمادـ 

 .نگفتیم چیزی هنوز کجا؟ماکه ـ 

 .بعد برای باشه بقیش عمادـ 

 و تران.هدانشگا رفتیم و شدیم بگم،سوارماشین چیزی نمیتونستم بود برزخی زیادی 

 .زد صدام که سمتشون برم خواستم کردم تشکر عماد بودن،از حیاط تو رویا

 رویا عمادـ 
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 سمتش برگشتم 

 بله؟ ـ 

 .گذشت خوش عمادـ 

 !زدیم حرف یکم و خوردیم قهوه فقط!!!چی؟ یعنی کردم نگاهش باتعجب 

 .بود خوب خیلی بودی کنارم امروز اینکه عمادـ 

 !!!ممنون ـ 

 .دخترا سمت رفتم و کردم خداحافظی.داره قاطی این خودم جان به 

 ترانه ـ 

 دمیوم شیداسیاست نخودمغزواسه.فحش به باشیدابستیمش رویارودیدم وقتی 

 قرار نشده هنوزهیچی وارد استادتازه بااین اونوقت بره جایی نداره حق باحسام

 سه نخودمو قرارگذاشتیم کوبیدن همدیگه ی توسروکله و بعدازفحش خالصه.گذاشته

 تمام کالسمون عصر ۶ ساعت.بچرخیم بریم بعدازکالس پسرا دورازمزاحمت تایی

 رستوران بریم اول شد قرار سوارشدیم و ماشین طرف رفتیم باخستگی.شد

 نکردم توجه کسی به من آوردن که غذارو.بیرون بریم بعدازشارژشدن غذابخوریم

 هم دوتا اون به گفتم آخیشی یه شدن بعدازتمام.غذامومیخوردم ها زده قحطی ومثل

 میخندیدن من به داشتن کردم نگاه

 .بود گرسنم کنین،خب مسخره خودتونو ـ 

 پیشنهاد.گردش سمت به رفتیم کردن بعدازحساب شدو تمام غذاشون صبرکردم 

 سنگ مادوتا گفت نداشت نظری چون رویا شهربازی من سینمابود،پیشنهاد شیدا

 ازمن تنمیتونس شیداهیچوقت.بردم من همیشه مثل و دوررفتیم سه.کنیم قیچی کاغذ

 ریدنخ بعداز.شهربازی سوی به پیش کرد روشن ماشینو رویا. میدونست خودشم ببره
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 شبازی ترین وحشتناک.کردیم روامتحان همه رفتیم تامون هرسه برای عددبلیط ۲۰

 شمبک نفس خوب نمیتونستم شدن بعدازپیاده و نبود خوب برام که بود هوایی ریل

 وهاشون چهره میکردم نگاه مردم به دهنم گذاشت رویاقرصمو.تارمیدید کمی چشمام

 حکامالواض بودو ایستاده مردم همون بین که کسی به لحظه تویه اما نمیدیدم واضح

 و دمکر دقت بیشتر.آمد و رفت درحال مردم بین بود ایستاده بهم خیره کردم نگاه بود

 ازسرم چرادست این خدایا.دیدم نحس روز اون خونه توی که مردیه همون اومد یادم

 متوجه تازه.شد گم بینشون چهره اون و شد واضح برام ها چهره کم برنمیداره؟کم

 میکرد صدام سرهم پشت که رویاشدم صدای

 ..تران.ترانه...ترانه رویاـ 

 بله؟ ـ 

 بهترشدی؟ رویاـ 

 رویا ـ 

 جونم؟ رویاـ 

 .بود خونه تو که همونی دیدم مردو اون ـدوباره 

 گفت بالکنت.پرید رنگش وضوح شیدابه 

 .میگی دروغ..ددد..د شیداـ 

 رودارم؟ شوخی حال االن نظرت به ـ 

 از.هخون بریم که کردیم حرکت.ماشین سمت برگشتیم باهم و گرفت رویادستمونو 

 خلوت خیابونا.صبحه ۱:۳۰ ساعت فهمیدم راه توی و بودیم غافل زمان گذشت

 هر هک بود کرده زیاد سرعتشو رویا.نمیرفت بیرون چشمام ازجلو کذایی صورت بود،اون
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 وندبرگرد سرشو رویا آرومتربرو میگفت وهمش میکرد شیدااعتراض.زودتربرسیم چه

 خیابونه وسط حیوونی یه دیدم که بده جوابشو که

 نگااااااه جلوتو رووووویاااا ـ 

 صدای.نبود ازش اثری هیچ چون بود اماانگاردیرشده زد ترمز تادیدتش رویا 

 میکرد اهنگ ماشین به براقش باچشمای و بود ایستاده حرکت بی.نشنیدیم برخوردشم

 نمم میلرزید ازترس شیدا.بهش باشه رویازده که هست امکانش پس بود نرفته پس

 .شد پیاده بااکراه رویا.نداشتم شدن وپیاده جرات

 همه.کناررویاایستادم.میلرزوند منم ترس اما شدم پیاده نباشه تنها بخاطراینکه منم

 .کرد نگاه جارو

 .بریم.نیست چیزی رویاـ

 مه وقتی.نزدیم حرفی هیچ خونه به تارسیدن.سوارشدم و کشیدم عمیق نفس یه

 لباسمو یحت که من.خوابیدیم اتاقمونو تو رفتیم فقط که بودیم خسته حدی به رسیدیم

 وای بود ۱۱ساعت.کردم نگاه ساعت به بیدارشدمو باخستگی صبح.نکردم عوض

 فتمر بعدشم کردم بیدارشون زور به کردم صداشون و دخترا اتاق رفتم.داشتیم کالس

 .میکرد نگاهم باتعجب رویا.کردم حاظر رو صبحانه

 چیه؟ ـ

 نکردی؟ عوض دیشب لباستو رویاـ

 گفت باخنده رویا.لباسم وای ای

 .میزومیچینم من بشور وصورتتو دست الاقل برو ـ

 اسمولب اتاقمو رفتم صورتم بعدازشستن.دستشویی سمت رفتم و دادم تکون سرمو

 پس؟اصالاین نداشت چرادردی.بود زخم جای پراز تنم روی چیه؟ اینا نه وای. درآوردم
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 بادیدن.اومد فورا اونم صدازدم رویارو باوحشت بود کشیدن چنگ ازکجابود؟مثل زخما

 .کشید کوتاهی جیغ تنم

 شدی؟ چیشده؟چرااینطوری رویاـ

 .نمیدونم خودمم ـ

 !نشده؟ خونی لباست میاد،چطورپس خون هنوزداره جاهاش بعضی رویاـ

 دونب انقدرزخمیه بدنم اتفاقی هیچ بدون چیکارکنم؟وقتی بگو فقط رویا ـنمیدونم

 چراسردرنمیارم؟ چیشده آخه رویا علتی،وای

 .دمش ای سایه متوجه اززیرآستینش بودو ربع سه آستین فکررفت،لباسش رویابه

 رویا؟ ـ

 بله؟ رویاـ

 .باال بزن ـلباستو

 به تباوحش.بود شده کبود شکمش پهلو روباالبرد ازلباسش کمی کرد نگاهم باتعجب

 .میکرد نگاه خودش بدن

 چین؟ اینا رویاـ

 شیداخوبه؟ ببینم میرم من ـ

 اما کردم چندبارصداش.بود زیرپتو بودوسرش خواب شیداهنوز.اومد همراهم رویاهم

 شلب ی گوشه بود زخمی صورتش.کشیدم ازسرش رو پتو.میاد خوابم میگفت فقط

 .بود خونی وپتوش اومد می خون هنوز

 ..صورتت تو شیدا ـ

 کرد نگاهم باتعجب کردو باز چشماشو شیدا
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 .میکنم تالفی بریزی کرم تران،بخوای ندارم شوخی ی حوصله شیداـ

 .کن نگاه صورتتو بلندشو احمق ـ

 به.بود زخم پهلوش و صورت،گردن،بازوهاش.ایستاد آینه روی وروبه بلندشد باتعجب

  شدم؟ چرازخمی من شدین شماهاچرااینطوری کرد نگاه من بدن

 هتران ـ

 گذشت ازکنارگوشم صدایی

 نفرین ـ

 زدم کوتاهی جیغ

 اینجاست؟ بود؟کی کی ـ

 .بود ترسیده شیداهم.رویا به چسبیدم باترس

 شنیدی؟ توهم شیداـ

 .دادم تکون سرمو

 چرانمیشنوم؟ شنیدین؟من چی رویاـ

 .نمیدونم ـ

 رویا ـ

 یهقض بفهمم باید کنم کاری باید.نشستم پله راه کنار بیرون اومدم شیدا اتاق از

 .دنبالش برم باید چیه؟درسته

 بیرون اومد اتاقش از ترانه.پوشیدم لباسامو اتاقمو رفتم

 میری؟ کجا ـ ترانه
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 چیه؟ قضیه بفهمم باید ـ

 .میریم باهم بخوریم یچیزی بیا ـ ترانه

 .اومد بعدازچنددقیقه شیداهم.آشپزخونه رفتیم و دادم تکون سری

 یزتم رو خونه قرارشد شیداهم.پایین اومد شدو حاظر فورا ترانه صبحانه خوردن بعداز

 هکتاری ود تقریبا اونم که بود باغشون خونمون با فاصلش همسایمون نزدیکترین.کنه

 که دهز زنگ تقریبا آهنی در یه.بالخره رسیدیم و رفتیم پیاده راه اینهمه زحمت به.بود

  بود پرازگل ی باغچه در کنار ی دیواره جلوی

 اومد خانومی صدای چنددقیقه بعداز.زدیم درو زنگ

 بله؟ ـ

 در؟ دمه بیاین چندلحظه میشه خانوم ـ

 جلوی گلدار چادر با خانومی شدو درباز.بود ازاومدنش نشون پاهاش صدای

 معرفی و سالم از بعد.باشه سنش حدود همین یا ۶۰ میومد صورتش به.درایستاد

 .مطلب سراصل رفتیم کردنمون

 بود؟ کی خونه این قبلی صاحب میدونین شما خانوم حاج ـ

 فتگ بانگرانی.بود توچشماش بودیم کرده معرفی خودمونو که وقتی از ترس و ناراحتی

 .نه،نمیدونم..ن..ن ـ

 .کردیم نگاه هم به باتعجب ترانه و من

 !!!مطمئنید؟ ـ

 حاال؟ اینجاایستادین چرا تو بفرمایید.نمیدونم چیزی من ـ

 .شدیم ببخشیدمزاحم.ممنون نه ـ
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 .میکنم خواهش ـ

 خداحافظ ممنون ـ ترانه

 فتومیگ بود اومده جوونی خانوم.رفتیم بعدی ی خونه سمت به و گرفت دستمو ترانه

 .اینجا کردن کشی اسباب که چندماهه

 مشکوک بهش که بود اولی همون امیدمون تنها نداشتن اطالعی هیچ دیگم های خونه

 برامون شیدا.خونه برگشتیم باخستگی بفهمم رو قضیه این شده هرجوری باید.بودیم

 حتما میگرفتیم کمک حسام از باید.کردیم تعریف چیزو همه ماهم آوردو چایی

 و کرد ای کشیده ی خنده خرشرک مثل اونم و گفتم شیدا به.کنه کمکمون میتونست

 داوم و کرد قطع تلفنو بیخود تعارفات و حرف چنددقیقه بعد.تلفن سمت بعدرفت

 .نشست

 ..اینجاست،درضمن دیگه ساعت نیم گفت شیداـ

 کرد ترانه به نگاهی

 .نداده جواب زده زنگ بهش چی هر ولی ترانست منتظر گفت دره دمه رامین شیداـ

 .کرد نگاهش گردشده چشمای با ترانه

 .نخورد زنگ که میگی؟گوشیم چی ـ ترانه

 .پیشونیش تو زد.کرد زیروروش و برداشت کیفشو

 .بردارم رفته یادم اتاقه توی ـ ترانه

 اومد صداش ثانیه بعدچند و رفت اتاقش سمت به سرعت به

 میزنی؟ چراداد نبود باهام گوشیم میگم ـ ترانه

 ......ـ
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 .من نه وفریادمیکنی داد تو ـ

 ....... ـ

 دراکوال دربیاد پات زیر علف دربمون پشت عه؟اینطوریه؟همون ـ

 ..... ـ

 .بودم باخودت آره ـ

 .مبل روی کرد پرت وگوشیشو پایین هااومد ازپله باعصبانیت

 .حاال ایه تحفه چه فکرکرده روش به خندیدم میکشه داد من سر دیالق مردک ـ ترانه

 داشت؟ چیکارت.نخور حرص ـ

 .داشت چیکارم نفهمیدم که کرد بیداد دادو انقدر نمیدونم ـ ترانه

 برگشت پکر ثانیه چند بعداز سمتش ورفت پرید شیدا آیفن باصدای

 بود؟ کی ـ

 .رامین شیداـ

 نکردی؟ باز که درو ـ ترانه

 .داخل میاد داره شیداـ

 بره ات دردمیکنه سرش بگین باال میرم من.آخه؟اه کنی درک یکم میخوای کی ـ ترانه

 .نره یادتون لباس.کارش پی

 پله زا رامین کردم باز درو رفتم.باال رفت ترانه همراه کالفه شیدا بود تنم لباس که من

 .گفت یااهلل و باال اومد تراس های

 .بفرمایید ـ
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 ویر برگشتم وقتی.کنم درست شربت تا آشپزخونه رفتم خودم و داخل کردم تعارفش

 وراخیس کدوم تران ببینه میخواد حتما بود گوشش کنار گوشیش بودو نشسته مبل

 حسام،رامین)هستن سادیسمی تا سه این کال عصبانیه بود معلوم.شده قایم

 که کردم تعارف شربتو.خوشحال وکی ان عصبانی کی نیست معلوم(.وعماد

 .نشستم مبل روی.شیدااومد

 کجاست؟ ترانه ـ رامین

 .بدم نشون اتاقش سمت به دستمو تونستم ترسیدم،فقط ازعصبانیتش

 آروم خیلی شیدا.رفت پله راه سمت شدو بلند شدید،ازجاش بود برزخی که رامین

 سادیسمی:گفت

  شد الل رامین عصبانی صورت با که

 ترانه ـ

 ینرام االن میدونستم.شدن ساکت پرسید من درمورد که رامین صدای شنیدن بعداز

 که ونحرفاش به بدم گوش که در پشت رفتم.بخونم اشهدمو باید بیاره گیرم و برزخیه

 لبموق تپش رامین عصبانی صورت.زمین افتادم و صورتم به خورد بازشدو شدت به در

 .بود باالبرده

 دادمیکشی؟آررررره؟؟؟؟ سرمن دیگه حاال ـ رامین

 .کردن نگاهم باترس و اومدن وشیدا رویا!!کردم؟ چیکارش من عصبانیه؟مگه چقدر

 بلند روش دست حقی چه به رویاـ

 کردی؟

 میگه؟ چی این خدا یا

 .تران کن تمیز دماغتو رویاـ
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 ولی.کردی ناقص خشگلمو دماغ رامین بمیری.اومد یادم دردش تازه دماغم وای ای

