
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 باغ ممنوعهرمان نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر پردیس نویسنده: 

 هیجانی و ترسناک،ماجراجویی ژانر:

 nika_beramiriha: ویراستار

 نیلوفر شعبانی طراح جلد:

 /http://forum.negahdl.com/threads/159735منبع نگارش: 

 

زد این  سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن ن دراین کتاب 

 سایت محفوظ است.

 

http://forum.negahdl.com/threads/159735/
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 خالصه :

 این راز از سر خواد می کنجکاوی و شیطونی سر از و شه می مشکوک روییشون روبه باغ به که دختریه درمورد داستان

 واردش بار یه حتی کسی ندیده حاال تا سالها این تو چرا اس؟ بسته قفل و زنجیر با درش همیشه چرا که دربیاره باغ

 هولناکی اتفاق چه باغ این در پشت که دونسته نمی دختر که دیگه سوال وکلی هست؟ چی باغ این داخل اصال بشه؟

 .افتاده دردسر توی دیگه که همه میف وقتی و وقوعه درحال
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 *آفرید کنجکاو را بشر ذهن که کسی نام به*

 !جون آخ-

 .بود گرفته اش خنده حرکتم از بابا. هوا پریدم و زدم هم به دستامو دوتا کف خوشحالی از

 .پره می پایین و باال ها بچه مثل بکش خجالت گنده ی دختره حاال خب خیلی_بابا

 حاج و خانوم الهه و گلنار ی واسه دلمم ضمن در .بود کرده باغو هوای دلم که بود وقت خیلی خوشحالم خیلی آخه-

 .شده تنگ خیلی حسین

 :گفت بیرون بود اومده آشپزخونه از که مامان

 خاله و اییمتنه امسال که درسته باغ بریم گذاشتیم برنامه که شد خوب. براشون شده تنگ دلم خیلی منم گه می راست-

 .آقا حسین و الهه هم شهمی تازه دلمون ما هم ولی باهامون، نیستن اینا

 وشخ بهم اصال ای افاده رهای اون وجود با ای، مسخره تعطیالت چه. باغ بودیم رفته اینا خاله با که افتادم قبل سال یاد

 :گفت بابا که بود. گرفته ام خنده خودم فکر از. نیستن اینا خاله امسال که خوبه چه نگذشت

 فنص زیاد احتمال به چون بردارید دارید الزم که چیزی هر. بیافتیم راه فردا پس که کنید آماده کم کم وسایلو پس-

 .بگذرونیم اونجا تابستونو

 ورد جای یه تقریبا ما باغ که درسته. شم نمی خسته باغش و قدیمی ده اون از وقت هیچ من. شد برابر دو خوشحالیم

 خاصی جانهی یه بلکه نبود بار کسالت ولی کشید، می طول ساعت نیم پیاده وتقریبا بود جدا ده کل از یعنی د،بو افتاده

 . داشت

. ودب پریده سرم از خواب گلنار دیدن و ده به رفتن ذوق از برد؟ می خوابم مگه ولی رفتم اتاقم به خواب برای شام از بعد

 اونا خونه هب من یا اومد، می ما باغ به گلنار یا رفتیم، می پدریم ده و باغ به که تابستون هر. بودم دوست گلنار با بچگی از

. دارم راحتی احساس باهاش همیشه و هست داشتنی دوست و ساده دختر. گذروندیم می هم با رو روز چند و رفتم می
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 و ترسید می فوضولی موقع ههمیش گلنار که یادمه ولی کشیدیم می سرک چیز همه تو و کردیم می کنجکاوی باهم همیشه

 :گفت می

 .ترسم می من کن ول برگردیم، بیا خدا تورو نجال-

 :گفتم می و خندیدم می ترسش به ریز ریز منم

 !بترسیا نشد قرار گلنار-

 بعد به سالگی ۱۷از ولی. بود کودکی دوران برای شیطنتامون. نشست هام لب روی محوی لبخند خاطراتمون یادآوری با

 اروشیطنت همه کال. یکردیم م اذیت رو بقیه نه و کردیم می فوضولی نه دیگه. شدیم آروم عجیبی طرز به ندوتامو هر

 اینا گلنار ایههمس باغ پسر علی. شد می مربوط علی به بیشتر گلنار شدن خانوم البته. خانوم دوتا شدیم و کنار گذاشتیم

 گلنار. بود برگشته اش خانواده پیش و ده به بود شده تموم درسش که وحاال بود رفته شهر به خوندن درس برای که بود

 به رس و خجالتی های نگاه از اینو. بهش نسبت نبود میل بی هم علی البته و بود شده علی عاشق دل صد نه دل یه هم

 . بودم شده متوجه انداختند می هم به که زیری

. کنه تعریف رامب نبودم که وقته چند این تو رو علی با برخورداش تا میاد دیدنم به سریع گلنار برسه که باغ به پام مطمئنم

 و علی هدربار شب خود تا و بزنیم قدم که باغ تو برد می باخودش منو و سراغم اومد می رسیدنم از بعد بالفاصله همیشه

 لتخجا پشت که یخواستن همه این به خندیدم می فقط منم. زدمی حرف بود کرده که که کارایی و بود زده که حرفایی

 ده به هک وقتی ولی بود، رفته دانشگاه و بود خونده درس شهر توی که این با چرا دونمنمی. بود شده پنهان پسر این ذاتی

 یایشح همین عاشق دقیقا گلنار کنم فکر که. گشت برمی بهش ذاتیش حیای و شرم و خجالت همون دوباره گشت برمی

 هب منو خواب که تاریکی بعد و بود عشقشون و علی و گلنار بود ذهنم در خواب زا قبل که چیزهایی آخرین. بود شده

 .کشید داخلش

 :زدمی صدام داشت که شدم بیدار مامان صدای با صبح

 بخری؟ کتاب بری خواستی نمی مگه ظهره لنگه دختر دیگه نجال؟پاشو نجال؟-مامان
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 .انداختم میز روی ساعت به نگاهی و نشستم جام توی صاف کتاب اسم شنیدن با

 .ظهره ۱ ساعت!!! وای-

 . بیرون اتاق از رفتم و شدم بلند جام از ناراحتی با

 فتمر. کردم موکول ظهر از بعد به کتابو خریدن پس بود، شده ظهر که االن ولی بخرم کتاب تا چند برم صبح بود قرار

 مدیدن با مامان. شدم آشپزخونه وارد مکشید می خمیازه که طور همین. بیرون اومدم و شستم صورتمو و دستشویی

 .بریزه چایی برام تا برداشت رو میز روی فنجون

 بخیر صبح-

 کتاب بری خواستی نمی مگه. شدی نمی پا که زدم می صدات هرچی خواب؟ ساعته خانوما، خانوم بخیر ظهر-مامان

 بخری؟

 .دستم داد رو پاش شکر و جلوم گذاشت چاییمو. نشستم میز پشت و عقب کشیدم رو صندلی

 .رممی ظهر از بعد شده، دیر دیگه االن ولی چرا-

 .کنی جمع وسایلتو باید ظهر از بعد-مامان

 :گفتم زدم می هم که ور همینط و ریختم چاییم توی شکر

 .برسم خریدم به راحت خیال با ظهر از بعد تا کنم می جمع االن وسایلمو خب-

 .دهنم گذاشتم و گرفتم خودم برای ای لقمه

 .بیام و بخرم وسیله تا چند برم من حرفیه، اینم-مامان

 :گفتم بیرون آشپزخونه از رفت می داشت که طور همین

 ای؟ وسیله چه-
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 :گفت بلند صدای با پذیرایی تو از