 . سوخت دلم

 .نداشته باهام کاری رامین زمین خوردم دربودم پشت من شد درباز ـ

 .پایین برگشتن باشیدا و زد رامین به ای غره چشم رویا

 بخاطر دماغم.بلندبشم کرد کمک ایستادو کنارم.ناراحت هم و بود عصبی هم رامین

 الودستم رامین.بود گرفته افتادنم زمین بخاطر کمرمم گرفت درد خیلی در ی ضربه

 گرفت زیردماغم

 .دار نگهش ـ رامین

 .داشتم نگه دستمالو

 اصال؟ هستی کی ها؟فکرکردی میکنی هوار دادو واسم باال انداختی صداتو چیه ـ

 .یکنهم کنترل خودشو داره بود معلوم ولی بود شده قرمز بااینکه نترسیدم ازش دیگه

 خب ندادی جوابمو زدم زنگ هرچی بودم درمنتظر پشت ساعت نیم من ـ رامین

 .شدم عصبانی

 اصالتو.بزنی داد سرم و بیای خشونت بااین االن نداره دلیلی ـ

 .بروبیرون اینجاچیکارمیکنی؟ازاتاقم

 .تنیس مشکلی منی پیش که منظورته لباست چیه؟اگه برم؟اشکالش چرا ـ رامین

 چرالباسمو کوش؟آخه مانتوم سرم به خاک!لباس؟ گفت!! داشت؟ حرفم به ربطی چه

 کردم؟ عوض

 گفت باخنده دید سفیدشدنمو و سرخ که رامین

 .منتظرم پایین.بیرون بریم حاضرشو ـ رامین
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 .بروووووو ادب بی پررو جیییییییییغ ـ

 .بازوش به زدم بامشت که کرد نگاهم باتعجب رامین

 برو میگم د ـ

 اتاق از عسری که بکشم موهاشو بپرم خواستم دربیاره حرصمو بیشتر که خندید رامین

 آبروم وای ای.کردن نگاهم باتعجب همه رسیدم پله راه به.دنبالش منم بیرون رفت

 . اتاق تو برگشتم تندی.رفت حسام پیش

 زامبی هی با نبینه بد روز چشمتون آینه جلو رفتم.کردم سرم شالمو پوشیدمو مانتومو

 موصورت کشیدم مرطوب دستمال یه من؟سریع شدم شکلی چرااین.شدم مواجه زشت

 ردک خوب آرایش یکم.وکولم کج قیافه بااین شدم عادی زامبی شبیه تازه.تمیزکردم

 چشم دراوردن وقته حاال خب.زدم بیشتر ازیکمم رامین تالفی واسه البته صورتمو

 بعضیاست

 سالم واومدم پایین پله ازراه.رفتیم که برو د توش چپوندم گوشیمو برداشتمو کیفمو

 گفت دید رامینو قیافه که حسام.کرد اخم بعدم کرد تعجب اول رامین کردم

 ...رامین میگم ـ حسام

 .کرد نگاهش رامین.اه بخوره حرص دیگه یکم بزار نخودی

 .دیگه پاشو بیرون برین نمیخواستین مگه ـ حسام

 و کردم خداحافظی.زشت دراکوالی.بیرون رفت اخمش همون با حرفی بدون رامین

 دیگه هک بستم محکم درو و نشستم.میکرد نگاهم برزخی که رامین ماشین سمت رفتم

 .کردم غلط خدایا شد منفجر

 طویـــــــلســــــت؟ در مگه ـ رامین

 .کرشده گوشم کردم حس که زد داد جوری
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 دراکوال.خب دررفت دستم بزنی؟از حرف نمیتونی آدم مثل وحشی؟کرشدم چته ـ

 گفتی؟ چی ـ رامین

 .اومدم کردم غلطی چه بیژن یاامامزاده

 .هییچی..هی..ه ـ

 خودم هک دستم داد دستمال.بود عصبانی بازم اما باشه خونسرد که کشید عمیقی نفس

 راحت که خیالش.کردم پاک لبمو آوردمو در آینه نکردم بحثی دیگه و گرفتم منظورشو

 .کرد حرکت شد

 رویا ـ

 ناروک زد شالشو هم شیدا.کردیم تعریف حسام برای رو صبح ماجرای ترانه رفتن بعداز

 یعصبلن بود معلوم.داد نشون حسام به بود شده کبود و زخمی که صورتش ی کناره

 .شده

 کندن لد و خوبه خیلی خونه میکنن؟این چرااذیتمون بفهمیم کنی کمکمون میتونی ـ

 ییجا هر شدیمو نفرین ما گفته بهش نفر یه گفته هم ترانه درضمن.ازاینجاسخته

 .میکرد تعریف داشت بودی که خودت برنمیدارن ازسرمون دست بریم

 شخص هی دنبال باید بعدشم چیه خونه این قضیه بفهمیم یجوری باید.درسته ـ حسام

 .بده نجات شر ازاین رو شما تا باشم مطمئن

 و کرده،صداقت کمک بهمون خیلی شدیم آشنا باهاش ازوقتی.گرفتم پایین سرمو

 بااصرارای و کرده صحبت باخانوادش حسام درمورد شیدا.داده نشون مردونگیشو

 لوممع تکلیفش که ترانم.شیدا خاستگاری بیان ترم این بعداز کردن قبول حسام

 دهز چندبارزنگ تاحاال صبح...عماد اما.کرده ثابت خودشو مطمئنم رامین از ولی نیست

 چراتاحاالنگفتم؟..عماد راستی.ندارم حوصلشو ندادم،اصال جوابشو ولی
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 میشناسی؟ چقدر عمادو ـ

 .بود کرده تعجب ازسوالم حسام

 چطور؟ میشناسمش ساله خیلی ـ حسام

 بزنه؟ حرف خالی جای یه با ببینین شده تاحاال ـ

 .نمیشد گردتر ازین چشماش حسام

 !!!!نه ـ حسام

 داییص نه که میکرد نفرصحبت یه با داشت بودیم جنگل که اونروزی.دیدم من ولی ـ

 تاحاالدیدی؟ عمادو پدر تو راستی.بود مشخص صورتش نه میومد ازش

 .کرد تصادف میگفت مادرش.مرد بود کوچیک وقتی عماد پدر ـ حسام

 !!!!میکنه زندگی باپدرش گفت ولی ـ

 .نداره امکان ـ حسام

 مرده؟ میگه حسام اما زندست پدرش گفته بهم پس چطور آخه

 گفته؟ دروغ بهت شاید شیداـ

 چیه؟ دلیلش ـ

 هک ای خونه نمیخواد میگفت.نخوردست دست قدیممونه محل تو که ای خونه ـ حسام

 صدایی محل اون میرفتم هروقت تاحاالهم.بفروشه میده مادرشو بوی

 !!!بود روشن چراغاش وقتا بعضی ولی.ازاونجانمیومد

 !! بود؟ چی دلیلش آخه.فکررفتم تو

 ـرویا
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 و برداشتم گوشیمو.اتاقم تو ورفتم کردم عذرخواهی حسام از بیخودم ازفکرای کالفه

 عماد از داشتم پیام یه.کردم نگاه تماسام به

 نمیدی؟ زنگمو جواب امروزنیومدین؟چرا سالم،چرا ـ

 دادم جواب

 .بیام نتونستم نبود خوب حالم امروز ببخشید ـ

 .زد زنگ دقیقه چند بعداز

 الو ـ

 سالم،خوبی؟ عمادـ

 .سالم،ممنون ـ

 اومده؟ پیش چیشده؟مشکلی ـ

 .نیست چیزی سرماخوردم یکم نه ـ

 دکتر؟ ببرمت میخوای ـ

 .میشم خوب کنم استراحت یکم سادست سرماخوردگی نیست چیزی که گفتم ـ

 .باشه ـ

 ..عماد ـراستی

 بله؟ ـ

 .ببینم پدریتو خونه ببری منو روز یه میشه ـ

 .کرد سکوت چندثانیه

 صدامومیشنوی؟ عماد...عماد ـ
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 نمیشه ـ

 شناآ باپدرتم دارم دوست شکلیه؟درضمن چه خونتون ببینم دارم دوست چرا؟خیلی ـ

 .بشم

 .میبرمت مناسب فرصت یه سر ـ

 .کالفست و شده غافلگیر بود معلوم.بود عصبی صداش

 .دیگه ببر منو دنبالم بیا نمیام کالس که امروز ـ

 .دیگه وقت یه گفتم ـ

 .کردم ناراحت صدامو.ندم ادامه دادم ترجیح باعصبانیتش

 نداری؟ باشه،کاری ـ

 .کرد سکوت دوباره

 ..خداح ـ

 .دنبالت میام شو آماده باشه ـ

 !!باشه؟ شده راضی کردم،چطورممکنه تعجب

 رویا؟ ـ

 میرسی؟ میشم،کی آماده االن بله؟باشه ـ

 .اونجام دیگه ساعت نیم ـ

 فعال.منتظرم باشه ـ

 کنارشیدا و پذیرایی رفتم.روندادم خونه آدرس بهش من.شدم آماده فورا و کردم قطع

 گفتم حسام روبه.نشستم
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 دادی؟ عماد به رو اینجا آدرس شما ـ

 نه ـ حسام

 !میدونه؟ چطور پس ـ

 !!!اینجا؟ بیاد میخواد مگه ـ

 .ببینم پدرشو ببره منو تا کردم راضیش آره ـ

 .کردن نگاهم باتعجب حسام و شیدا

 .میکنه شک وگرنه اینجانبینه حسامو بهتره شیداـ

 .درسته ـ حسام

 .بری نیست خونه،نیازی تو بیاد کنم تعارفش نمیخوام ـ

 .ببینمش منم میخواد دلم ـ حسام

 ومدینا که بگو و خونشون بیا باشیدا بعدش ساعت نیم ما رفتن بعداز.دارم فکری یه ـ

 یجوری درضمن.نیاره ای تابهونه باشم باهاش حتما کنه اصرار شیداهم.من دنبال

 ..ببینه داخلو بیاد بخواد دلش شیدا اینکه مثال کنین جذب باید تعارفشو

 عاااالیه شیداـ

 به خودمو و کردم خداحافظی سریع.اومده فهمیدم گوشیم روی عماد ی شماره بادیدن

 .بستم درو کردمو سالم بود درایستاده جلوی.بیادداخل نخواد یوقت که دررسوندم

 بریم؟ خب ـ

 تو؟ بیام نمیکنی تعارف عمادـ

 .زیاده اومدنت اینجا واسه وقت نشدی تاپشیمون شما ی خونه بریم اول ـ

 خندید
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 .ماشین تو بیابشین.باشه ـ

 .کرد حرکت و نشستیم باهم

 کجان؟ خب،دوستات عمادـ

 .بازار رفتن حسام با داشت خرید شیداهم.بیرون رفتن رامین و تران ـ

 .پس خوبه ـ

 چی؟ ـ

 !!نمیبینم سرما از چطوری؟اثری خب.هیچی ـ

 .االن بهترم چون ـ

 .دنبالم خریدبیاد ی بهانه به باشه یادش گفتم شیدا به گرفتمو گوشیمو

 پیشش؟ میبری منو داری گفتی پدرت به ـ

 .شد خوشحال خیلیم آره ـ

 !!!واقعا؟؟ ـ

 کردی؟ چراتعجب آره ـ

 .هیچی ـ

 منی بعداز.میخونه فکرامو بودم فهمیده دیگه چون فکرنکنم چیزی به کردم سعی

 فاصله تاخونشون روستا ازاول ساعت نیم حدودا.روستارسیدیم یه به ساعت

 یه به.بود شده کم ها خونه تعداد چون باشه روستا آخرای باید کردم حس.داشت

 ی خونه گفت عماد که بود قشنگ و قدیمی ی خونه یه کوچه رسیدیم،سر کوچه

 اهمب.خونشونه کوچه انتهای گفت و داشت نگه ماشینو کوچه سر.حسامه پدر قدیمی
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 در.ودب گل از هاش دیواره قدیمی خیلی های خونه مثل.خونه سمت رفتیم و شدیم پیاده

 .شدیم خونه وارد وباهم کرد روباز حیاط

 .اومد مهمونت بیا بابا..بابا ـ

 قرمزه چشماش کردم حس.اومد بیرون ساله ۵۰ حدودا مردی و بازشد اتاقی در

 شده قرمز ناراحتی بخاطر چشماش و رفتم بیرون باعماد که وقتی مثل درست

 .کرد نگاه پدرش به باعصبانیت عماد.بود

 .مهمونتو کن راهنمایی جان عماد.اومدی خوش دخترم سالم ـ

 گفت گرفته باصدای بود معلوم عصبانیتش که عماد

 باال بریم ـ

 بعداز.باالرفتم ها پله از عماد همراه افتادمو راه بالخره بودم هنگ لحظه تااون که من

  ازاتاقا یکی توی رفتیم احوالپرسی و سالم

 میکردم احساس.بشینم مبل روی کرد اشاره بهم عماد و نشست ای گوشه پدرش 

 افتادگی عقب بیماری بودم مطمئن که طوری بود یطوری پدرش غیرعادیه یچیزی

 لشسبی و ریش ی اندازه.میکرد اخم بعد میزد لبخند همش بودو پایین سرش.نیست

 اخم وقتی.بود انگارسیاه که طوری داشت مو خیلی دستاش بود ونامنظم غیرعادی

 ودب پایین سرش بااینکه.میکرد تغییر چشماش ی اندازه میکردم احساس میکرد

 وعصبانیتش که طوری شد تعجبم متوجه که عماد.میشدم تغییراتش تمام امامتوجه

 گفت کنه کنترل

 شده؟ چیزی عمادـ 

 .برداشتم کردن ازنگاه دست و اومدم خودم به 

 .شده معذب خیلی بااومدنم انگار پدرت نه ـ 
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 .نیست چیزی نه ـ 

 چون میکرد صحبت داشت بانگاهش کردم احساس کرد نگاه پدرش به بعدم 

 ودب شده درشت غیرعادی چشماش.زد لبخند من به باالآوردو سرشو پدرش بالفاصله

 عماد و دراومد صدای دقیقه چند از بعد.میزارن لنز که کسایی بودمثل داده رنگ تغییر و

 .زدم راه اون به خودمو.کرد نگاه من به باتعجب

 داشتی؟ مهمون ـ 

 .نه ـ 

 .دیگه کیه ببین کن باز درو برو خب ـ 

 راحت نفس یه رفت بیرون ازدر وقتی.شد بلند بااکراه کردو پدرش به نگاهی 

 .گفتم پدرش به رو.کشیدم

 چیه؟ شغلتون نگفته من به عماد راستی ـ 

 ودب نمونده چیزی.شد مشخص دندوناش که زد بگه؟لبخندی چی باید نمیدونست 

 .دادم قورت بزور دهنمو آب.کنم کنترل خودمو شد باعث شیدا صدای که کنم غش

 .دارین مهمون انگار ـ 

 .کنم چیکار حاال کن کمکم خدایا.میشد قرمز کم کم چشماش که کرد اخم 

 .برم دیگه من بهتره ـ 

 جیغ من شدو بلند سریع که دررفتم سمت به ولرز باترس و شدم بلند جام از باترس 

 اعجلهب نکنم تانگاهش برگردوندم سرمو که زد لبخند دوباره.کرد باز درو اومدو.کشیدم

 سمتم اومد بانگرانی کردو نگاه بهم عماد.اومد سرم پشت اونم.بیرون رفتم ازاتاق

 توبود؟ جیغ پریده؟صدای چرارنگت عمادـ 
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 .بدم وجوابش تونستم زور به.بشه کمتر بدنم تالرزش کنم غلبه ترسم به کردم سعی 

 .برم.ب.ب..خوام..میخ.م..م.نیست.ن.ن.چیزی.چچ..چ ـ 

 خیره امحس میکردو نگاهم باتعجب شیدا پایین هارفتم ازپله کردمو گذرایی نگاه فقط 

 .مادورشد از سرعت به پدرش فهمیدم که گفت زیرلبش چیزی.پدرعماد به بود

 یداش.بود پایین سرش شرمندگی از عماد و میکرد عمادنگاه به باعصبانیت حسام 

 یمن حدودا از بعد.نشستیم حسامو ماشین طرف به رفتیم باکمکش و گرفت دستمو

 سوال پرسیدن وقت االن فهمیدیم که طوری بود هنوزعصبانی.اومد حسام ساعت

 نشون که بودودربازبود شده پارک در جلوی رامین ماشین.خونه رسیدیم.نیست

 نظرم به پدرعماد صورت که گاهی فقط بودو رفته بدنم لرزش.خونه اومدن میدادتازه

 که بود هایستاد حیاط تو منتظر رامین.داخل رفتیم و شدیم پیاده.میلرزید دستام میومد

 پرسید باتعجب پریدم رنگ صورت بادیدن

 چیشده؟ ـ 

 .هیچی ـ 

 گفت عصبانیت باهمون حسام.دوخت حسام به نگرانشو نگاه 

 .بودیم بازیچه سال۲۶ ـ حسام 

 چیه؟ منظورت ـ رامین 

 به مباالبر ها ازپله تا کرد کمک بمن شیداهم.خونه تو رفت سوالش به توجه بی حسام 

 که مدمیو پایین ها ازپله باشیطنت ترانه نشستیم مبل روی رسیدیم که پذیرایی

 .نشست کنارحسام و اومد هم رامین.سمتمون اومد نگران ما بادیدن

 رویا؟ چیشده ـ ترانه 

 گفتم آروم خیلی 
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 .نمیدونم خودمم ـ 

 پرسید کالفه رامین 

 .رسید لبم به یانه؟جونم میزنی حرف حسام ـ 

 ات بدین توضیح اجازه بهش لطفا گفته عماد رویاخانوم فقط.میگم باشه ـ حسام 

 نبام شما ام،اما عصبانی ازدستش خودم هرچند.بده توضیح براتون چیزو همه خودش

 .دارین فرق

  شده؟ چی بفهمیم و بده توضیح تابالخره دادم تکون سرمو 

 ترانه ـ

 .کناررویانشستم شده خبر چه نفهمیدم بااینکه

 میکنن اذیت رو شماها که هم موجوداتی.باخبره اتفاقات این ازتمام عماد ـ حسام

 و هشد زخمی خونه این توی جنها اون پدربزرگ گفته.درارتباطه باهاشون و میشناسه

 بدترین به اونها توسط و شده نفرین کرده اینجازندگی هرکسی بعد به وازاون.مرده

 ...وضع

 .کنه تمام حرفشو نتونست و گرفت پایین سرشو

 .یکنهم تالششو وتمام بده نجات وضعیت ازاین مارو بتونه تا راهیه دنبال گفته ـ حسام

 کرد رویانگاه به

 .کنه ماکمک به بتونه داده قول ببخشینش بتونین رویاخانوم،اگرشما ـ حسام

 ترینبد میکرد نابود زندگیمو و میداد بازی منو اینطور کسی اگر.شد پر رویا چشمای

 گفت جانی بی باصدای.میریخت صدااشک بی رویا.میاوردم بالهاروسرش

 میبخشمش.باشه ـ



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر کلهرزاده عاطفه| وحشت ی خانه رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

92 

 

 .بود عصبانی رامین.میکرد نگاهش باتعجب حسام

 دعانویسه؟ چیه؟یعنی بااونادرارتباطه ازاینکه منظورت نفهمیدم هنوز ـ رامین

 کوبید دستش اون کف به کردو مشت دستشو حسام

 نه ـ حسام

 گفت بود ازخشم که ای دورگه وباصدای گرفت پایین سرشو

 .جنه اون ـ

 ینچن.بود شده انفجاربرزخی تامرز دیگه که رامینم.شدیم خیره بهش باتعجب هرسه

 که ودیموج اون به شباهتی هیچ اون کنم درک نمیتونستم.جانمیشد مخیلم توی چیزی

 !!!ممکنه؟ چطور پس.نداشت میدیدم من

 یشتریچیزب همین واسه بده توضیح بیشتر نذاشتم که بودم عصبانی بقدری ـ حسام

 .نمیدونم ازش

 رویا ـ

 نم حق این ولی نیست آدم که درسته.باشه زده اینطورگولم باورکنم نمیتونستم

 جواب بااکراه.یانه بدم جواب بودم بود،دودل خودش.خورد زنگ گوشیم.نبود

 .دردمیکشید میکردو انگارناله بود گرفته صداش.دادم

 رروووویاااا ـ

 چیشده؟ عماد ـ

 .میکنم میبخشی،خواهش منو بده قول رویا ـ

 .میشد ضعیف داشت کم کم خشدارشدو صداش

 چیشده؟ بزن حرف ـ
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 .نیومد صدایی دیگه

 عماد ی خونه ببرین منو آقاحسام ـ

 چیشده؟ ـ

 .میکنم خواهش افتاده اتفاقی یه نمیدونم ـ

 دقیقه ۲۰سرعتش باتمام.کردیم حرکت رامین همراه ترانم و حسام باماشین شیدا منو

 درو دادن هول بایه درآخرحسام نکردو باز درو کسی درزدیم هرچی.رسیدیم ای

 وسط عماد.زد خشکم بازکردم درو که اتاق آخرین گشتیم اتاقارو دونه دونه.بازکرد

 نبضشو و نشست کنارش حسام.بود بغلش مادرش عکس بودو افتاده اتاق

 کنارش ترانه کمک با.دوخت چشم زمین به وباناراحتی گرفت پایین سرشو.گرفت

 ادرشوم عکس.نداشت رنگی هیچ صورتش.سردبود قبل مثل گرفتم دستشو نشستم

 کنه دشبلن خواست وقتی حسام.کردی نصفشون ازوسط که بودن سیبی مثل.برداشتم

 یزیچ شدو بسته چشمام دیدم که ای باصحنه گردوندیم خونیه،برش زمین فهمیدیم

 .نفهمیدم

 شیدا ـ

 جای مثل بدنش قسمت تمام بودو شده پاره لباسش پشت.برگردوند عمادو حسام

 اوردنی طاقت رویا.بود شده کنده باگوشتش قسمتاش بعضی بودو افتاده خط شالق

 صدای طفق داخل بریم نمیتونستیم.بیرون رفتیم بدشدو حالمون ترانم منو.کرد وغش

 .رومیشنیدیم رامین و حسام گریه

 ببینهرو صحنه اون دوباره بیادو بهوش اگه بیرون رویاروبیاریم بیابریم شیدا ـ ترانه

 .بدمیشه حالش

 .نمیام من ـ

 .اه بخوری درد به بارنشده نزن،یه اضافه حرف پاشو ـ
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 ازحوض ترانه.بیرون آوردیمش وباهم رفتم بخاطررویا ولی دلخورشدم خیلی بااینکه

 رویا صورت به پاشید و گرفت آب کمی حیاط

 .چشماتوبازکن آجی..رویاجونم..رویا ـ ترانه

 یادش چیز همه کردووقتی نگاه اطرافش به کرد،کمی چشماشوباز کم کم رویا

 هازگری خیس باصورتی رامین.بلندشد هقش هق صدای.کردن گریه به کرد اومدشروع

 داد ترانه دست ماشینشو سوییچ.بیرون اومد خونی لباسی و

 .بگیریم فوت گواهی بیمارستان عمادوببریم خونه،ماباید برین شما ـ رامین

 .میایم ماهم رویاـ

 نمیشه ـ

 میایم ـگفتم

 احسامب بودنش پیچیده پتو توی که عمادو دقیقه چند بعد و اتاق داخل برگشت رامین

 عکس برگشت عکس بادوتا و رفت اتاق سمت به رویا بیرون بردنش

 تپش و شدیم ماشین سوار.بیادپایین ها ازپله کردیم کمکش باترانه.عمادومادرش

 دیمرسی.بود خیره هردوعکس میکردوبه گریه بیصدا رویا.کردیم حرکت حسام ماشین

 حویلروت جنازه بریم فرداصبح گفتن و گرفتن گزارش نفرمون پنج هر بیمارستان،از

 ادرشم عکس اما.قرمزبود چشماش کردم نگاه عماد عکس به خونه برگشتیم.بگیریم

 .بود عادی عکسای همه مثل درست

 معمولی؟ عکسای مثل انقدرشفافه مادرعماد عکس حسام،چطور ـ

 .نیست سواال این وقت االن فهمیدم که کرد نگاهم رویابااخم

 رویا 
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 ردنک عوض بدون اتاقم شدمورفتم بلند بود نشسته تووجودم که ای خستگی باتمام

 گرم داشت چشمام تازه.کشیدم سرم تاباالی پتورو درازکشیدمو روتخت لباسام

 میشه کشیده داره پتوم کردم حس که میفتاد

 .بخوابم میخوام نکن ترانه ـ

 تمگف بازنکردمو چشمامو بازم کنارمه هنوز کردم احساس.کشیدم سرم رو پتو دوباره

 .بخوابم میخوام بروبیرون لطفا ترانه ـ

 توی اماکسی.نشستم تخت روی باعصبانیت.شد کشیده پتو دوباره گذشت که کمی

 بیخیال کردم سعی.میکردم خفگی احساس بود شده سنگین اتاق هوای.نبود اتاق

 بازکردمچشمامو.شنیدم کنارگوشم کشیدن نفس صدای بستم چشمامو باشم،همینکه

 رسازت داشتم بدی میخورد،حس صورتم به نفساش خوابیده نفرکنارم یه کردم حس

 فقط بودم داده توانموازدست انگارتمام برم ازاتاق بلندبشمو نمیتونستم میلرزیدم

 تکون کمی تابتونم کنم غلبه ترسم به کردم سعی.میلرزوند بدنمو تمام ترس قدرت

 با.بره یادم ترسمم حتی شد باعث ظاهرمیشد جلوم داشت که چیزی اما.بخورم

 صورتش اول میشد تبدیل جسم به داشت که روحی مثل.میکردم نگاه بهش وحشت

 خسر چشمای.ظاهرشدن بدنش و گردن کم بعدکم باالتربود هم وحشتناک از که بود

 اهاشپ ساق که بودش پوشونده بلندی لباس که بدنش وپرمو سیاه گردنی و صورت

 یچ فهمیدم ایستاد جلوم وقتی میداد دست بهم تهوع احساس اززشتی بودو بیرون

 حتی نداشتم کاریو هیچ قدرت آورد سمتم به سیاهشو ناخنای.میاد سرم به داره

 حرف اومد یادم که تنهاچیزی پیچید دورگردنم دستاش وقتی.دوستام صداکردن

 .بود حسام

 .الرحیم الرحمن اهلل بسم بگین کردین حسشون وقتی ـ

 سیح تنها.نداشتم ازخودم ای اراده بودمو تسخیرشده انگار نداشتم گفتنشو قدرت اما

 .نموند برام امیدی دیگه بود شدن خفه داشتم که
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 ترانه ـ

 ربودممنتظ ولی رویابودم نگران.بودحالش داغون خیلی چون خونش بره گفتم رامین به

 ردموک راضیش شدم؟بالخره نگران چراانقدریهویی نمیدونم پیشش بعدبرم بره رامین

 متس رفتم باعجله منم درازکشیدو کاناپه روی شیدا.رفتن و کردن خداحافظی باحسام

 .کشیدم جیغ دروبازکردمو رویا اتاق

 متشس به رفتم.میکرد هق هق میشه خفه داره که کسی مثل میدادو تکون سرشو رویا

 رفت انگارجونش بود کبود وپاهاش دست.میکشه نفس داره راحت ودیدم

 .شد عادی تانفساش کرد چندبارسرفه.وبرگشت

 چیشده؟ رویا ـ

 اتاق تو اومد شیدا

 کشیدی؟ چیشد؟چراجیغ شیداـ

 .میریخت اشک فقط و بزنه حرفی نمیتونست رویا

 بیار آب برو شیدا ـ

 .میکرد گریه همونطوربیصدا کردو رویابغلم

 .بزن رویا؟حرف چیشده ـ

 یانگشتا جای.شدم گردنش کبودی متوجه تازه.کرد اشاره گردنش به کردو نگاه بهم

 جون داشت فهمیدم.میرفت کبودی به ازقرمزی فشارش ازشدت که بود روش باریک

 خورد آب کمی رویاداد،رویا به رو آب لیوان اومدو شیدا.باشم بایدمواظبش پس.میداد

 به باترس و گرفت گردنش دور دستشو.ریخت بیرون رو همه گلوش درد بخاطر ولی

 .کرد نگاه من

 .پیشتم من نترس رویا نمیزارم تنهات من ـ
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 .بود گرفته لکنت دوباره خبره چه شد متوجه تازه که شیدا