 .اینا و راهمون توی برای وسیله تا چند-مامان

 !آهان-

 :گفت که اومد صداش دقیقه چند از بعد. شدم مشغول خوردن وبه

 نداری؟ الزم چیزی تو-انمام

 :زدم داد آشپزخونه تو از منم

 نه-

 .خداحافظ. رفتم من پس باشه،-مامان

 . خداحافظ-

 .برداشتم درشو و بود گاز روی که ای قابلمه سر رفتم. کردم جمع رو میز خوردم که صبحونمو

 !!به به اوم-

 در. شد مگشن باز ولی بودم خورده صبحونه االن همین که این با. کشیدم مشامم به رو سبزی قرمه بوی و بستم چشمامو

 پایین و باال مشغول. کردم روشنش و نشستم روییش روبه مبل روی. رفتم تلوزیون سمت به و روش گذاشتم رو قابلمه

 .کردم خاموشش بعد و رفتم کلنجار باهاش ربعی یه یه تقریبا. شدم ها کانال کردن

 .خودتون بی های برنامه این با-

 طرف اون و طرف این به گنگ و ایستادم اتاق وسط. رفتم اتاقم سمت وبه شدم بلند جام از و مبل روی انداختم کنترلو

 .کردم نگاه

 ببرم؟ خودم با رو وسایلی چه باید حاال-
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 :دادم خودمو جواب خودم بعد و

 .نجال شهمی الزمت که وسایلی هر-

 سمت به. گذاشتم تخت روی و کردم بازش و آوردم رونبی زیرش از زرشکیمو دار چرخ ساک و رفتم تخت سمت به

 راغس رفتم بعدش. چیدم ساک توی و تاکردم و آوردم بیرون رو بشه الزمم کردم می فکر که هایی لباس و رفتم کمدم

 در صدای. بمونم دور وسایلم از تونم نمی ام لحظه یه حتی من. ساکم توی ریختم بودو روش که هرچیزی و آرایشم میز

 :گفت که صداش بعد و بود مامان برگشتن از ننشو

 .سالم اومدم، من-مامان

 :گفتم اتاق همون تو از منم

 !اومدی خوش. سالم_

 و ستمب ساکو زیپ برداشتم چیزو همه شدم مطمئن که این از بعد. کشید طول ساعتی نیم وسایلم کردن جمع تقریبا

 . بیرون اومدم و اتاق ی گوشه گذاشتمش

 :سمتش رفتم. دید می اخبار داشت و بود نشسته مبل روی و بود اومده هم بابا

 .نشدم متوجه من اومدید؟ کی. بابا سالم-

 :خندید و سمتم به برگشت صدام با

 .اومدم تازه. جون بابا سالمم-بابا

 ور میز و کمکش رفتم. کرد می آماده رو نهار وسایل داشت مامان. آشپزخونه به رفتم و شدم رد کنارش از و زدم لبخند

 یچای بابا و مامان و خودم برای. شستم ظرفارو و کردم جمع رو میز بعد و خوردیم صمیمی فضای یه تو رو نهار. چیدیم

 یم صحبت فردا سفر درباره و بودن نشسته تلوزیون جلوی مبل روی دوشون هر. بیرون اومدم آشپزخونه از و ریختم
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 متمس به بابا. نشستم شون رویی روبه مبل روی و گذاشتم میز ویر رو سینی و شدم ملحق جمعشون به منم. کردند

 :گفت و برگشت

 فردا؟ برای اید آماده که؟ کردید جمع وسایالتونو-بابا

 :گفتم و کردم نزدیک لبم به و برداشتم چاییمو

 .اس آماده وسایلم که من آره-

 :برداشت رو خودش چایی و دستش داد رو مامان چایی و شد خم هم بابا

 !کنیا؟ کچلمون رسیدیم که جا اون بعد نذاری جا چیزی مطمئنی؟:اباب

 :خندیدم و دادم فاصله لبم از رو فنجون و نوشیدم چاییمو از جرعه یه

 .مطمئنم نه نه-

 :گفت حالت همون در برمیداشت میز روی از رو کنترل داشت که مامان

 .نذاری جا چیزی وقت یه بنداز دقیق نگاه یه بازم حاال-مامان

 .چشم-

 چند هک این از بعد و کرد روشن رو تلوزیون مامان. برگشتم سرجام باز و گذاشتم سینی توی رو خالی فنجون و شدم خم

 وقت یچه که بودم سریالی دیدن غرق کرد بلند تلوزیونو صدای و کرد پیدا اشو عالقه مورد سریال کرد جا جابه رو کانال تا

 با. بود۵:۰۰ساعت. کردم نگاه ساعت به و برگشتم کتاب خرید آورییاد با یهو که اومد، نمی خوشم ازش

 .دویدم اتاقم سمت به و پاشدم جام از بلندی"هین"گفتن

 وا؟ شد؟ چی-مامان

 :گفتم پوشیدم می لباسامو که طور همین
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 . شد دیرم-

 :گفت بود شده منظورم متوجه که مامان

 .که هنشد دیر.۵ ساعت تازه. حاال شده چی گفتم وای،-مامان

 .برداشتم کیفمو و کردم مرتب سرم روی شالمو

 ور کتابی یه تا کنم تفکر و تامل کلی باید من بعدشم. خونه میرسم دیر وقت اون ور اون از. دوره که دونید می آخه-

 .کنم انتخاب

 :گفت مامان و دویدم در سمت به

 !باش خودت مواظب. نبودم گندت اخالقه این اد ی.بعله-مامان

 :گفتم کردمو لندب دستمو

 .خداحافظ باشه باشه-

 جلوی. شدم ارسو و اومد گیرم تاکسی دقیقه بیست بعد تقریبا و خیابون سر رفتم. بیرون زدم خونه از و پوشیدم کفشامو

 کتاب وارد. بود۶:۰۰. افتاد ام مچی ساعت به نگاهم. کردم حساب رو کرایه و شدم پیاده داشت، نگه فروشی کتاب

 ته زا دیدنم با که دیدم رو فروشی کتاب مسئول احمدی آقای.بودم اینجا عاشق واقعا. شدم ام شتنیدا دوست فروشی

 های رمان. بودم عاشقش که ردیفی سمت رفتم و دادم تکون سرمو منم. داد تکون سالم نشانه به سری فروشی کتاب

 جانهی عاشق. داشتم دوستشون واقعا. خریدم می ترسناک رمان تا شش پنج، و اومدم می بار یه وقت چند هر. ترسناک

 ونهخ و جن درباره. بود من میل مطابق اش موضوع اکثرشون. شدم بود آورده که جدیدی های کتاب بررسی مشغول. بودم

 ...و بود شده تسخیر که دختری و شده نفرین

 خوندم می اشو خالصه حتما رو یکتاب هر داشتم عادت همیشه. بود۷:۰۰کردم نگاه ساعتم به و کردم بلند کتابا روی از سر

 کتاب وسطای از صفحه چند نداشت کتاب پشت خالصه اگر و نه یا هست خوب که کردم می فکر موردش در وکلی
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 به ذراییگ نگاه داشتم و بودم کرده انتخابامو تقریبا. ببرم پی اش موضوع به تا خوندم می و کردم می انتخاب شانسی

 انگار هک کتاب پایین قرمز خط چند با مشکی کامال جلد یه. کرد جلب توجهمو کتاب یک جلد که کردم می دیگه کتابهای