 .خواب وقت حتی جاباهمیم همه تامون هرسه بعد به ازین ـ

 .دادن هردوسرشونوتکون

 هنز غروبه ۷ ساعت.ازگرسنگی تانمردیم بخوریم یچیزی پایین بریم حاالبیاین ـ

 .ایم گرسنه

 .کرد نگاه ساعت به شیداباتعجب

 !!شد غروب زود چه ـ شیدا

 لوشگ درد بخاطر رویا.خوردیم بود خریده رامین که خوراکیایی و آشپزخونه رفتیم باهم

 یه شام واسه.بخوره دادم کیک کمی بهش زور به ولی بخوره چیزی نمیتونست

 واسه بزرگتربود چون من اتاق.خوردیم شامو بیحال و کردم درست ساده ماکارونی

 .خوابیدیم آوردیموکنارهم زیرانداز و پتو چندتا.شد انتخاب خواب

 ـرویا

 االن کاش.بود دنیاآرامش یه برام بودیم کنارهم بود،همینقدرکه راحت خیالم دخترا کنار

 یایرو وارد افتاد گرم چشمام که کمی.شده تنگ براشون خیلی دلم.بودم کنارخانوادم

 به دمرسی میرفتم اختیار بی باغ سمت به میداد هولم ازپشت دستی.شدم ترسناکم

 بازشد،سیاهی درکلبه.برام آشنابود چقدرصداش.میومد کسی دادوفریاد صدای کلبه

 .میشنیدم چیزو همه.. خنده،ناله،زجه صدای مطلق

 .کنی ازاونادفاع نباید تو ـ

 .میکنم،اونادوستامن دفاع ـ

 پردرده؟ صداش انقدر چرانمیدیدمش؟چرا بود،پس عماد صدای این

 .میمیری توهم بشی وکیلشون اگر ـ
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 .باشین نداشته دوستام به کاری ولی بکشین منو ـ

 رهدوبا اما میرفتم صدا سمت به.چندنفردیگه ی خنده صدای و فریادش صدای دوباره

 دادزدم بلند.میومد دیگه جای صدا

 باشین نداشته کاریش...نزنینش ـ

 .نمیشنیدن انگارصدامو نمیشد قطع اماصداشون

 .ازسراونابردارین دست ولی بکشین منو عمادـ

 .بایدبمیری...میمیری توهم اونابایدبمیرن ـ

 هم پشت اصد.عماد بیجون رسیدوبعدفریاد گوشم به اوری چندش لزج صدای

 وشتگ بریدن وقت بده گوشت تابهمون قصابی میرفتیم وقتی صدارو این.تکرارشد

 دهش مور بدنم تمام که بود لزج صداش حدی حاالبه اما میشنیدم گوسفند ی ازتنه

 .بود

 .خیانتته جواب اینم میکنی پشت ما به داری ولی ازمایی تو ـ

 ...عماد وفریاد صدا اون دوباره

 .بودن نخوابیده انگار بیداربودن شیداهم و بیدارشدم،ترانه خودم جیغ باصدای

 دیدی؟ خواب توهم ـ ترانه

 .دادم تکون سرمو

 عماد؟ ـ

 .دادم تکون سرمو بازم

 .تقصیره بی بگه میخواست.مابفهمونه به چیزیو میخواست ـ



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر کلهرزاده عاطفه| وحشت ی خانه رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

99 

 

 بارهدو صداش بایاداوری.نبود دلیل بی خواب این میگفت درست فکرکردم،ترانه کمی

 . سرازیرشدن اشکام

 ترانه

 من اما بود خوابیده بودو شده اروم کمی شیداهم.خوابید کردن گریه کمی بعداز رویا

 ویر رفتم.بود گوشم تو همش بودم شنیده که صداهایی اون.بشم آروم نمیتونستم

 یه دبای.هواداشتم این نیازبه اما.میلرزوند بدنمو میزد که بادسردی ایستادم بالکن

 .کار ازاین شدن خالص برای میکردم فکری

 .نیست راهی هیچ ـ

 .شدم هم وموفق نترسم کردم سعی.انگیز نفرت صدای اون بازم

 کردیم؟ ماچیکارت مگه.بردارلعنتی ازسرمون دست ـ

 شدین شمانفرین ـ

 بده نشون بهم کجایی؟خودتو تو ـ

 کی ی فاصله حتی...سرم،کنارم،روبروم پشت..میشد پخش اطرافم هاش خنده صدای

 .کرد عصبیم خندش صدای قدمیم

 خسته درمیاری؟بسکن بازی باشک چراقایم بده نشون خودتو ـ

 نمیکنی؟هرجاکه تموم بازیارو چرااین.بده نشون خودتو اگرواقعاوجودداری.شدم

 .همتون به نخندلعنت اه.بده نشون خودتو و بایست هستی

 .کردم گمش.شد قطع خندش صدای آخرم باحرف

 کجایی؟ ـ

 .نیومد صدایی
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 .بده نشون کجایی؟خودتو.هستی همیشه گفتی خودت.اینجایی میدونم ـ

 تمام.روزمین نشستم شدودوزانو سست پاهام دیدم که ای باصحنه لحضه یک تو

 یه هرظا به قبل ی دفعه برعکس.بود حتمی مرگم وگرنه نترسم ازش میکردم تالشمو

 ترک سفید،صورت ،چشمای رنگ بدون صورت.ظاهرشد جلوم متحرک مرده

 ایستادم دوباره شدمو موفق....استخونی آشفته،بدنی و پشت کم خورده،موهای

 یکی سیاه دندونای کردو اخم بابلندشدنم اما کنم غش فورا که اینوداشت انگارانتظار

 ترکای.سفیدی هیچ بدون.بود شده سیاه حاالچشماش.فشارداد درمیونشوروهم

 اشتد دستشم پوست.بود افتاده راه سیاهی مایه ازبینشون و میشد سیاه صورتش

 وحشتناکوندارم شکل این طاقت من خدای. بازمیشد و برمیداشت ترک

 .ببینم ظاهراصلیتو میخوام.نده ادامه بسکن ـ

 ناخنشو نوک بردو سرش طرف به بلندوسیاهشو انگارنمیشنید،ناخنای اما

 یحالب میخوادچیکارکنه آخرش فکراینکه از بیارم طاقت نتونستم دیگه.فروکردتوسرش

 . شد بسته چشمام شدمو

 شد اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 شیدا 

 زود دوباره بابا کوش؟ای تران پس.بود خوابیده کنارم رویا فقط بیدارشدم وقتی

 کالس ۱۰چنده؟ ساعت وای ای( خودتی ادبم بی)افتاده راه شکمش البد بیدارشده

 .درک به بره ترم خوابه،این مهم اصال بیخیالش.داریم

 .دیگه میزنی؟بخواب چقدرحرف شیدا واااای رویاـ

 گوربگورشده این برم من بخواب تو نبود هواسم بابا فکرکردم؟ای بلند مگه ـ

 .باشه نشده نابود دوباره ببینم روپیداکنم
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 .نشست ها گرفته برق رویامثل

 !!کی؟ رویاـ

 .یکنهم قاطی شکمش زودبیداربشه میدونی که خودت دیگه بابا،ترانومیگم نکن هول ـ

 .کلم رویاخندیدوزدپس

 نمحاظرک صبحانه برم منم بریم پاشوباهم.زدنت حرف بااین ببرن شورتو مرده رویاـ

 کالسمون؟ چنده ساعت.دانشگاه بریم

 دیگه ۱۰ ـ

 .نبود یادم آره ـ

 .شدن شروع اشکاش باشه اومده یادش انگارچیزی

 چیشده؟ ـ

 .بود امروزباعماد کالسمون.کالسوبیخیال ـ

 .نمیریم پس خب گرفتم فراموشی منم وای ای ـ

 .مرده عماد نبود یادم انگار،اصال کردم قاطی بازم

 .گرفتنش تحویل برای بیمارستان میره کی ببینم بزنم زنگ حسام به باید ـ

 اروپتوه.بیرون رفت ازاتاق بلندشدو هقش بیشترکردم،هق دردشو انگار حرفم بااین

 تموم...دستشویی،حمام،آشپزخونه،پذیرایی.کجاست ترانه ببینم رفتم و کردم جمع

 سمتم اومد بود شده نظرآروم به رویاکه.نداد اماجواب کردم صداش و اتاقاروگشتم

 کجاست؟ چیشده؟ترانه رویاـ

 .نداد جواب کردم صداش هرچی نمیدونم ـ

 .بزن بهش زنگ خریدکنه،یه صبحانه برای حتمارفته ـ
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 .باشه ـ

 زدم الکنب به سری بازبود،یه نیمه اتاقش بالکن در.بود تواتاقش تلفنش ولی زدم زنگ

 .نبود اونجاهم ولی

 باخودش میدونی که خودت خریدنمیره هیچوقت گوشیش بدون.نیست تران رویا ـ

 یانه؟ داریم الزم چیزی ببینه بزنه زنگ تاازفروشگاه همیشه میبره

 .فکرکنم بذار بسکن شیدا میدونم وای ـ

 .نشستم مبل روی و شدم ساکت

 

 رویا ـ

 .اشهب رفته بیرون خونه از نداره امکان پس باشیم جاباهم همه کجارفته؟قراربود یعنی

 اشهب گرفته نفسش اگه وای.باشه گرفته نفسش گشتی؟شاید جارو همه مطمئنی ـ

 دختر؟ تو کجایی.کن کمک خودت خدایا نه وای...تااالن

 شیداهم.باغ سمت رفتم لرزون باقدمای بود افتاده جونم به که ای نگرانی و باترس

 باررفتیماج درآخربه.نبود ولی دورتادورباغوگشتیم.بود گرفته سفت بودوبازومو بدترازمن

 .کلبه سمت به

 .یام.ی.بی میتونم.نم.ن..ن من.م..م رروییااا..ر..رو شیداـ

 .بودی،اه خدابیخاصیت ی همیشه

 .همینجابمون باشه ـ

 .شه..باش.ـب
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 سعی و کشیدم عمیق نفس یه.بازبود کلبه،درنیمه سمت رفتم لرزون باقدمای تنهایی

 داخل رفتم.نترسم بخاطرترانه کردم

 اینجایی؟ ترانه....ترانه ـ

 .کردم روشن رو قوه چراغ درآوردمو میکرد،گوشیمو اذیتم بدجوری خون بوی

 اینجاست؟ کسی ـ

 ویر خون افتادن راه.شدبیفتم وباعث خورد پام به محکمی رفتم،شیئ اتاقی سمت

 تاتیکهوچند سنگ جز چیزی اما اتاقوگشتم کل بلندشدمو سختی به.میکردم حس پامو

 .نبود استخون

 زرگیب خراش گرفتم پام نوروسمت.میکرد اذیتم پام دردشدید.بعدی اتاق سمت رفتم

 نفس صدای داخل رفتم بازاتاقوبازکردمو درنیمه.بندنمیومد خونش بودو برداشته

 به ای هضرب.بیشترمیکرد لرزبدنمو نمیدیدمشون که کسایی کردن پچ وپچ کشیدن

 و اونطرفترافتاد کمی گوشیم.ازجامونداشتم بلندشدن توان افتادم که خورد پشتم

 ای خفه جیغ ترانه بادیدن.بود کرده روشن ازاطرافمو کمی فقط بانورضعیفش

 صورتش ی گوشه.میچکید خون مواجش موهای بودوازالبالی خونی سرش.کشیدم

 یبالی وضعیه؟چه چه این.بود شده پاره افتضاح لبش ی بودوگوشه شده خشک خون

 اومده؟ سرش

 آزار و بااذیت هیچوقت مامیرسید به واقعازورتون نمیدین؟اگه نشون چراخودتونو ـ

 عفض برای فقط سرزدنتونم ازپشت.بدین نشون خودتونو.نمیبردین پیش هدفتونو

 نوع مه به نیستو حالیشون هیچی که میکنم؟کسایی صحبت باکیا دارم..هه.خودتونه

 .نامرد فطرتای پست خودتونو بدین نشون.نمیکنن رحم خودشونم

 نشون خودشونو همشون بعدشم.بکشه منو میخواست بودکه همونی اولیش

 .بود نولباسشو صورتشون قسمتای بعضی تنهافرقشون.بودن هم تقریباشبیه.دادن
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 کنی؟ تجربه مرگو دوباره میخوای ـ

 .زدم لبخندتمسخرآمیزی

 .نیست مهم برام دیگه ـ

 شستمون سرجام سختی به.ترسیدم ندم نشون میکردم سعی داشتم که ترسی باتمام

 .کشیدم ترانه سمت به خودمو

 .شهب تانوبتت بری خودت میزارم فعال فقط.ببریش نمیتونی دیگه ماست برای اون ـ

 کنین؟ چیکارش زندست؟میخواین ترانه ـ

 که تاوقتی انقدرمیزنیمش ماهم نمیکنه قبول ولی کنه ازدواج میخوادباهاش پسرم ـ

 .بده رضایت

 .شوهرداره ترانه.میکنین شماغلط ـ

 خندید

 .نداره شوهری ـ

 رتشصو به دستی.بدم نجات رو تاترانه بگم چی باید نمیدونستم بودم شده کالفه

 .کشیدم

 .چشماتوبازکن اینجام من جونم ترانه...خواهری پاشو..تران...ترانه ـ

 .بگین اگه میکنه قبول کنه؟حتما قبول بگین بهش میتونین شما ـ

 .بود جوونتر اما بود همونطورخشدار صداش!!بود بود؟چقدرمودب کی دیگه این

 هستی؟ کی تو ـ

 .کنم ازدواج باترانه میخوام من ـ



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر کلهرزاده عاطفه| وحشت ی خانه رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

105 

 

 امادرشت مابود چشمای مثل کوتاهتربود،چشماش کمی.ایستاد پدرش کنار

 .نمیترسوند آدمو صورتش.بود

 اینجا اوردمش خودم دیشبم مراقبشم همیشه من ـ

 .کردم نگاهش اتعجب

 داره؟ دوسش نفردیگم یه حتمامیدونی پس ـ

 .دیگه کس نه همسرمنه ترانه.میکنم نابودش ـ

 .ترف باعصبانیت زدو هم به استخونیشو دستای

 گفت باناراحتی پدرش

 یننفر چون مابشه عروس اون نمیدن اجازه چیکارکنم،قبیلمون ازدستش نمیدونم ـ

 .میره ازقبیلمون یا بیارم عروسشو باید یا گفته پسرم اما شده

 داشت کم کم ترانه.میدن عذاب خانوادشونو ماهان،فقط مثل ایناهم جوونای.خندیدم

 .میپیچید خودش به میکردو ناله میکرد،ازدرد باز چشماشو

 .بود بیجون گرفتم،سردو محکم دستشو

 .بیار طاقت ولی میدونم دردداری خیلی...ترانه ـ

 .کن کمک میکنم خواهش رویا.ببرن منو کن،اونامیخوان کمکم رویا رویا ـ

 میکردمقاومت سعی داشت که دردی باتمام.شدم خیره ملتمسش ی چهره به باگریه

 کنه

 شیدا ـ
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 طراس روی مرفت میترسیدم خیلی.بشینم اونجا رویارفت،نمیتونستم که بعدازچنددقیقه

 ودوب گرفته صداش.داد جواب بالخره بعدازچندتابوق.گرفتم حسامو ی شماره ایستادمو

 میزد حرف آروم

 سالم ـ

 خوبی؟ سالم ـ حسام

 نه..ن ـ

 گرفتی؟ لکنت چرادوباره ـ

 یا..روی..رو و ران.تر.اینجا..ای بیا..ب زودترر..زو..زو سام.س..حس ـ

 کلبن.ک..ک.تو.ت

 چیکارمیکنن؟ اونجا ـ

 .سام..حس بیا.ب..ب ـ

 .یادب تاحسام نشستم پذیرایی رفتم و کردم قطع بگم چیزی نمیتونستم دیگه

 

 رویا ـ

 میکرد،هم گریه بدنش ازدرد نمیشد،هم اما باشه اروم ترانه میکردم هرکاری

 ردمک دفاع ازش وقتی ومیزدنش میشدن عصبانی اونام.میکرد دادوبیداد ازعصبانیت

 هیچی که بود تاریک قدری به بیرون بردتم کشیدازاتاق و گرفت پاهامو یکیشون

 تمام ردممیک حس.میزد ضربه بدنم به ازهرطرف رونمیبینم جایی فهمید وقتی.نمیدیدم

 گفت اومدو یکی.نمیشد اماتموم بیرون میریختم دهنمو توی خون.شکسته استخونام

 .اومد ازکنارم صدایی.بدم انجام یاخودم اینکارومیکنی.بکشیمش دستوردادن ـ
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 .تمومه بگو بهش ـ

 بگم تونستم فقط بیجون و حال بی

 .پست عوضی ـ

 خودم به بستمو چشمامو دیگه شکمم توی تیزی شیئ رفتن فرو باحس

 کرده فرو رو شکسته استخون بود درست حدسم.گذاشتم شکمم روی دستمو.پیچیدم

 باشنیدن که قلبم فروکردتو اینبار و کشیدم جیغ که کشیدبیرون استخونو.شکمم تو

 .بستم چشمامو شیدا صدای

 شیدا ـ

 هب افتاد راه باعصبانیت رامین.دادم توضیح براشون چیزو همه و اومدن رامین و حسام

 هک کمی بانور کرد باز درو رامین.میرفتیم سرش پشت هم حسام ومنو کلبه سمت

 اما بدم تشخیص رویارو صورت تونستم میکرد روشن فضارو میومدو ازبیرون

 کشیدم جیغ بود بدنش توی که بااستخونی

 رویااااااااااا ـ

 ادد تکون سرشو نبضشوگرفتو حسام.بود شده بسته چشماش.رفتم سمتش به

 .رویاتروخدا بازکن چشماتو رووویاااااا....نــــــــــه ـ

 رافواط داشت باعصبانیت رامین.کنم باور میکردم،نمیتونستم گریه و میزدم جیغ

 .زد داد بلند و رفت بودن زده منو اونجا که اتاقی طرف به هم حسام.میگشت

 .کنین خدا،ولش یا ـ

 بزارم خونه سالخ اسمشو بهتره که کناردراتاق و رفت طرفش به سرعت به رامین

 .نشست دوزانو
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 عدب اتاقو توی رفت حسام.میشم تموم من بمیره هم ترانه اگه نداشتم اینو طاقت نه

 رودستاش بود داشته زوربازنگه به چشماشو بودو جون نیمو که رو ترانه لحظه چند

 .رویادوخت به جونشو بی نگاه.کردم بغل رو ترانه.کنارمون آورد

 .ریختن شد،زهرشونو تمام رفته،دیگه رویا دیگه ترانه ـ

 .بدیم اطالع رویا خانواده به باید.بیرون ازاینجابریم پاشین ـ رامین

 ونشش روی رو رویا هم کرد،حسام بلندش بخوره،رامین تکونی هیچ نمیتونست ترانه

 نگز وقتی.اورژانس بعدم پلیس به زد زنگ حسام.کرد بلندم کشیدو دستمو.گذاشت

 باگریه طفق بگم تونستم که چیزی تنها بگم چی باید نمیدونستم رویا ی خونه به زدم

 گفتم

 .شمال،زودتربیاین زودتربیاین ـ

 لسهج بعدازصورت پلیسارسیدنو تااینکه بدم جواب نتونستم زدن هرچقدرزنگ بعدم

 انجام الزمو های تابررسی بریم ازخونه شد قراربراین.پدررویاخبردادن به خودشون

 پردمس بودم کرده جمع قبلش که هامونو وسیله و بیمارستان رفتم ترانه همراه من.بدن

 دنبو زده بهش که بامسکنی ترانه.بود گرفته ما برای که ای خونه تاببره حسام به

 ترانه مادر صدای که بود شب ۸ تقریبا ساعت.بخوابه تونست بودو کمترشده دردش

 شنیدم رو

 اومده؟ سرش به کجاست؟چی دخترم ـ

 .اتاقه باشین،اون شماآروم ـ رامین

 بغلش رفتمو بادیدنش بیرونو رفتم ازاتاق.درآورد منم اشک مادرش ی گریه صدای

 هک زدم،دردی زجه تامیتونستم.میداد دلداریم کمی بودو مادرمنم میخواست دلم.کردم

 ازصدای رانهتواتاق،ت رفتیم و گرفتم دستشو.نمیرفت ازبین سادگیا این به بود سینم تو

 هایستاد پدرترانه کنار رامین.بود افتاده هق هق به مادرش بادیدن بودو بیدارشده ما
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 شمچ زمین به باعصبانیت پدرشم.میکرد تعریف براش رو اتفاقات تمام داشت بودو

 .بود دوخته

 گفت من روبه شد آروم که کمی مادرترانه

 آخه.خبربودیم مابی و کشیدین چقدرعذاب بمیرم.میرسن خوانوادت االن جان شیدا ـ

 مانگفتین؟ به چیزی چرازودترازاین

 گذشت که کمی.نشستم صندلی روی توراهرو ورفتم گرفتم پایین سرمو باشرمندگی

 یسموخ صورت دوییدمو سمتش به.بود شده تنگ براش چقدردلم.شنیدم بابارو صدای

 رنجیده نگاهش.کشید خودش سمت منو کنارم اومد که مامان.کردم قایم سینش رو

 اومد زبون به بالخره.بود ناراحت خیلی.بود

 رتس بالهایی چه میشنیدیم حسام از باید بهمون؟یعنی تاحاالنگفتی چیزی چرا ـ

 ناتموم حرفاشو...رویا بجای اگر....که میفتاد براتون اتفاق این باید حتما اومده؟

 .کرد بغلم دوباره ناراحتیش باهمون بابا.ترانه اتاق سمت رفت و گذاشت

 برات اتفاقا شایداین میکردم جمع هواسمو ببخشیددخترم،اگربیشترازاینا ـ

 گریه دوباره و کردم ناراحتش صورت به نگاهی.رو بابایی ببخش.نمیفتاد

 رویا ی خانواده.نمیداد اجازه بابا اما رویاروبببنم بار آخرین برای میخواستم.کردم

 هم امحس.تهران برگردیم بگیریمو تحویل جنازشو فردا قرارشد.بدبود خیلی حالشون

  می بارامین کردن دفن عمادو بعدازاینکه گفت

 ی خانواده.بود گرفته حسام که ای خونه رفتیم شبو رویا و من ی خانواده.تهران ان

 .بزارن تنهاش هم لحظه یه میترسیدن دیگه.بمونن پیشش میخواستن ترانم

 ترانه ـ

 باهمبا.بود خوابیده بودو گذاشته دستم روی سرشو مامان.بیدارشدم بادردتنم صبح

 .بیدارشد مامان اومد وقتی.زدم رو پرستاری زنگ.بود خوابیده مبل روی
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 .بدین مسکن بهم لطفا درددارم خیلی ـ

 وتوی بیرون رفت ازاتاق مامان.داد بهم مسکن یه کردو داروهام به نگاهی پرستار

 .داخل برگشت و گرفت پایین کرد،سرشو رونگاه راهرو

 تااالن دیشب مانگفتی؟مطمئنم به چیزی کیه؟چرادرموردش آقا این ترانه ـ

 .نشسته نخوابیده،هنوزسرجاش

 !!کی؟ ـ

 آقارامین ـ

 حسامه دوست آها ـ

 شمردم اهمیت بی رامینو ی انقدرمسئله ازینکه.کردم نگاه مامان صورت به وقتی

 .شدم پشیمون

 داده ازدست بخاطرتو خوراکشو و خواب بشی؟پسره آدم میخوای کی دخترتو آخه ـ

 !!حسامه؟ دوست میگی فقط اونوقت

 گفت بود مابیدارشده باصدای که بابا

 .فکرکنه اینچیزا به زوده هنوزبچست دخترم ـ

 .میکنه اذیتم داره میدونستم

 .عقدسم عمه ارواح سنمه سال ۲۳ بچم؟ من بابا عه ـ

 چیکارداری؟ عقدست عمه به ـ

 .بدم شوورش میخوام کاردارم ـ

 .ودب گرفته خندش پیشونیم،مامانم زدروی آروم سمتمو اومد باخنده بابا

 میریم؟ کی بابا ـ
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 .رویاباشیم تومراسم فردابتونیم که کنن مرخصت بگم میکنم تاظهرسعی ـ

 حتی.خواهربودیم مثل تا سه ما.بیرون رفت وباناراحتی شد جمع صورتش دوباره

 تخت روی تونستم کمی مامان کمک به.میدونستن یکی ماهارو باباهامونم

 .گذاشت سرم شالمو مامان.بشینم

 .داره دوست خیلی معلومه میگه بابات که اینطوری.پسرخوبیه رامین ـ

 .زدم پوزخندی

 .مادرمن ای ساده کشکه داشتنشم دوست همن مثل یکیه،همشون اون مثل اینم ـ

 هوسبازو مردک بااون.معتقدوباایمانیه ادم انقدرمراقبته؟مشخصه چی واسه پس ـ

 مطمئن پسرخوبیه میگه بابات وقتی.فکرکن بیشتردرموردش.نکن مقایسش شبچرون

 .آقاست خیلی باش

 .پیچیدازگشنگی هام روده بخر کیک یه برام برو االن جونم مامان چشم ـ

 نمیخوری؟ که داره مشکلی چه بیمارستان غذای مگه ـ

 ندارم دلیلی دیگه نمکه،سومنش بی خیلی میده،دومنش بیمارستان خود مزه اولنش ـ

 .اینانمیزنم به لب من نکن بحث همیناکافیه،دیگم

 .غذابخوری آدم مثل پدری،نمیتونی همین ی بچه الحق ـ

 ..دومنش بابامم؟؟ بچه داری شک مگه اولنش ـ

 دراکوال اومدو در صدای بعدش که داد تحویلم گردنی پس یه و بدم ادامه نذاشت

 .اومدتو

 .فهمیدم قرمزش لبخندوصورت از.گازمیزد زمینو ازخنده بودداشت معلوم

 .میز روی گذاشت پالستیک یه احوالپرسی و بعدازسالم
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 .اوردم صبحانه برات رونمیخوری هرغذایی میدونستم ـ

 مخودم چه.برسه خدابدادم میشه دامادذلیل ازاالن خدایااین میکرد نگاش باذوق مامان

 .بود وشت بانون عسل و پنیروکره قالب چندتا.پالستیکوبرداشتم.حاال گرفتم تحویل

 .رامین ممنون وای ـ

 .منتظرمه حسام برم من.میکنم خواهش ـ

 گفت کشید دست پسرمردم کردن ازنگاه تازه که مامانم

 .میکنیا ضعف بعدبرو بردار لقمه یه خودتم مادر؟بشین کجا ـ

 ندارین؟ بامن برم،کاری باید ممنون نه ـ

 .بسالمت،خیرپیش نه ـ

 داماددوستی مادرزن مطلب خودم که زد بهم پیروزمندانش لبخندای ازون حسام

 .گفتم رفتنش قبل.پررو روگرفتم،پسره

 .بایستیا فالگوش نبینم دیگه ـ

 .نشست کنارم بااخم مامان.کردورفت خداحافظی ازحرفم،آروم شد ناراحت بود معلوم

 حرف باهاش اینطوری اونوقت غذاآورده برات کرده داری؟لطف رویی عجب دخترتو ـ

 میزنی؟

 لیفضو توکارامون میاد همش شد دومادت پسفرداکه میشه پررو بخندم بهش ازاالن ـ

 .میکنه

 فته جیغ یه که پهلوم زدبه بادست نبود یادش خندشوبگیره جلوی نتونست مامان

 و تنشس کنارمون اومد باباهم.خوردم چایی لیوان یه فقط پرید اشتهامم.کشیدم رنگ
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 بودم کرده سعی فقط خودم اما راضیم خوشحالن پدرومادرم ازینکه.وخندید گفت

 .کنارنمیرفت چشمم جلو از ای لحظه رویا صورت کنم حفظ شاد ظاهرمو

 شیدا 

 ودوب رسیده هم رویا برادر.میکردن گریه داشتن و بیداربودن همه بیدارشدم که صبح

 ثبت و جنازه تحویل برای بیمارستان بودن ورویارفته من بابای.بود نشسته گوشه یه

 نگاه به شده تنگ براش دلم چندساعت ترانه،تواین پیش میرفتم باید رفتن قبل.فوت

 ولق به من اما.میکرد آروم رو همه االن بود اگه داشتم،میدونستم نیاز آرامشبخشش

 .پوشیدم مشکیمو ومانتو شال اتاقو تو نیستم،برگشتم بلد هیچکاری تران

 .برمیگردم زود ترانه پیش میرم من ـ

 بلندشدوگفت برادررویا

 .باهات میام منم ـ

 یزیچ ترانه قراربود اما بود گفته رویابهم خبرداشتم،یعنی ترانه به دانیال احساس از

 کردوگفت موهاشومرتب دانیال.نفهمه

 .بریم ـ

 دانیال رویاو بودم بچه تک که منی برای.آوربود عذاب واقعا قرمزوپراشکش چشمای

 .میکردن کمکم جا وهمه بودن خواهروبرادرواقعیم مثل

 .بریم باشه ـ

 گرنهو نبود رامین که خداروشکرکردم.بیمارستان رفتیم و شدیم دانیال سوارماشین

 مثل یالودان ترانم که هرچند.بیارم ترانه پیش دانیال اومدن برای دلیلی چه نمیدونستم

 لوش همه پیش ترانه به دانیال نگاه همیشه ولی داشت دوست برادرش

 رانهت مادر.شد دانیال درد تسکین باحرفاش کمی و بهتربود حالش خوشبختانه.میداد
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 که باالمینداختم شونمو منم آوردم چرادانیالو که باالمینداخت ابرو و چشم مدام