 . داشت خالصه خداروشکر و انداختم کتاب پشت به نگاهی. چکید می ازش خون داشت

 اسحس جای شانسم از وقت اون و خوندم می کتابو وسطای باید. اومد می بدم نداشتن خالصه که هایی کتاب از همیشه

 زا بعد. کردم داستان خالصه خوندن به شروع. رفت می بین از هیجانش دیگه و رفت می لو داستان و اومد می نداستا

 چندش شدت از. کردمی سالخی مردمو که بود جالد کش آدم یه درباره. جاش سر برگردوندم نفرت با کتابو خوندنش

 و فیلم درمورد چه اومد نمی خوشم ها موضوع جور این از. افتادم بودم دیده که زامبی های فیال یاد. افتاد جونم به لرزی

 حمدیا آقای سمت رفتم. کردم بسنده بودم کرده انتخاب که کتابی چهار همون به. نداشتم دلشو واقعا. کتاب درمورد چه

 هک شیفرو میوه آب سمت به رفتم. بیرون اومدم و دادم پولشونو و کرد حساب رو کتابا کوتاهی، بش و خوش از بعد و

 :گفتم خودم ا ب.بود نزدیکی همون

 .بخرم آبمیوه خودم برای برم بگیرم تحویل خودمو یکم خب،-

 ومدما کردمو حساب پولشو و گرفتم هویجمو شیر. دادم سفارش هویج شیر یه و شدم فروشی آبمیوه وارد خندون لب با

 .خوردم آخرشو قطره تا و ایستادم درش جلوی جا همون. بیرون فروشی آبمیوه از

 !!آخیش-

 . خونه سمت افتادم راه و کنارم سطل توی انداختم لیوانو

 داختمان بهشون سری سر نگاه یه آوردم در کیفم داخل از رو بودم خریده که هایی کتاب رفتم اتاقم سمت به شام از بعد

 هک گوشیم آالرم دایص با صبح. برد خوابم زدن بهم چشم یه به و کشیدم دراز تخت روی. ساکم توی گذاشتمشون و

 از رخوت اب. کنارم انداختم و کردم خاموشش و برداشتم تختم کنار میز روی از گوشیمو. شدم بیدار بودم کرده تنظیمش

. نشد کم آلودگیم خواب از هم ذره یه حتی. بیرون اومدم صورتم شستن از بعد و رفتم دستشویی سمت به پاشدم جام

 :آشپزخونه داخل رفتم. اومد می نهآشپزخو تو از بابا و مامان صدای

 .بخیر صبح-
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 :برگشتند طرفم به دو هر

 اس؟ آماده وسایلت همه. بخیر صبح-مامان

 !بچه؟ خوابی هنوز که تو بخیر، صبح-بابا

 :گفتم و نشستم میز پشت رفتم

 .میاد خوابم خیلی. اس آماده وسایلم همه آره-

 . میز روی گذاشتم سرمو و

 .جلوم گذاشت و ریخت چایی برام مامان

 .بیافتیم راه خوایم می که بخور زودتر. نریزی رو چایی-مامان

 وشیدمپ لباسامو. رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند بعد و خوردم لقمه چند زور به. شدم خوردن مشغول و کردم بلند سرمو

 دویدم سریع. بودن حیاط توی اباب و مامان. شدم خارج اتاق از دست به ساک و گذروندم نظر از اتاقو بار آخرین برای و

 ویر خودمو. ماشین تو پریدم و گذاشتم عقب صندوق توی ساکمو. کردم قفل درو و پوشیدم هامو کفش و در سمت به

 یم مامانو خوندن ذکر لب زیر صدای من و شدن ماشین سوار هم بابا و مامان. بستم چشمامو و کردم ول عقب صندلی

 :گفتم بابا به شدیم خارج نهخو از که این از بعد. شنیدم

 .خوابیدم من. کنید پیاده اینا گلنار خونه دم منو ده رسیدیم-

 :گفت و خندید بابا

 .بخواب تو باشه-بابا

 . برد خوابم و شد گرم چشمام کم فضا،کم توی گرم هوای و ماشین آروم های تکون با

 .کردم نگاه رو بیرون و نشستم جام توی گیجی حالت با. کردم باز چشمامو آروم کرد توقف ماشین که این حس با
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 کجاییم؟-

 :کرد نگاهم آینه تو از بابا

 گلنار؟ خونه بری خواستی نمی مگه-بابا

 .بود ظهر۳:۰۰.کردم نگاه مچیم ساعت به. بودیم گلنار خونه دم و ده توی. کردم درک موقعیتمو تازه

 !خوابم؟ که ساعته۹ من یعنی اوه،-

 :گفت خنده با مامان.زدم پیشونیم به دست با

 .کنیم استراحت بریم ماهم که شو پیاده زودتر حاالم. خانوما خانوم بعله-مامان

 از سرشو بابا. پایین ماشین از پریدم سریع داشت بالشتمو نقش اینجا تا که ام کوله برداشتن از بعد و اومدم خودم به

 :پرسید ازم و بیرون آورد شیشه

 میای؟ کی-بابا

 :گفتم و سمتش برگشتم

 .دونم نمی-

 .دنبالت میام فردا خودم بمون جا همین شبو نیا، رفت تاریکی به رو هوا اگه-بابا

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .خداحافظ باشه،-

 . رفتم اینا گلنار خونه سمت وبه برگشتم منم.رفتن بعدم و باال کشید رو شیشه سرش دادن تکون با
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 وپشوت وبعد شد گرد تعجب از چشماش اول دید که منو. بیرون پرید فوتبالش توپ اب رضا و شد باز در بزنم در اومدم تا

 ور همه و بزنه داد میخواد االن دونستم می. بود گرفته ام خنده حرکتش از. حیاطشون توی دوید و زمین روی کرد پرت

 :زد داد دل ته از و ایستاد حوض لبه روی رفت. اومدم من که کنه خبر

 .اومده نجال بیرون بیاید مامان. اومده نجال گلنار،-رضا

 ریعس شون گلی گل چادرهای با خانوم زری و گلنار. بستم سرم پشت درو و حیاط داخل رفتم. خندیدم می فقط که من

 :گفت رضا به رو خانوم زری. حیاط توی دویدن

 شده؟ چی ترکید زهرم بچه؟ چته-خانوم زری

 :کردم مسال بلند پهن لبخند یه با و سمتشون رفتم

 .سالم-

 .بغلم پرید و کشید جیغ خوشحالی از دید منو تا گلنار.شدن من متوجه تازه دو هر

 و باال همش من دیدن ذوق از هم رضا و خندیدیم می و گفتیم می خانوم زری و گلنار با فقط و بودم کنارشون تاشب

 جم کنارم از ده اومدم می وقت هر و داشت ستدو منو خیلی. بود سالش ۷و بود گلنار کوچیک برادر رضا. پرید می پایین

 باعث نهمی و کنه می ترش معصوم و تر دلنشین روستاییش ساده ظاهر همون که داشتنی دوست خیلی پسر. خورد نمی

 :داد پیام بابا که بود شب آخرای. باشم داشته دوستش حد این تا من که شده

 دنبالت؟ بیام کی فردا-بابا

 :دادم جوابشو منم

 .میام رضا و گلنار با مخود-

 حرفای رضا، خوابیدن از بعد. باشه من تاپیش بود کرده جا ما کنار زور به خودشو که هم رضا. خوابیدم گلنار اتاق تو شب

 که ردک می تعریف علی از. زدیم می حرف و بودیم بیدار صبح اذان نزدیکای تا تقریبا و شد شروع گلنار و من خصوصی
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 بعد ته،رف شهر به کاری برای گلنار بابای چون شده قرار و زده حرف گلنار درباره مادرش با و کنار تهگذاش خجالتو باالخره

 من های شوخی و گلنار های حرف با هم شب اون. برسن خدمت خواستگاری برای ازش اجازه کسب و برگشتنش از

 .شد تمام

 :گفت می که شدم بیدار خانوم زری غرغرهای با ظهر

 این از جا اون دیگه.شوهر خونه برید باید دیگه وقت چند بکشید خجالت خوابید؟ می قدر چه دخترا، یدپاش-خانوم زری

 .نیست خبرا

 . کنه نمی ولمون پانشیم وقتی تا و نداره تمومی خانوم زری غرغرهای که میدونستم

 دست همون با. کرد می درد اکیوحشتن طرز به چون بوده مونده زیرم دستم دیشب کنم فکر. شدم بلند جام از درد بدن با

 :گفتم گلنارو پای به زدم محکم دونه یه چالقم

 جلو یارهم هم امونو نتیجه و نوه بخوابیم ام دیگه یکم داد که شوهرمون. ده می ادامه شب تا مامانت وگرنه که پاشو گلنار-

 .چشممون

 :گفت گنگی با و پرید خواب از من دست ضربه با

 کی؟ چی؟ شوهره-گلنار

 :گفتم خنده با شدم پامی جام از که جوری مینه

 .میگم جانو حسن. دیگه تو شوهره-

 شههمی رفت می مدرسه بودو کوچیک گلنار که وقتی از. بود باالیی ده پسر حسن. خندیدم ریزریز گری موذی با وبعد

 همین .باهاشه جا همه که شه می متوجه گلنار وقتایی یه هم االن حتی. رفت می دنبالش جا همه و کرد می تعقیب گلنارو

 ناروگل حرص خوام می وقتی همیشه. دونه می خدا که زشته انقدرم خدا بنده. کنه می نگاهش و میاد دنبالش فقط جوری

 پاشد اشج از و زد جیغ و شد باز حد آخرین تا چشماش حسن اسم باشنیدن گلنار. بیارم حسنو اسم کافیه فقط بیارم در
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 فتیمر کرد جدا من از زور به گلنارو خانوم زری که این از بعد. شدم قایم خانوم زری پشت رفتم خنده با منم. کرد دنبالم و

 اونجا هارن و ما باغ بریم رضا و گلنار با شد قرار. برداشتم امو کوله و اتاق توی رفتم صبحونه از بعد. خوردیم صبحونه و

 . میاد مامانم دیدن به دیگه وقت یه و داره کار گفت و نکرد قبول بیاد ما با کردم اصرار خانوم زری به هرچی. باشن

 یلیخ ده با ما باغ گفتم که طور همون. رسید می ما باغ به که ده انتهای سمت به افتادیم راه و بیرون زدیم خونشون از

 پر و بلند های درخت از بود پر و بود سرسبزی باغ دوطرفش که طوالنی ی جاده یه. بود جدا ده از کال و داشت فاصله

 برام یمبرس باغ به تا کشید می طول که ای دقیقه چهل ساعت، نیم این همیشه. شد می منتهی ما باغ به که برگ و شاخ

 می مه آب صدای. بود بهشت از فسمتی انگار اصال جا، اون بود زیبا که بس از. بود ها دقیقه و ها ثانیه ترین بخش لذت

 از توق هر. کنم پیدا اونو تا بودم نرفته صدا سمت به وقت هیچ ولی باشه اطراف اون باید ای چشمه دونستم می و اومد

 ورن جلوی بودن پر بلندو درختا که بس از کرد نمی اذیت چشمتو نوری ترین کوچک جاده، این توی اومدی می که روز

 این هک بود دلیل همین به و دش نمی دیده جاده جای هیچ خورشید نور از کوچکی درخشش حتی و بودن گرفته رو خورشید

 .رفت می فرو شب تاریکی تو دیگه جاهای از زودتر جاده

 رو کسی کردم حس فرستادم، می هام ریه به رو تازه هوای و زدم می قدم که طور همین. شدیم جاده وارد گلنار و رضا با

 . دیدم درختا بین

 که شتربی. داشتم هواشو چشمم گوشه از. بخوره حرص ازب که کنم ضایع گلنار جلوی نخواستم و حسنه باز که زدم حدس

 بعد و کردم تعجب اول. لنگشو پای کشه می زمین روی گاهی رفتن راه برای و لنگه می پاش یه شدم متوجه کردم دقت

 :گفتم لب زیر گرفت، خندم

 .شد چالق باالخره که رفت ور اون به ور این از گلنار این دنبال بس از بدبخت-

 :گفت و سمتم به برگشت گلنار. حرفم به خندیدم ریز زری بعد و

 خندی؟ می و زنی می حرف خودت با چرا دیوونه وا؟-گلنار

 .خنده زیر زدم و گرفت ام خنده بیشتر گلنار حرف از
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 تندداش رارق فاصله با تقریبا ویال تا چهار منطقه این توی. ما باغ ی محوطه به رسیدیم و شد تموم جاده ساعت نیم از بعد

 مین زندگی جا این ما مثل صاحباشون که بودند منطقه این های باغ ترین بزرگ از چهارتا. بود ما برای ها اون از یکی که

 این تو. بودند ساخته هاشون باغ وسط طبقه چند ویالیی های خونه و بودن کوبیده رو باغ ته قدیمی های خونه و کردند

 که اس ادهخانو یک به متعلق ما راستی سمت ویالی که بودم بوده فهمیده بودیم اومده جا این به که تابستونی سال چند

 چند. داشتند ساله۲۷ پسر یه و ساله۳۰تقریبا دختر یه و بودن مسن که فراهانی خانم و آقا. بودمشون دیده بار چند فقط

 درست یگهد ویالی دوتا. موندن نمی ههفت یه از بیشتر بار هر ولی بودمشون دیده بودن اومده تعطیالت برای ما مثل که بار

 وقت یچه تقریبا که بودن پیرزن یه و پیرمرد یه مالکینش داشت قرار ما ویالی روی روبه که ویالیی. بودند ما روی روبه

 به که بچگی همون ز ا.پیرزن و پیرمرد اون باغ کناری ویالی یعنی من، عالقه مورد ویالی آخر در و. اومدن نمی جا این

 صاحبش حتی. بود سکنه از خالی همیشه میاد یادم که جا اون تا. داشتم باغ این به عجیبی حس یه اومدم می اینجا

 . بود بسته قفل و زنجیر بایه باغ در همیشه. هست کی صاحبش دونستم نمی اصال. باغ به بزنه سر اومد نمی تابستونام

 وقت چهی صاحبش چرا اس؟ بسته درش همیشه چرا شکلیه؟ چه ببینم و باغ توی برم یواشکی داشتم دوست همیشه

 ویت باغ این مورد در بچگی از که دیگه های سوال وکلی شکلیه؟ چه هست؟ کی صاحبش اصال بزنه؟ سر بهش نمیاد

 رموزم باغ سمت به و کردم نزدیک گلنار به خودمو. بود کرده جذابش برام انقدر که بود بودنش مرموز همین و. بود ذهنم

 :گفتم و دمکر اشاره

 .چیه اش قضیه بدونم دارم دوست هنوزم نشدم، بیخیالش هنوزم-

 :گفت و کرد نگاهم گنگی با بود نشده حرفم متوجه که گلنار

 زنی؟ می حرف کی مورد در-گلنار

 :گفتم حرص با و مرموز باغ در جلوی رفتم. گرفت حرصم

 .دیگه گم می باغو این-

 :گفت و باال انداخت ابروهاشو بود شده منظورم متوجه تازه که گلنار
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 فوضول؟ چه تو به آخه. آهان-گلنار