 .کردم بغل رو ترانه کردمو فرصت باترانه دانیال بعدازصحبتای.ندارم تقصیری

 .جونم تران بود شده تنگ برات دلم ـ

 بهتری؟ خودت.مهربونم خواهری همینطور منم ـ

 کمترشده؟ دردت.خوبم آره ـ

 .میخورم مسکن دارم همش نه ـ

 نمیشی؟ مرخص امروز یعنی پس ـ

 .میکنم دق باررویارونبینم اخرین برای اگه.بشم میشم،باید ـ

 گفت بود رفته توهم صورتش دوباره که دانیال

 .حرفونزن این.خدانکنه ـ

 ..اینجا نشستم بیخیال نبین میشم دیوونه دارم داداشی،االنشم نیست دروغ ـ

 نگاه من به باناراحتی ترانه.بیرون رفت ترانه حرف وسط بلندشدو بااخم دانیال

 شد بلند مادرشم.کرد

 کجارفته؟ بابات ببینم برم من ـ

 .بیرون رفت ازاتاق

 !!گفتم؟ چی میشه؟مگه ناراحت میکنم صحبت صمیمی بادانیال چراهروقت ـ ترانه

 .نیست خوب حالش که میدونی عزیزم هیچی ـ

 .حتمامیرفت رویابود اگه.عمادباشم خاکسپاری تومراسم میتونستم کاش.باشه ـ

 .وباباگفت اومدن باباومامان حرفم شدن باتمام
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 .کنیا بایداستراحت ماشین توی فقط بابایی شدی مرخص ـ

 چشم ـ

 گفت مکث بعدازکمی

 بابایی؟ ـ

 جان؟ ـ

 عماد؟ سرخاک بریم میشه ـ

 کردن؟ دفنش مگه ـ

 .کنن دفنش میخوان ـ

 کجان؟ ببین بزن رامین به زنگ یه پس ـ

 .قبالرفتم.بلدم محلشونو من ـ

 .شو آماده پس باشه ـ

 مشکی لباس و بست دراتاقو مادرترانه.رفت درآوردو سرمشو سوزن پرستاراومدداخل

 که بستم طوری بلندشو موهای.کنه عوض لباسشو کردم کمکش.داد دستش رو ترانه

 ررفتد سمت به لنگون.کردم مرتب براش شالشو بعدم نکنه اذیتش و بازنشه تاشب

 دید رفتنشو راه وقتی پدرش.پیشش رفتم کیفشوبرداشتمو منم.بازکرد درو و

 بودمو تهگرف دستشو من.بیرون رفتن مادرترانه همراه گرفتو پایین سرشو باشرمندگی

 ترانه هکن کمک میخواست هرچی بودو سرمون پشت نشه،دانیالم تااذیت میرفتیم آروم

 دانیال توماشین رفتم کردمو پدرش سوارماشین رو ترانه.نه میگفت بادلخوری

 یدیمرس قبرستون به وقتی.نشد زده حرفی هیچ روستا برسیم که تاوقتی.نشستم

 گفت دانیال

 کیه؟ رامین شیدا ـ
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 .شنیده دانیال گفته درموردش پدرترانه وقتی شدم متوجه

 ..و حسامه دوست رامین ـ

 داره؟ ترانه به ربطی چه حسام چی؟؟دوست و ـ

 .نیست معلوم هنوزچیزی ـ

 .واضحتربگو ـ

 زبون هب مردی.جمعیت سمت شدمورفتم پیاده گرفتم،ازماشین پایین سرمو باناراحتی

 استادامونم چندنفرازهمکالسیهاو.میکردن گریه همه میکردو مداحی داشت شمالی

 اینکهبا.میکرد پاک اشکاشو بادستمال و برداشت آفتابیشو عینک ترانه.بودن اومده

 رودرآورده همه اشک که میخوند باشور قدری به اما نمیشدم متوجه اززبونشون چیزی

 گفتم آروم پرسیدکیه؟ بااشاره بود ایستاده کنارم که کرد دانیال به نگاهی حسام.بود

 کرکردتش دانیال.گفت تسلیت دانیال به ایستادو کنارمون اومد فهمید وقتی.برادررویا

 دهنش متوجه میکردو پذیرایی داشت رامین.ترانه به دوخت چشم قبل مثل وبعدشم

 گفت کنارگوشم فهمید که حسام.بود

 .بره کن ردش ببینه چرونو چشم این رامین ازاینکه قبل ـ

 گفتم بااخم شدمو ناراحت ازحرفش

 .داداشمونه مثل دانیال ـ

 گفت شنید صدامو که دانیال

 شیدایی؟ ی چکاره شما ـ

 آروم خیلی.نخوره بهم تامراسم باشه میکردآروم سعی ولی بود شده برزخی حسام

 .گفت

 .العناط بی خانومم ترانه نیستن؟انگارازنامزدی درجریان ایشون شیداجان.نامزدشم ـ



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر کلهرزاده عاطفه| وحشت ی خانه رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

117 

 

 نگاه دانیال ی شده مشت دستای به.کردم نگاه حسام به گشادشده چشمای با

 مونسمت به شد متوجه که ترانه.بود ترانه سمت نگاهش رد بود ای کینه نگاهش.کردم

 اومد

 دانیال؟ چیشده ـ ترانه

 .شمانامزدداری دادم اطالع بهشون منم شما به بودن زده زل ایشون ـ گفت حسام

 .بسکن حسام ـ

 هن هنوز بعدشم داداشمه مثل ایشون چته؟آقاحسام امروز هست معلوم دانیال ـ ترانه

 .حرفانیست این جای شرایط تواین شده،االنم خبری نه و شده ای خواستگاری

 حسام.ماشین سمت زدورفت پوزخندی دانیال

 گفت باناراحتی

 میکنی اشتباه ـ

 .داد زدوادامه پوزخندی بعدم

 .میخوادمیکنه دلش هرغلطی داداش اسم به ـ

 کرد نگاهش بادلخوری ترانه

 توماشین؟ برگردم کنی کمکم شیدامیشه ـ ترانه

  .پدرش ماشین سمت رفتیم و روگرفتم ترانه دست ازحسام خداحافظی بدون منم

 ترانه ـ 

 .سمتم اومد دانیال 

 نامزدکردی؟ میگه میگفت؟راست چی پسره این ترانه ـ دانیال 
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 مثال االن درضمن.ودوخته بریده خودش باره،واسه به نه داره به نه هنوز.باورکن نه ـ 

 اینجاچیکارمیکنی؟ تو تهران رویاروببریم قراره

 شیداگفت روبه زدو لبخندی دانیال 

 میای؟ شیدابامن ـ 

 بری؟می یامیای بیاریم چیکارکنم ولباساتو ها وسیله ترانه راستی.میام آره شیداـ 

 .خودمون ماشین بزارم هارو وسیله خونه میایم باهم بابامیگم به نه ـ 

 .منتظرم پس باشه شیداـ 

 این هب اما بود باراولش چون کردم تعجب اول.بوسید پیشونیمو اومدو سمتم به دانیال 

 اوقتیام.تشکرکرده بااینکارش حاالم شده سبک کرده دردودل پیشم که گرفتم فرض

 نگخ منه آخه.اومد دستم حسام مطلب تازه کرد نگاه سرشو پشت برگشتو باپوزخند

 ..دانیال که چطورتاحاالنفهمیدم

 بمیرغض نگاه موندمو ومن شدن سوارماشین دانیالوشیدا.دورازباورمه فکرشم حتی 

 اتعجبی بترسم نمیدونستم پیشم اومد برق سرعت به.خدا بزارم دلم کجای اینو.رامین

 !؟!کنم

 بود؟ یاروکی اون ـ رامین 

 یارو؟؟ کدوم ـ 

 .میشکنه انگشتاش استخون االن گفتم که بود کرده مشت طوری دستشو 

 دیگه؟ میگی؟داداشمه دانیالو آهان ـ 

 .خواهرداری یه فقط میگی؟توکه چراجوک ـ 

 .میشه شیدا منو داداش گه رویاست داداش منظورم ـ 
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 .شد دستگیرم ای چیزدیگه احمقانش لبخند اون و ازکارش ولی ـ 

 وت واسه ازبازجوییش اون.شورشودرآوردین هی شمادوتام اه دیگه رامین گیرنده عه ـ 

 .گیرآوردینا اون واسه ازبازجوییت این

 پرسید؟ چی مگه! چی؟ ـ 

 یانه؟ نامزدمی واقعا بدونه میخواست فقط هیچی ـ 

 خب؟ ـ 

 .دیگه بسکن بابا ای.نیست خبری هیچ گفتم..خب که خب ـ 

 .ندادم ادامه دیگه شدمو خفه قرمزش باصورت 

 هک میارم سرش بالیی بشه پیداش کیلومتریت ۱۰ ی توفاصله اگه یباردیگه ــ رامین 

 فهمیدی؟.نشناستش مامانشم حتی

 .بازکردم درماشینو دادمو تکون سرمو 

 .بیاد صدامیکنم باباتو االن ــ رامین 

 ساعت۴ نداشت،بااینکه تمومی دردلعنتی بشینم ماشین تو برم تونستم سختی به 

 نگینس پلکام بعدچنددقیقه.خوردم قرصمو نیاوردمو طاقت میخوردم قرصمو باید دیگه

 .وخوابیدم شدن

 بشم؟ ازاینجاخالص هستم،چرانمیتونم لعنتی ی خونه اون توی دوباره 

 شیدا،شیداکجایی؟_ 

 میرفتم هرچی.باغ طرف رفتم.میشنیدم باغ ازتوی ضعیفی صدای 

 اتاقک یه.رسیدم خونه ساختمون پشت.صدانزدیکترمیشد

 نیومده باغ اینطرف تاحاال.کردم نگاه اطراف اینجاست،چطورتاحاالندیدیمش؟به
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 زاراب و کهنه چوبای توش.بود انبارقدیمی یه شبیه.کردم دروبازش سمت رفتم.بودم

 .کردمی ناله داشت که پیرمردبود یه صدای صدااومد،شبیه دوباره.بود پخش بری چوب

 اینجاست؟ کسی_ 

 مبدن به ازکجامیاد؟لرزبدی صداداره این پس.نبود اماکسی کردم نگاه جاروخوب همه 

 برگشتم باترس نشست شونم روی دستی.بود افتاده

 .برات شده تنگ خودتی؟چقدردلم رویا وای..رویا_ 

 شودست خواستم.بود خونی قلبش قسمت لباسش روی.کبودبود و بیرنگ صورتش 

 .گرفت فاصله اماازم بگیرم

 .ندارم طاقت دیگه نرو میکنم خواهش.نزاررویا تنهام_ 

 .ترانه کن کمکم _ 

 برمیاد؟ ازدستم چکاری_ 

 .کنی کمک مرد اون به باید_ 

 .روپیدانمیکنم کسی میگردم هرچی.اینجانیست کی؟کسی_ـ 

 .میمونی زنده کنی اگرکمکش.بروزیرزمین_ 

 .ناپدیدشد حرفش شدن بعدتموم 

 ...رویااااا..نرو،کجایی؟رویا میکنم رویاخواهش...رویا...رویا_ 

 گفت کردوباترس نگاه من به مامان.پریدم ازخواب 

 ترانه؟ چیشده_ 

 رویا_ 

 .داد سرشوتکون کردوباناراحتی نگاه بهم آینه باباازتو 
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 .خونه بایدبرگردیم بابا_ 

 .روبیاری خرابشده اون اسم نداری حق دیگه.نه_ 

 ..رویا ولی_ 

 مرده لعنتی ی خونه اون نیست،بخاطر دیگه اون.دختر،بفــــــهههم مرده رویا_ 

 .اینو بفهم

 .میریخت شکا کردوآروم نگاهم ،مامان افتادم هق هق به 

 راوی ـ

 چون شمال برگردن نتونستن هنوز رامین و حسام.رویاگذشته ازخاکسپاری دوروز

 خوابو اون اما شده بهتر جسمیش اوضاع کمی هم ترانه.هستن شیداوترانه نگران

 درموردخواب ازوقتی شیدا.شده ضعیف روحیش خیلی و میبینه میخوابه که هروقت

 دیگه فتهگ شمال،اماپدرش بفرستتش کنه راضی پدرشو که ایه نقشه دنبل مدام شنیده

 ودانیال ماشین چندباری رامین.بمونه خونه وبایدتوی بره نداره حق دانشگاهم حتی

 روازدست ترانه شمال اگربرگرده بود بودونگران دیده ترانه ی خونه جلوی

 تحویل کارشو گزارش ایمیل هرروز بودو سپرده دوستش به کاروشرکتشو.میده

 رانینگ.بعدبرمیگرده و کارداره تهران ای هفته یک بود گفته هم خانوادش میگرفت،به

 دنبال غیرازاون و برگرده نمیتونست بخاطردلتنگی هم حسام.نداشت ازاونطرف ای

 گفته هتران که زیرزمینی اون دنبال برن باهم که شیدابرگرده و تاباترانه میگشت راهی

 حرف زدن شرایط، تواین االن میدونست چون زودبود هم رفتن خاستگاری برای.بود

 ینرام گرفتن وتصمیم گذاشتن روهم باشیدافکراشونو بالخره.نبود مناسب ازدواج

 شمناسب زمان تا بشه خونده محرمیت ی صیغه یه فقط ولی خاستگاری برن وحسام

 به رامین ازینکه بودو بهترشده کمی ترانه گذشت هفته یک.کنن ازدواج بیادو پیش

 به رامین اول.بود خوشحال خونه اون به برگردن تاباهم میکنه تالش داره خاطرش

 حرفاش ی همه بهش بخاطراعتمادزیادپدرترانه که داد پیشنهادشو و رفت خاستگاری
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 ادامه درسش به ترانه که شمال برگردن باهم قرارشدبعدازمحرمیت بودو موردقبول