 :گفتم و شدم خیره بهش بیشتر حرص با

 .ذوق بی بودی، جور همین اولم از. بابا ببند-

 :گفتم حال همون در و باال برم درش از مثال که بگردم دست جای دنبال کردم وسعی باغ در به چسبیدم تقریبا

 .تو این رم می جور یه آخرش من-

 :گفت و جلو پرید رضا

 باال؟ برم دیوارش از من خوای می-رضا

 :گفتم باال بکشم خودمو کردم می سعی که جور همین و کردم پیدا کوچک رفتگی فرو یه

 .تو اون بری تو نکرده الزم نخیر-

 .بگیره فاصله زمین از پاهام سانت یه حداقل که زدم می زور داشتم

 .نجال بابا کن ول-گلنار

 :گفتم حین همون تو

 .نکن پرت حواسمو هیس ا؟-

 فراهانی آقای ویالی یعنی ما بغلی ویالی در لحظه همین تو. شد بلند زمین از سانت نیم پام کردم حس زدن زور کلی بعد

 اومد سرعت به پایین بیام جا اون از که نکردم وقت. بیرون اومد سرعت با ساله۳۵ تقریبا مرد ویه شد باز شدت با

 :گفت و مونسمت

 کنی؟ می داری کار چی-مرد
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 :گفتم و پایین پریدم خجالت با. خودم وضعیت از هم و مرد این منتظره غیر حرکت از هم شدم، شوکه

 .هیچی سالم،-

 . شده هول حسابی بود معلوم گلنارم

 :توپید من به بود شده عصبانی خیلی انگار که مرد

 باغی؟ این در آویزون چرا پس هیچی؟-مرد

 :گفتم و پایین انداختم وسرم

 .شکلیه چه ببینم بندازم باغ به نگاه یه در باالی از خواستم می فقط. نداشتم کاری خدا به-

 هک بالحنی و نزدیکم آورد صورتشو بعد و کرد نگاه و طرف اون و طرف این اول. شد نزدیک بهم ترسناکش صورت اون با

 :غرید شدندونا الی از بود قبل از تر عصبانی برابر صد

 وضولیف عاقبت میدم نشون بهت ببینمت باغ این بر و دور دیگه دفعه یه که؟ جریانی در بدیه خیلی کاره فوضولی-مرد

 شد؟ فهم شیر. چیه

 دست و گرفتم فاصله ازش سریع. بدم تکون آره نشونه به بار چند سرمو تونستم فقط و دادم قورت دهنمو آب ترس با

 ثانیه چند از بعد. زدم در تند تند. رفتم خودمون باغ سمت به و چسبیدم سفت رو بودن سیدهدوتر هر که رو رضا و گلنار

 :گفت شده گرد چشمای با و بود کرده تعجب ما حرکت از حسین حاج. تو پریدیم ماسریع و کرد باز درو حسین حاج

 شده؟ چی بابا جان نجال-حسین حاج

 :گفتم و کردم جور و جمع خودمو سریع.شدم هول

 .نشده چیزی هیچی-

 .بگن چیزی کسی به قضیه این از نباید یعنی که رفتم غره چشم گلنار و رضا به تفهیم حالت وبا
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 :کردم عوض رو فضا و زدم لبخند. شد منظورم متوجه و بود هوشی با ی بچه رضا خداروشکر

 .بود شده تنگ براتون دلم چقدر حسین حاج وای-

 .نشده چیزی متوجه خداروشکر که بود این دهنده شونن این. زد پهنی لبخند هم حسین حاج

 .منتظرته دیروز از الهه. زدی ما به سری عجب چه.دخترم همینطور منم-حسین حاج

 :گفت و کرد هدایت داخل به مارو بعد و

 بابا تو دریب. کنه می ذوق کلی اومدی تو بفهمه الهه االن جان نجال. بابا داخل برید جان رضا جان گلنار. بیاید-حسین حاج

 .جان

 . بودند هم باغ سرایدار البته و ما خدمتکار هم زنش خانوم الهه و بود باغبونمون حسین حاج

 برای .کردیم نمی نگاه داشتنی دوست و مهربون انسان دو این به کارگر چشم به کدوم هیچ بابا و مامان نه و من نه ولی

 ورودی در از زیادی تقریبا فاصله با و باغ وسط که ویال سمت به تایی سه. بودن نداشتم مادربزرگ و پدربزرگ جای من

 :اومد سمتم به من دیدن با و شد خارج آشپزخونه از خانوم الهه بالفاصله شدیم که وارد. رفتیم داشت قرار باغ

 .ببینم بغلم بیا خوشگلم؟ دختر تو بودی کجا مادر بگردم دورت الهی-خانوم الهه

 .انداختم بغلش توی خودمو خنده با منم

 .من برم قربونتون. بود شده تنگ براتون دلم قدر چه. خانوم الهه سالم-

 :گفت و کرد جدا خودش از منو

 .جان مادر نکنه خدا-خانوم الهه

 :رضا و گلنار سمت به برگشت بعد و زد پیشونیم به ای ــوسه بـ و

 طوره؟ چه خانوم زری مادر؟ خوبید. من عزیزای سالم-خانوم الهه
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 .رسوند سالم خوبه مامانمم. خانوم الهه سالم-لنارگ

 :گفتم گلنار به رو. بدم گوش اشون مکالمه بقیه به وایستادم

 .میام االن کنم عوض لباسامو باال رم می من-

 منتظر و هر می سر اش حوصله اونجا بودم مطمئن که رضا به ها نرده بین از رسیدم که باال طبقه به. ها پله سمت به رفتم

 یم داشتیم. ها پله سمت به دوید خوشحالی با اونم. زدم بهش چشمک یه و باال بیاد که کردم اشاره منه، حرکت ینا

 .بیرون اومد اتاقش از مامان که اتاقم سمت رفتیم

 .مامان سالم-

 اومدی؟ کی. سالم-مامان

 :داد ادامه رضا به رو و

 طوره؟ چه ما رضای آقا سالم،-مامان

 .سمتش رفتیم بودم گرفته رو ضار دست که جور همین

 .االن همین-

 :گفت اروم خیلی خجالت با هم رضا

 .سالم-رضا

 .زد لبخند بعد و

 کجاست؟ بابا-

 .خوابیده اتاقه، تو-مامان
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 اتاقم شویک سمت رفتم منم و نشست تختم روی رفت رضا. برگشتم اتاقم سمت به رو رفته مسیر همون آهان گفتن با و

 لبخند با و نشستم کنارش تخت روی. برگشتم رضا سمت به و برداشتم رو انباری کلید و بیرون کشیدم درشو واولین

 :گفتم بهش

 .بده بهت رو دوچرخه بگو بهش و حسین حاج پیش برو. انباری کلید اینم بیا- 

 رفتم و دمش بلند تخت لب از لبخند با منم. بیرون اتاق از دوید و بوسید محکم لپمو بعد و گرفت ازم کلیدو ذوق با اونم

 منن منتظر و نشستن میز دور همه دیدم که پایین طبقه رفتم. بیرون زدم اتاق از و کردم عوض هامو لباس. کمدم سمت

 به ستراحتا برای همه نهار از بعد. نشستم میز پشت و کردم سالم بابا به و سمتشون رفتم لبخند با. کنن شروع نهارو تا