 یپدرشیداروراض تونست سختی به بودخاستگاری رفته بعدش شب که اماحسام.بده

 درموردرفتن.بود مخالف باصیغه داد،چون رضایت شدیدشیدا بخاطراصرارهای و کنه

 پدرشیدا شدیدا شب اون چون بشه صحبتش قرارشدبعدازمحرمیت هم شمال

 یسپر خوبی به چندروزی.بزنه ازرفتن حرفی حسام نمیذاشت شیدا بودو عصبانی

 ترانه.شمال برگشتن ورامین حسام همراه خانوادشون بارضایت شیدا و شدوترانه

 هک میزدتوسرترانه مدام نیست،شیداهم خونه هم باشیدا دیگه که خداروشکرمیکرد

 به نرفت بایدبرای.میخندیدن دوتا ازرفتاراون هم ورامین حسام.نگه حسام انقدرپیش

 خونه اون به رفتن ی اجازه کسی چون.میکشیدن ای نقشه قدیمی ی خونه

 هرچهارنفر.برگردن ازصبح وقبل خونه توی برن شبونه که شد قراربراین.رونداشت

 اضافه ی قوه چراغ دوتا کاری محکم برای حسام.شدن خونه وارد دست به قوه چراغ

 رانهت.باغ تو رفتن مستقیم حیاط ی کناره از.بود آورده روباخودش ایمنی های وسیله و

 اتعجبب ترانه رسیدن ساختمون پشت به وقتی.میرفت جلوترازبقیه بودو راهنماشون

 گفت

 .انباراینجابود اون مطمئنم!!چی؟ یعنی ـ

 سمتیق متوجه چرخوند رودقیقتر قوه چراغ رامین.دیوار به داد تکیه کشیدو شیداپوفی

 .کنارزدن رو چندشاخه حسام کمک به.بود شده جمع پرازشاخه که شدن

 .اینجاست بیاین ـ حسام

 یک رامین.بود آویزون ازش ای زده زنگ و قدیمی قفل که بود قدیمی و درچوبی یه

 کردن باز درو.شکوند اونو قفل به زدن بعدازچندبارضربه و برداشت کلفت ی شاخه

 روشن درآوردو پشتیش کوله ازتوی بودو آورده که بزرگی چراغ حسام.داخل ورفتن

 .بود کرده ازانباروروشن قسمتی تقریبا.کرد

 .زیرزمین دنبال بایدبگردیم ـ ترانه



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر کلهرزاده عاطفه| وحشت ی خانه رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

123 

 

 .بود نتیجه بی گشتن هرچی اما.گرفت انبار کف سمت نورچراغو حسام

 .مطمئنم پیدامیکنیم زیرزمینم پیداکردیم انبارو این وقتی ـ رامین

 دمیز انبارضربه کف به پاهاش با رامین.داد تکون سرشو حرفش درتایید هم حسام

 دوباره بباتعج.کرد تکرار حرکتو این انبار ی گوشه تا.یانه میشه متوجه چیزی تاببینه

 هب روبرداشتو آهنی بری گچ میز ازروی زدو لبخندی شنید چوب صدای.کوبید پاهاشو

 یها سرامیک.بلندکرد سرامیکو و برداشت هاش گوشه از.زد ضربه قدیمی سرامیک

 امحس.بازکرد درو کشیدو دستگیرشو آهن.بود چوبی ی دریچه یه برداشت هم کنارش

 رامین،ترانه،شیدا ترتیب به.شد مشخص آهنی ی پله راه.گرفت پایین به چراغو نور

 .. پایین رفتن پله ازراه وحسام

 راوی-

 به ناله صدای,بود شده آویزون جا همه تارانکبوت,چرخوند اطراف به چراغو نور حسام

 کم ازترسشون که بودن گرفته همومحکم دست شیداوترانه,رسید گوششون

 پشت هم ورامین بودن سرش وشیداپشت ترانه, جلومیرفت حسام.بشه

 .بود دخترامراقبشون

 اینجاست؟ کسی- حسام

 خم سمتش به رامین.کشید خوردوجیغ شیئی به ترانه پای.نمیشد قطع ناله صدای

 .کشیدن جیغ هردو شیداوترانه گرفت که ای خونی استخون شدوبا

 ..استخون این-رامین

 انداخت استخونوازدستش.بود بنداومده زبونش

 کجاست؟ اینجادیگه,االاهلل الاله-رامین

 پرسید بانگرانی حسام
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 مگه؟ چیشده-

 .آدمه استخون این-

 ترانه اسپری دنبال کالفه ورامین بود گرفته نفسش ترانه,هردودخترمیلرزیدند

 شده ادیع نفساش بعدچندثانیه,گرفت ترانه وتودهن پیداکردواسپری بالخره.میگشت

 .گرفت رامینو بازوی ترانه.بود

 .میترسم من-ترانه

 ازچیزی هستم تاوقتی پس,تو بخاطر اینجام من.بریم آخرش بایدتا عزیزم-

 باشه؟,نترس

 ونزیرپاش استخونای به اهمیت بی.شیداروگرفت دست دوباره دادو تکون سرشو ترانه

 استنمیخو.میشد کشیده باشیدا فقط بودو بسته چشماشو ترانه.دادن راهشونوادامه

 پنجره قطف که رسیدن دیواری به درآخر.بود بیشتروبیشترشده ناله صدای.ببینه چیزیو

 .داشت

 تمسخرگفت حالت به حسام

 .داره کش نفس خداروشکراینجایه-

 داره؟هیچ پنجره چطورزیرزمین که بودن متعجب نفر۴هر نخندیدچون کسی اما

 شهشی بودبه آورده خودش همراه که باچوبی رامین.نداشت بازکردن برای ای دستگیره

 راهه فهمیدیه ووقتی گرفت اطراف نورچراغوبه اول حسام.خوردشد پنجره تمام زدو

 سمت به شیداروگرفتو دست,سمت اون کردورفت آویزون پنجره ازقاب خودشو

 .دیواررفت اونسمت هم شیدا کشید خودش

 .بعدتوبیا برم من اول صبرکن ترانه-رامین

 .بپرم خودم میتونم من ولی-
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 ودب رفته بارویاودانیال که هایی کوهنوردی بخاطر ترانه,کرد نگاهش باتعجب رامین

 باهاشون ترسوبودوهیچوقت اماشیداخیلی,نداشت ترسی پریدن یا ازارتفاع

 گفت رامین متعجب نگاه به توجه بدون,نمیرفت

 .نباش نگران نترسم تادیگه کرد کمکم خیلی دانیال توکوهنوردیا-

 تازه ردک نگاه رامین به وقتی.وپرید پنجره قاب روی نشدورفت رامین عصبانیت متوجه

 فقط که طوری آروم,روگرفت ترانه دست پریدو ازپنجره رامین.گفته چی اومد یادش

 گفت بشنوه ترانه

 .طلبت گوشمالی یه بیرون ازاینجابرسه پامون تا-

 .میداد فحشش زیرلب کردو نگاهش بااخم ترانه

 .بمونه یادت,میشنوما دارم-

 گفت باناراحتی ترانه

 گهدی رسیدی آرزوت به توهم شده تموم چی همه حاالکه.گفتم چی مگه,ببخشید خب-

 چیه؟ واسه حساسیتت پس نیست مانع کسی

 یگهد ترانه که گرفت ترانه ازبازوی کوچیکی نیشگون رامین خندیدندو وشیدا حسام

 .ایستاد حسام که میرفتن پیش همینطور و کردن حرکت.بشه فهمیدبایدالل

 چیشده؟-رامین

 نمیاد؟ صدایی دیگه چرا-

 .کردن نگاه هم به باتعجب

 کردی؟ ول چرادستمو ترانه-شیدا

 .نبود اماترانه چرخوند اطراف به چراغو رامین.نیومد صدایی
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 ..ترااااانه...کجایی؟ترانه ترانه-

 .کشید توموهاش دستشو کالفه رامین..سکوت بازهم

 میشنویییی؟؟؟...نکردم پیدات خودم تا بیا نیست تالفی وقت االن ترانه-

 گواه دلش رامین.شد تکراروپخش چندبار صدا که بلندگفت طوری آخرو ی کلمه

 گفت باترس شیدا.باشه آروم میکرد سعی بدمیداداما

 دزدیدنش؟ نکنه-

 چیه؟ منظورت-

 گفته؟ روبهت بوده توکلبه اینکه دلیل ترانه-

 .ومیزدنش میکردن اذیتش گفت فقط-

 .بشه عروسشون ترانه اونامیخوان-

 به ومشتش.میشد شنیده استخوناش صدای که بود کرده مشت طوری دستاشو رامین

 .تراااااااانههههه-بلندفریادزد دیوارزدو

 .گذاشت رامین ی روشونه دستشو حسام

 وت غیراز باش مطمئن جواهرمیزاری یه روی دست وقتی.داداش میکنیم پیداش-حسام

 .کردنشن لمس ومنتظر بودن خیره بهش چشمایی

 .فتگ باخشم ساییدو دندوناشوبهم.بود دوبرابرشده رامین عصبانیت حرفش بااین

 .میکشمشون-

 .(ترانه) -
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 تیاراخ بی,سرمه پشت کسی میکردم حس اما حسام پیش رفت رامین بعدازحرکتمون

 جای هی تو و نیست پیشم کسی دیدم نرسیده ثانیه به آزادشدو شیدا ازدست دستم

 .تاریکم

 کجایین؟..رامین....شیدا-

 هیسسسس-

 بود؟ کی دیگه این

 اینجاست؟ کجام؟کی من-

 .کنارتم من عزیزم نترس-

 .گرفت لرزم نزدیکش خیلی ازصدای

 هستی؟ توکی-

 کردی؟ منوفراموش زودی این به-

 .بود خودش,پیچید گوشم توی صدا اون دوباره

 (بک فلش)

 .میفهمی؟باااااید,کنی ازدواج توبایدبامن ترانه-

 .بروگمشو نمیخوام,بردار ازسرم دست-

 فهمیدیییی؟؟؟..من فقط,منی تومال,باش زدنت حرف مواظب-

 .(ترانه)-

 لعنتی؟ میخوای ازجونم چی-

 .جادوگرت چشمای,محبتت,خودت-
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 .زدم دستشوپس,شد چندشم کشید گونم دستشوروی

 باگریه.رومه روبه رامین که نمیشد باورم,شد روشن چراغ یه اومدو دوانگشت صدای

 .کردم سمتشوبغلش رفتم

 .میکنم خواهش,نذار توروخداتنهام رامین-

 درمیام؟ بخوام که هرشکلی به من تونمیدونی-

 .باالگرفتم سرمو صداش باشنیدن

 .کنم ازدواج باهات نمیخوام من بردار ازسرم دست پست آشغال-

 .منی تومال نرفته که یادت-

 ارنهانگ میزدم مشت بهش هرچی بیرون بیام ازبغلش ونمیذاشت گرفت دستشودورم

 .بازشدوافتاد خودازسرم خودبه شالم.میخندید فقط,انگار

-  

 .زودباش کن میکنی؟ولم غلطی چه داری

 خیلی باش مطمئن پس نداریم محدودیتی ماهیچ,نده خرج به انقدرحساسیت-

 ...چیزارو

 اممحم توی حتی که براشون نمیشدانقدرراحته باورم,نشنیدم حرفشودیگه ی ادامه

 دادزد که.میزدم جیغ بودوهمش بیشترشده فکرعصبانیتم بااین.زیرنظربگیرن آدمارو

 .شووووو خفه-

 .کردم نگاهش گوشموگرفتموباترس

 .گرفتمت بفهمن خانوادم نمیخوام نزن جیغ فقط بترسونمت نمیخواستم نه-

 .میریخت هم پشت اشکام
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 مکس توظاهرعزیزترین موجود انگیزترین نفرت نمیخوام بیابیرون زظاهرشوهرما-

 .باشه

 گفت آروم کنارگوشم

 زد موهام به ای ه*س*و*فهمیدی؟ب منم فقط چیزت همه,نفست,عزیزت,شوهرت-

 آویزون بلندم موهای سرموبازکردو ی گیره,کردم نگاهش باچندش که

 .نازمیکرد تارموهامو تاربه بیرنگش باانگشتای.شدن

 .میزنی حالموبهم داری بسکن-

 .میادعزیزم خوشت کمکم-

 .کردم نگاهش باترس صحبتش بالحن

 بکنی؟ خوای..میخ کار..چییک..چ..چ-

 .شدن معلوم تیزش دندونای که زد لبخندی

 .همین میشی من مال فقط نترس-

 کمی مانتومودرآوردو.کنه کمکم بودتا کسی کاش.بودن گرفته شدت اشکام

 .بود هشدیدشد لرزبدنم,گرفت توگردنم کردوسرشو بلندم دستش روی.تنموبوکشید

 ...ازت میکنم خواهش-

 .شد بسته چشمام توگردنم دندوناش بافرورفتن بودکه نشده تموم حرفم

 (رامین)-

 ازشب بایدچطور نمیدونستیم.رسیدیم آهنی در یه به گشتن بعدحدودادوساعت بالخره

 امحس.بدم انجام نمیتونستم هیچکاری که بودم ترانه ونگران اونقدرکالفه,کنیم

 .بود درچسبونده گوششوبه
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 .میاد صدایی یه-

 بکنی چیکارمیخوای گفت که ترانه ولرزون ضعیف باصدای کنار زدمش

 گهدی میشی من مال فقط نترس:گفت که مردی صدای اما زندست که خداروشکرکردم

 تا در ی دسته به کوبیدم بودیم آورده که وچکشی باچوب.کنم کنترل خودمو نتونستم

 پست اون توبغل بیهوش ترانه,انداختم داخل به نگاهی ازسوراخی شد سوراخ کمی

 قدری به,روزمین نشستم ودوزانو رفت توانم تمام,میبوسیدتش داشت اون بودو فطرت

 به نگاهی,درونمیشنید به میزد حسام که چکشی صدای که بود خودش حال توی

 ازگچ کمی.زیرزمین این داشت عجیبی ساخت چه,اومد آجری نظرم به دیوارکردم

 از قسمتی که زدم بهش چندضربه باچکش وآجره گل فقط فهمیدم ووقتی دیواروکندم

 مرفت گرفتمو حسامو دستی چراغ,شد خاموش اتاق توی چراغ.شدپایین دیوارریخته

 جارونگاه وهمه اومدن شیداهم حسامو,نبود مشخص چیزی هرچقدرچرخوندم.داخل

 .میکردن

 بلنددادزدم

 روکجابردی؟ ترسو؟ترانه شدی کجاقایم-

 .شده من مال دیگه ترانه,رسیدی دیر-

 خدا؟ چراآخه,آوارشد سرم دنیاروی حرفش این باشنیدن

 شدی؟ وقایم چراترسیدی وگرنه.میگی دروغ داری-حسام

 هتران.بود این پس میکنه اذیتش میگفت ترانه که پسری,شد روشن چراغ دوباره

 ونیخ پارچه نصف,تنشوبپوشونه بودکه پیچیده پارچه دورش,بود بیهوش توبغلش

 بانیتباعص.میکردم خودمولعنت انقدردیررسیدم ازاینکه فشاردادمو بادستام سرمو.بود

 یزدنشم چندنفرداشتن,سرموبرگردوندم حسام باصدای که,رفتم سمتش به بلندشدمو

 زپشتا که وتیزی بزرگ شیئ با,چیکارکنمباید حاال.شیدارومیبردن داشتن چندنفرم
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 آوردنو بهش فشاربیشتری که بردم پشتم به دستمو باتعجب بودن فروکرده توبدنم