 هدوچرخ داشت باغ توی که کردم می نگاه رو رضا پنجره از داشتم.رفتیم من اتاق به رمگلنا و من. رفتن هاشون اتاق

 :گفتم حرص با و تختم سمت رفتم و کردم ول رو پرده افتاد باغ اون در به نگاهم تا. کرد می سواری

 .عوضی-

 :گفت گرفته حرصم چی از و دم می فحش کی به دارم گرفت که گلنار

 نکن؟ فوضولی گفتم بهت قدر چه بود حقت اصال. بود خودت تقصیر-گلنار

 :گفتم و بازوش به زدم دونه یه

 .بود پرو انقدرم که بود کی نبود معلوم اصال مرتیکه. بزرگ ننه بابا برو-

 :گفتم و دهنم جلوی کردم مشت دستمو

 .گفت من به دیدی؟ ا-

 :آوردم در اداشو کردمو کلفت صدامو بعد و

 شد؟ فهم شیر چیه، فوضولی عاقبت دم می نشون بهت ببینمت رب و دور این دیگه دفعه یه-

 :گفتم حرصی حالت با بعد
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 .وایستا حاال نگرفتم، حالتو اگه عوضی. شد فهم خر نه-

 :گفت و کرد بهم سفیهی اندر عاقل نگاه یه گلنار

 کنی؟ چیکار خوای می مثال-گلنار

 :گفتم بودم شده ضایع خیلی که من

 !حاال-

 .افتادم ترسناکش قیافه یاده. بکنم تونم نمی کاری هیچ دونستم می مخودم درواقع ولی

 :مگفت و کردم جمع صورتمو. بود کرده تر ترسناک صورتشو که سیبیالش اون با کلفت نسبتا و اخم پر ابروهای

 .ترسناکش و ریخت بی ی قیافه اون با-

 :گفت و باال داد ابروهاشو گلنار

 .نبود ریخت بی ولی بود سناکتر بود؟ ریخت بی کجاش وا؟-گلنار

 .سمتش کردم پرت و برداشتم تخت روی از بالشتمو

 .شه شکلی همین شوهرت ایشاال پس نه؟ نبود ریخت بی- 

 :گفت و کرد اخم و گرفت هوا رو بالشتو

 .نیست شکلی این اصال اونم که علیه من شوهر-گلنار

 :گفتم کنم، اذیتش خواستم

 .جذاب و خشن دوتاشون یهن،شب چقدر اتفاقا. حسنه تو شوهر-

 :طرفم برداشت خیز حرص با. بکنه امو کله خواد می حرص از االن دونستم می
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 .زنه می ارد خودشو که حسنه شبیه گفتی بهش بفهمه اگه بدبخت این بعدشم. نکردم خفت تا ببند دهنتو نجال-گلنار

 .خنده زیر زدم

 بدی؟ نجات آوارگی این از داروخ بنده دی نمی مثبت جواب بهش چرا خداوکیلی گلنار-

 :زد جیغ تقریبا گلنار

 .متنفرم ازش دونی می خودت شو ساکت نجال-گلنار

 :گفتم بهش رو خنده همون با. شد بیشتر ام خنده

 .اومد دنبالمون جا این تا امروزم ور اون به ور این از بیوفته راه دنبالت باید همش بدبخت-

 :گفت حرص و تعجب با گلنار

 !!اقعا؟و-گلنار

 .لنگید می همش. شده چالق پاشم یه بدبخت تازه اره،-

 :گفت تعجب با گلنار

 .بود سالم که دیدمش دیروز خودم شده؟ چالق وا؟-گلنار

 :گفت شد حرصی انگار بعد

 .بیاد دنبالم نتونه دیگه شه فلج کاش حقشه، اصال-گلنار

 .کردم رها تخت روی خودمو قهقهه با

 گفت و ارگلن نکرد قبول ولی برسونتشون که کرد اصرار خیلی بابا. رفتن و کردن خداحافظی ما از ظهر از بعد رضا و گلنار

 رفتم پوشیدم مناسب ولباس کردم خشک موهامو که این از بعد و گرفتم دوش یه رفتم. نباشید نگران خونه ریم می زود
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 و شاخ داشت و بود باغ ته. داشتم مناسب هرظا جلوش همیشه اما بود پدربزرگم مثل حسین حاج که درسته. باغ سمت به

 :گفتم لبخند با و سمتش رفتم. چید می درختو یه اضافی برگ

 .نباشید خسته-

 :خندید و سمتم برگشت

 .ره می در تنم از خستگی بینم می که تورو. جون بابا قربونت-

 :وگفتم جلو شد،رفتم بیشتر لبخندم

 خواید؟ می کمک کنید؟ می کار چی-

 : گفت و کرد پاک پیشونیشو روی عرق

 درخت های شاخه که این برای ولی نیستن، اضافی البته. برم می رو اضافی های شاخه دارم بابا، قربونت نه-حسین حاج

 .بیاد بار به تری بار پر درخت تا کنی کوتاهشون باید بشن پرتر و بلندتر

 :گفتم و باال انداختم ابرومو

 چیزی؟ ای چایی شربتی بیارم؟ براتون برم خورید می چیزی راستی جالب، چه-

 :گفت و درخت سمت چرخید دوباره

 .خوردم آورد شربت برام الهه بابا، نه-حسین حاج

 :گفتم منم

 .بزنم اطراف و دور این چرخی یه برم منم نشم، کارتون مزاحم پس باشه-

 .جون بابا برو باشه،-حسین حاج
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 که دبو خوشگل و سفید تاب یه پشت اون. باغ ساختمون پشت رفتم .کردم حرکت به شروع مخالف جهت در و چرخیدم

 ابت آروم که نوری همین. خوردن تاب کردم شروع و نشستم تاب روی رفتم. بود خریده برام بابا بودم بچه که موقعی

 لتخجا یخیل که این با. کردم می فکر امروز اتفاق به. رفتم فرو فکر تو و تاب زنجیر به چسبوندم سرمو خوردم می

 می رارتک همش ذهنم تو خودم با. نکنم شک مرد اون به که شد نمی این از مانع کنجکاویم حس ولی ترسیدم و کشیدم

 :کردم

 مرموزه؟ باغ اون صاحب نکنه. دزدم من کرده فکر شاید سمتم؟ اومد عجله با جوری این چرا بود؟ کی یعنی-

 :گفتم و کردم بلند سرمو

 .بود اغهب اون صاحب خودشه، آره-

 :گفتم و کردم اخم بعذ ولی

 روختننف که ویالشونم. نداشتن پسری همچین اونا یادمه که جا اون تا بیرون؟ اومد اینا فراهانی آقای ویالی از چرا پس-

 بود؟ کی این پس. فهمیدیم می ما فروختن می اگه

 :گفتم خودم با

 ای اسهک یه. کارشه تو چیزی یه معلومه مشکوکه که بس زا داره مشکل پایه از خودش اون اصال. سیبیلو پروی ی پسره-

 .مطمئنم من. اس کاسه نیم زیر

. کنم ینم کاری چین هم که دونستم می خودمم ولی باالخره، گیرم می مچتو یعنی که زدم می حرف لحنی یه با که این با

 . بودم ترسیده ازش خیلی چون

 توجهم انگار برگردونم سرمو اومدم تا. کردم نگاه فراهانی ویالی ایه پنجره به برگشتم و دادم تاب خودمو بیشتر یکم

 تداش فاصله همون از که خشمی با داره و ایستاده پنجره کنار دیدم که کردم نگاه پنجره همون به دوباره. شدم چیزی

 ردمک می نگاهش زهنو که جور همون. پایین پریدم تاب روی از و گفتم هینی ترس از. کنه می نگاهم داد می سکته منو
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 هی یهو که کردم می نگاهش وحشت از پر چشمای با داشتم. دادم قورت صدا با دهنمو آب و قلبم روی گذاشتم دستمو

 :گفت پشتم از صدایی

 .گردم می دنبالت دارم ساعته یک جایی؟ این مادر وا؟-

 :گفتم و کشیدم آسودگی سر از نفسی خانوم الهه دیدن با. صدا سمت برگشتم و هوا پریدم متر سه وحشت با

 .کنم سکته بود نزدیک وای-

 :گرفت گاز پایینیشو لب و جلوتر اومد خانوم الهه

 با پلو زرشک یه. بخوریم شام کم کم خواهیم می شه می تاریک داره هوا تو بریم بیا. دختر بگیر گاز زبونتو-خانوم الهه

 .مادر یاب. خوری می باهاش انگشتاتم که کردم درست ای خوشمزه مرغ

 اول از که انگار. نبود کس هیچ. کردم نگاه پنجره به باز و برگشتم رفتم می ویال سمت به دنبالش داشتم که جور همین

 یرو. رفتم اتاقم به شام خوردن از بعد. دادم ادامه راهم به و برگردوندم رومو. بود واینیستاده پنجره اون پشت کسی

 هنوز اموه کتاب. ساکم سمت به رفتم و شدم بلند. افتادم بودم خریده که هایی ابکت یاد یهو که بودم کشیده دراز تخت

 دجوریب چشممو اول همون از که یکیشون. تختم کنار میز روی گذاشتم و بیرون آوردم همشونو. بودم نیاورده در ساکم از

 سیدهر وسطاش تا تقریبا. شدم خوندن مشغول و کردم باز کتابو. تخت روی کشیدم دراز رفتم و برداشتم بودو گرفته

 تختم کنار میز روی کتابو. بود شب نصفه۳:۳۰ساعت. کردم مچیم ساعت به نگاه و مالیدم چشمامو و بستم کتابو که بودم

 . کردم خاموش خوابو چراغ و کشیدم باال چونم زیر تا رو پتو و کشیدم دراز و گذاشتم

 مکان قلن جدید جای یه به که بودن خانواده یه. کردم می فکر کتاب نداستا به داشتم و بودم زده زل سقف به تاریکی تو

 و نیست،جنه آدم اون که میشه متوجه خانواده دختر مشکوکشون ی همسایه با عجیب برخوردهای کلی از بعد و کردن

 که داروشکرخ. ترسناک قدر چه کردم فکر خودم یا... و کنه می اذیت رو دختر اون همش و درآورده آدم شکل به خودشو

 سعی. افتاد جونم به لرزی کردم می کار چی باید بودم اون جای من اگه که این تصور از و نیستم دختر اون جای من

 روی م،پاشد خواب از سنگین سری با صبح. ببره خوابم بلکه دادم فشار هم روی چشمامو و نکنم فکر بهش دیگه کردم

 بدنی با. بودم خوابیده دیر شب که بود این خاطر به کنم فکر. کرد می ددر شدت به سرم. مالیدم چشمامو و نشستم تخت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پردیس شریعتی | باغ ممنوعهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 28 

 بابا و انمام اتاق سمت به رفتم صورتم و دست شستن از بعد. شویی دست سمت به رفتم و پاشدم تخت روی از کوفته

 از ودز صبح بود لوممع. کردم باز کامل درو. نیست اتاق توی کسی دیدم کردم باز آروم درو الی. نشنیدم صدایی. زدم در

 .باشه ظهر باید حتما االن و پاشدن خواب

 میقع ساعتم رد که دستم به افتاد نگاهم. نبود دیر چینم هم بابا ننه. بود صبح۱۰:۰۰ساعت کردم نگاه مچیم ساعت به

 ها هپل سمت به و دادم ماساژ دستم یکی اون با یکم جاشو. بود دستم دیشب از که بود این خاطر به. بود افتاده روش

 :گفتم و نزدیکشون رفتم. خورن می صبحونه دارن هم دور همه دیدم رسیدم که پایین طبقه یه رفتم،

 .بخورید تنها تنها خودتون جوری همین! نکنیدا؟ بیدار منو وقت یه.بخیر صبح-

 :گفت و خندید حرفم به بابا

 .نباشی لکس ظهر ی برنامه برای وقت یه ات بره در خستگیت قشنگ تا کنی استراحت بیشتر خواستیم می خب-بابا

 :گفتم کردمو ریز چشمامو و نشستم میز پشت کنجکاوی با

 ظهر؟ ی برنامه-

 :بود گرفته خودشو جلوی زور به ولی بود گرفته اش خنده قیافم حالت از مامان

 . چیدیم ای برنامه یه-مامان

 :فتمگ حرص با منم.نمیگم اینکه معنی به باال انداخت ابروهاشو و

 .نکنید اذیت دیگه بگید ا؟-

 :گفت و خندید خانوم الهه

 نونهارمو طبیعت توی و بگردیم اطراف و دور این بریم خوایم می جون مادر نکنید، اذیتش امو بچه خدا تورو-خانوم الهه

 .داری دوست خیلی تو که دونم می. بخوریم
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 :گفتم و کردم مشت دستمو خوشحالی با

 !ایول-

 :گفت خنده با مامان

 .خوره نمی ساله۲۳ دختر یه به اصال حرکاتت. نجال بکش خجالت-مامان

 :گفتم و خندیدم

 .نخوره خب-

. شد هترب دردم سر و خوردم مسکن یه رفتن از قبل. بیرون خونه از زدیم و برداشتیم نیکو پیک وسایل صبحونه از بعد

 :فتمگ بابا به رو شدیم می رد سیبیلو اون باغ جلوی از داشتیم وقتی

 االن؟ هستن باغشون توی یعنی تعطیالت؟ اومدن هم فراهانی آقای بابا؟-

 :گفت برداره جلوش جاده از نگاهشو اینکه بدون بابا

 حسین؟ حاج چی تو ندیدمشون، که من نکنم فکر نه-بابا

 :گفت حسینم حاج

 .ندیدمشون منم واال نه-حسین حاج

 :گفتم تعجب با

 خالیه؟ باغ یست؟ن باغشون تو کس هیچ االن یعنی-

 :گفت حسین حاج

 .خالیه خالیه باغ. نیومدن االن تا بودن اینجا که پارسال تابستون همون از. نه-حسین حاج
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 :گفتم لب زیر خودم با

 باشه؟ جن نکنه کیه؟ مرد اون پس-

 باغ که ابا،ب نظر مورد محل به رسیدن از بعد. نکنم فکر بهش دیگه کردم سعی و گفتم اهلل بسم بار چند تند تند بعد و

 آماده ابوکب جوجه بساط تر ور اون یکم حسینم حاج و بابا و انداختیم رو زیرانداز. شدیم پیاده همگی بود زیبایی خیلی

 یه اطراف و دور اون رفتم کردن استراحت یکم از بعد. خوردیم رو نهار و شد آماده ساعت یک تقریبا از بعد و کردن

 رو ای شنونده هر و پیچید می فضا توی مدام ها پرنده صدای. بود زیبا واقعا. درخت زا بود پر جا همه. بزنم گشتی

 . رفتم صدا دنبال. میاد آب صدای شدم متوجه گرفتم فاصله اینا مامان از که یکم. کرد می مجذوب