 .افتادم و کردم رونگاه میریخت خون ازش که استخونی,اومدبیرون ازشکمم

 راوی

 که بود نمونده نفسی براش زیاددیگه ازکتک هم حسام,بود افتاده بیجون رامین

 داکهشی.شد بسته چشماش بالفاصله زدنو ضربه بهش بود خودش مال که باچکشی

 چپ پچ صدای بود تاریک اتاق توی.بازکرد چشم اطرافش باسروصدای بود کرده غش

 فتادها اتفاقی چه بیاد میکردیادش وسعی میرفت گیج سرش,بود کرده کردناعصبیش

 که بود بلندشده هقش هق,اومد یادش حسام شدن کشته یعنی صحنه آخرین که

 دنشب به سرهم پشت های ضربه بعدش که,شد ساکت صورتش به دستی ی باضربه

 جاستک باشه یادش اینکه بدون,شد شیدابیدار باصدای ترانه.میکشید جیغ ازدرد بودو

 .صدازد

 چیشده؟ شیداااا..شیدا-

 خون بادیدن کشیدو گردنش به دستشو گردنش باسوزش,نمیشنید اماشیداصداشو

 قتیو,بود گازگرفتگی وجای خونی بدنش تمام,دورشوکنارزد ی ملحفه زد ای خفه جیغ

 زودترمرگشو که ازخداخواست فقط بازکردو چشماشو افتاده اتفاقی اومدچه یادش

 اومد ای غریبه صدای.برسونه

 .توعه نوبت بعدازدوستت نباش نگران-

 دادزد میشناختش خوب ترانه که صدایی

 .استخوناتومیجووم خودم بخوره زنم به دستت,میکنی توغلط-

 کردوگفت نگاه هردونفرشون به باترس

 کجاست؟ دوستم-



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر کلهرزاده عاطفه| وحشت ی خانه رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

132 

 

 .نمونده چیزی دیگه میمیره داره- پسرغریبه

 نحس صدای اون دوباره

 .نیااینجا دیگم بیرون برو-

 بوکشیدو بدنش ی تازه خون بادیدن,کرد نگاه خونیش بدن به و شیدارفت طرف به

 گفت بومیکشه موردعالقشو غذای که کسی مثل

 .شد گرسنم دوباره وای-

 .داد تکیه ای گوشه به پیچیدو رودورخودش ملحفه ترانه

 .نکردی حس هم چیزی,نداشت دردی که دیدی,عزیزم نترس-

 گفت دستاشوبازکردو

 .نترس,عزیزم بیا-

 کجان؟ ورامین حسام-

 .رسیدن حسابشونو دوستام,اینجانیستن مزاحمادیگه اون-

 .باشه گذاشته تنهاش کسش عزیزترین باورنمیکرد,بود شده شکه ترانه

 گفت باعصبانیت شدو وارد پدرش.شددربازشد نزدیک بهش همینکه پسر

  چرااینجاست؟پسرباخواهش بکشینش؟این نگفتم مگه-

 .زودباش کن میکنی؟ولم غلطی چه داری

 خیلی باش مطمئن پس نداریم محدودیتی ماهیچ,نده خرج به انقدرحساسیت-

 ...چیزارو

 اممحم توی حتی که براشون نمیشدانقدرراحته باورم,نشنیدم حرفشودیگه ی ادامه

 دادزد که.میزدم جیغ بودوهمش بیشترشده فکرعصبانیتم بااین.زیرنظربگیرن آدمارو
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 .شووووو خفه-

 .کردم نگاهش گوشموگرفتموباترس

 .گرفتمت بفهمن خانوادم نمیخوام نزن جیغ فقط بترسونمت نمیخواستم نه-

 .میریخت هم پشت اشکام

 مکس توظاهرعزیزترین موجود انگیزترین نفرت نمیخوام بیابیرون ازظاهرشوهرم-

 .باشه

 گفت آروم کنارگوشم

 زد موهام به ای ه*س*و*فهمیدی؟ب منم فقط چیزت همه,نفست,عزیزت,شوهرت-

 آویزون بلندم موهای سرموبازکردو ی گیره,کردم نگاهش باچندش که

 .نازمیکرد تارموهامو تاربه بیرنگش باانگشتای.شدن

 .میزنی حالموبهم داری بسکن-

 .میادعزیزم خوشت کمکم-

 .کردم نگاهش باترس صحبتش بالحن

 بکنی؟ خوای..میخ کار..چییک..چ..چ-

 .شدن معلوم تیزش دندونای که زد لبخندی

 .همین میشی من مال فقط نترس-

 کمی مانتومودرآوردو.کنه کمکم بودتا کسی کاش.بودن گرفته شدت اشکام

 .بود شدیدشده لرزبدنم.,تنموبوکشید

 ...ازت میکنم خواهش-

 .شد بسته چشمام توگردنم دندوناش بافرورفتن بودکه نشده تموم حرفم
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 (رامین)-

 ازشب بایدچطور نمیدونستیم.رسیدیم آهنی در یه به گشتن بعدحدودادوساعت بالخره

 امحس.بدم انجام نمیتونستم هیچکاری که بودم ترانه ونگران اونقدرکالفه,کنیم

 .بود درچسبونده گوششوبه

 .میاد صدایی یه-

 بکنی چیکارمیخوای گفت که ترانه ولرزون ضعیف باصدای کنار زدمش

 گهدی میشی من مال فقط نترس:گفت که مردی صدای اما زندست که خداروشکرکردم

 تا در ی دسته به کوبیدم بودیم آورده که وچکشی باچوب.کنم کنترل خودمو نتونستم

 پست اون توبغل بیهوش ترانه,انداختم داخل به نگاهی ازسوراخی شد سوراخ کمی

 قدری به,روزمین نشستم ودوزانو رفت توانم تمام,میبوسیدتش داشت اون بودو فطرت

 به نگاهی,درونمیشنید به میزد حسام که چکشی صدای که بود خودش حال توی

 ازگچ کمی.زیرزمین این داشت عجیبی ساخت چه,اومد آجری نظرم به دیوارکردم

 از قسمتی که زدم بهش چندضربه باچکش وآجره گل فقط فهمیدم ووقتی دیواروکندم

 مرفت گرفتمو حسامو دستی چراغ,شد خاموش اتاق توی چراغ.شدپایین دیوارریخته

 جارونگاه وهمه اومدن شیداهم حسامو,نبود مشخص چیزی هرچقدرچرخوندم.داخل

 .میکردن

 بلنددادزدم

 روکجابردی؟ ترسو؟ترانه شدی کجاقایم-

 .شده من مال دیگه ترانه,رسیدی دیر-

 خدا؟ چراآخه,آوارشد سرم دنیاروی حرفش این باشنیدن

 شدی؟ وقایم چراترسیدی وگرنه.میگی دروغ داری-حسام
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 هتران.بود این پس میکنه اذیتش میگفت ترانه که پسری,شد روشن چراغ دوباره

 ونیخ پارچه نصف,تنشوبپوشونه بودکه پیچیده پارچه دورش,بود بیهوش توبغلش

 بانیتباعص.میکردم خودمولعنت انقدردیررسیدم ازاینکه فشاردادمو بادستام سرمو.بود

 یزدنشم چندنفرداشتن,سرموبرگردوندم حسام باصدای که,رفتم سمتش به بلندشدمو

 زپشتا که وتیزی بزرگ شیئ با,بایدچیکارکنم حاال.شیدارومیبردن داشتن چندنفرم

 آوردنو بهش فشاربیشتری که بردم پشتم به دستمو باتعجب بودن فروکرده توبدنم

 .افتادم و کردم رونگاه میریخت خون ازش که استخونی,اومدبیرون ازشکمم

 راوی

 که بود نمونده نفسی براش زیاددیگه ازکتک هم حسام,بود افتاده بیجون رامین

 داکهشی.شد بسته چشماش بالفاصله زدنو ضربه بهش بود خودش مال که باچکشی

 چپ پچ صدای بود تاریک اتاق توی.بازکرد چشم اطرافش باسروصدای بود کرده غش

 فتادها اتفاقی چه بیاد میکردیادش وسعی میرفت گیج سرش,بود کرده کردناعصبیش

 که بود بلندشده هقش هق,اومد یادش حسام شدن کشته یعنی صحنه آخرین که

 دنشب به سرهم پشت های ضربه بعدش که,شد ساکت صورتش به دستی ی باضربه

 جاستک باشه یادش اینکه بدون,شد شیدابیدار باصدای ترانه.میکشید جیغ ازدرد بودو

 .صدازد

 چیشده؟ شیداااا..شیدا-

 خون بادیدن کشیدو گردنش به دستشو گردنش باسوزش,نمیشنید اماشیداصداشو

 قتیو,بود گازگرفتگی وجای خونی بدنش تمام,دورشوکنارزد ی ملحفه زد ای خفه جیغ

 زودترمرگشو که ازخداخواست فقط بازکردو چشماشو افتاده اتفاقی اومدچه یادش

 اومد ای غریبه صدای.برسونه

 .توعه نوبت بعدازدوستت نباش نگران-

 دادزد میشناختش خوب ترانه که صدایی
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 .استخوناتومیجووم خودم بخوره زنم به دستت,میکنی توغلط-

 کردوگفت نگاه هردونفرشون به باترس

 کجاست؟ دوستم-

 .نمونده چیزی دیگه میمیره داره- پسرغریبه

 نحس صدای اون دوباره

 .نیااینجا دیگم بیرون برو-

 بوکشیدو بدنش ی تازه خون بادیدن,کرد نگاه خونیش بدن به و شیدارفت طرف به

 گفت بومیکشه ردعالقشومو غذای که کسی مثل

 .شد گرسنم دوباره وای-

 .داد تکیه ای گوشه به پیچیدو رودورخودش ملحفه ترانه

 .نکردی حس هم چیزی,نداشت دردی که دیدی,عزیزم نترس-

 گفت دستاشوبازکردو

 .نترس,عزیزم بیا-

 کجان؟ ورامین حسام-

 .رسیدن حسابشونو دوستام,اینجانیستن مزاحمادیگه اون-

 .باشه گذاشته تنهاش کسش عزیزترین باورنمیکرد,بود شده شکه ترانه

 گفت باعصبانیت شدو وارد پدرش.شددربازشد نزدیک بهش همینکه پسر

  چرااینجاست؟پسرباخواهش بکشینش؟این نگفتم مگه-

 رفت پدرش طرف به والتماس 
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 .شده یکی بامن وجودش دیگه اون پدر نه- 

 .کرد نگاه ترانه ومچ گردن به پدرباترس 

 چرااینکاروکردی؟- 

 .شد خون رنگ به وسیاهش کثیف صورت که بود شده عصبانی قدری به 

 ترانه هب پسربودن به شبیه تقریبا که چندنفر شدن خارج وازاتاق گرفت پسرو دست 

 .شدن نزدیک

 میکشین؟ منو- 

 .داد تکون سرشو ازاونها یکی 

 .کنین راحتم زودتر پس- 

 دادگفت سرشوتکون اونیکه 

 دز شدوبلندداد وارداتاق پسر.بایدبکشمت بخاطرپدرم ولی نمیزنمت بخاطربرادرم- 

 بزرگپدر بخاطرنفرین بچمون بعدازبدنیااومدن البته,کرده پدرقبول,صبرکنین نه- 

 .میمیره خودش

 کنارترانه کردو بیرون برادراشو پسر,کرد نگاهش گشادشده باچشمای ترانه 

 ناباورگفت ترانه.نشست

 بچه؟ کدوم- 

 .تومیمیری بعدش دنیامیادوبالفاصله دیگه ماه شش تا که ای بچه- 

 تفاقا این چطور.نبود هضم قابل براش اصال اتفاقات این,باورکنه نمیتونست ترانه 

 سرش توی دیگه وهزارسوال سوال نفهمیده؟این خودش ولی داره چطوربچه افتاد

 .رفت ازحال دوباره توبدنش دندون فرورفتن با که.میچرخیدن
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 ..بعد ماه۶ 

 کنه میکردآرومش سعی قابله بودوهرچقدر پیچیده دلش توی دردبدی ترانه 

 یکباره ینکها باحس.میکشید بیشترجیغ و بدترمیشد حالش قابله صورت بادیدن,نمیشد

 بادیدن,نداشت ای برآمدگی هیچ کرد نگاه شکمش به باتعجب شده خالی شکمش

 ممیخواست که همونی گفت زدوآروم لبخندی,بود قابله تودستای که پسرکوچیکی

 ...باکمک کنی تواجابت قلبیمو ی خواسته امیدوارم.شد

 بود افتاده شماره به نفساش 

 خدا.. کمک با...- 

 .شد بسته چشماش افتادو پایین سرش 

 ...بعد سال ۱۵ 

 با بودو نشسته مادرش اتاق توی,بود مادرش خاطرات ی دفترچه خوندن درحال امیر 

 بیشترگره سیاهش ابروهای بیشترجلومیرفت هرچه,هارومیخوند نوشته تمام دقت

 .بست دفترو باخشونت که تاجایی,میخورد

 ی صفحه روی بود پیداکرده مادرش اتاق توی دفترو این که میشد یکسالی حدودا 

 بود نوشته اولش

 برای ومیتونی شدی مردبزرگی کردی حس که هروقت,مامانی کس عزیزترین- 

 حبتص دفترباکسی درمورداین هم موقع تااون,بخون دفترو این بگیری تصمیم خودت

 .دفتروپیداکردی این که خوشحالم,..پدرت حتی نکن

 دهخون که اماحاال.دفتروبخونه اون بودکه نداده اجازه خودش امیربه تااینروز بنابراین 

 امیکرددپی مادرشو ی خانواده اول باید.بود متنفرشده شدیدا پدرش ی پدروقبیله بوداز

 که وزیر.دید باخوشحالی وموفقیتشو رفت آینده به.میگرفت مادرشو عذاب وبعدانتقام
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 ویت خونه این و رفتن ازبین شده ونفرین شوم ی خونه این توی پست ی قبیله این

 ...ونابودمیشه میسوزه آتیش

 پایان 
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