 که داشت قرار ییجا. بود سخت خیلی کردنش پیدا. کردم پیدا رو چشمه باالخره طوالنی تقریبا مسافتی کردن طی از بعد

 همین. توش کردم دستامو و نشستم چشمه لب رفتم. حال به تا بود نیومده محدوده این به کس هیچ تقریبا کنم فکر

 و اه کتونی کوتاه مکث یه از بعد. توش بذاره پاهاشو که کرد می ترغیب آدمو آب خنکی. دادم می تکون الکی آبو جوری

 .آب یتو کردم پاهامو و درآوردم جورابامو

 !آخیش-

 از تمداش. دربیارم توش از پاهامو نبودم حاضر و داد می کیف خیلی بازم ولی. شد مورمورم و لرزید تنم تمام آب سرمای از

 که تدق. منه به پشتش و نشسته سنگ یک روی من از زیادی فاصله با یکی شدم متوجه که بردم می لذت آب خنکی

 همون شلوارم های پاچه بودم درآورده کفشامو فقط نبود بد کردم، خودم وضعیت به نگاه یه. مرده یه دیدم دیدم کردم

 .بود شده خیس هم کلی تازه بودو پایین طور

 یشروی روبه درخت سمت به و شد بلند جاش از دقیقه چند از بعد مرد. دادم ادامه کارم به و نداره اشکالی پس خب گفتم

 :گفتم خودم با.کشیدش می زمین روی و یدلنگ می پاش یه رفت می راه داشت وقتی. رفت

 کنه؟ می کار چی جا این! حسنه که این-
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 همون در و کند می دستش با درختو از ای گوشه های خاک داشت انگار و شد خم و ایستاد درخت روی روبه رفت حسن

 :گفتم و کردم اخم. زد می حرف لب زیر خودش با حال

 زنه؟ می حرف خودش با داره چرا اس؟ دیوونه-

 :ودب گلنار از پیام یه. کردم نگاه اش صفحه به و آوردم درش. شنیدم جیبم تو از گوشیمو ویبره صدای لحظه همون تو

 کجایی؟ نجال. سالم-گلنار

 :گفتم لب زیر و خندیدم

 .همسرت جوار در-

 :دادم پیام بعد و

 .کنم می نگاه اتو دیوونه شوهر دارم و نشستم چشمه کنار. نیک پیک اومدیم. سالم-

 :داد پیام بالفاصله. کردم ارسال پیامو و خندیدم بعد و

 اونجاست؟ علی؟اونم-گلنار

 :دادم جوابشو و شد بیشتر ام خنده

 .میگم جونو حسن نه-

 .کردم نگاه حسن به باز و باال آوردم سرمو و

 :کردم بازش.اومد برام گلنار از پیام لحظه همون.شد من حضور متوجه تازه

 رس پشت بیرون زدم خونه از که موقعی از بیرونم االن من!!منه سر پشت االن که حسن.علیه من شوهر زهرمار-گلنار

 اونجاست؟ میگی تو جور منه،چه
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 . کردم نگاه حسنه میکردم فکر که مردی به تعجب با و باال آوردم سرمو

 گلنار از امپی دوباره. گفت می اییچیز یه لب زیر داشت هنوز. شدم بود سرش پشت که ای مشکی زباله کیسه متوجه تازه

 :اومد

 شده؟ چالق که گفتی می چی سالمه پاش که دیوونه این راستی،-گلنار

 شیدشک می زمین روی که لنگش پای وجود با. سمتم میاد داره مرد دیدم باال آوردم سرمو تا و جیبم توی چپوندم گوشیو

 "کن فرار پاشو نجال"زد فریاد درونم ویت حسی یه. رسید می بهم تقریبا داشت و بود زیاد سرعتش

 .کردم دویدن به شروع لختم پای همون با و دستم گرفتم کتونیامو پاشدم، معطلی بدون

 لیو. میاد خون داره حتما و شده زخمی کلی پام کف بودم مطمئن. رفت فرو پام کف به بود خار و شیشه و سنگ چی هر

 می قطق. نه یا دنبالم میاد داره هنوزم که کنم نگاه گشتم برنمی حتی. دویدم می فقط سرعتم تمام با و نذاشتم محل

 تکیه تدرخ یه به. نیست کس هیچ دیدم. کردم نگاه سرمو پشت برگشتم و کردم کم سرعتمو دقیقه چند از بعد.دویدم

 مدون نمی. شه کم تالطمش از یکم تا دادم فشار و قلبم روی گذاشتم دستمو زدم می نفس نفس که همونجور و دادم

 راه و پوشیدم هامو کتونی زخمیم پاهای به توج بی و شدم خم سریع. ترس از یا بود زیاد دویدن از قلبم باالی ضربان

 :گفت ماخ با و سمتم اومد دید منو تا بابا. کردن می جمع وسایلو داشتن بهشون رسیدم وقتی. اینا مامان سمت افتادم

 .فکر بی ی دختره دادی می سکته مارو داشتی. گشتیم التدنب بگی جارو هر تو؟ بودی کجا-بابا

 :گفتم شرم با و پایین انداختم سرمو

 .چشمه سمت بودم رفته. بودم اطراف و دور همین. ببخشید-

 .کردم می عصبانیش بیشتر فقط جوری این. کنم تعریف براش مردو اون قضیه نخواستم

 بزنی؟ دور ری می بگی ما به قبلش نباید-بابا
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 و تنگف نمی هیچی کدوم هیچ بودن دیده وخیم رو اوضاع که حسین حاج و خانوم الهه و مامان. نداشتم گفتن برای یهیچ

 :توپید بهم دوباره بابا. ذاشتن می ماشین توی وسایلو فقط

 .شو ماشین سوار برو. خب خیلی-بابا

 من سر هب سر کلی باغ به رسیدن تا کارش از بود شده پشیمون انگار که بابا. شدم ماشین سوار و رفتم حرف بدون منم

 بدن ننشو بابا به اینکه برای هم من خونه رسیدیم وقتی. کرد دلجویی ازم نوعی به و کرد آروم رو متشنج جو و گذاشت

 حاج و بابا های شوخی با شاد فضای یه تو و کردم درست اشو عالقه مورد شکالتی کیک براش نیستم ناراحت دستش از

 هک بودم خسته انقدر.کنه استراحت تا رفت خودش اتاق به کسی هر بعدش و بود طور همین هم شام. مخوردی حسین

 . برد خوابم نرسیده بالشت به سرم هنوز

 :گفتم امانم به و بیرون اومدم اتاقم از سراسیمه. کرد می دعوا بایکی داشت انگار. پریدم خواب از بابا بلند صدای با صبح

 شده؟ چی-

 :گفت نگرانی با مامان

 ...می باز افتاده شرکت تو اتفاقی چه دونم نمی-مامان

 :بشنوم مامانو حرف ی ادامه نذاشت بابا داد صدای

 .اونجا میام االن همین من-بابا

 ریخت یم لباساشو داشت بابا. دویدیم دنبالش مامان و من. رفت خوابشون اتاق سمت به عصبانیت با و کرد قطع بعد و

 :گفت نگرانی با و نزدیکش رفت نماما. ساکش توی

 .بگو کردی عمرم نصف شده؟ چی حمید-مامان

 :گفت عصبانیت با داد می ادامه کارش به که طور همین بابا

 .زده گند باز احمق رسولی این-بابا
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 کرده؟ کار چی-مامان

 :گفت و بست ساکشو زیپ بابا

 .زده جا شرکت بارهای بین قاچاق بار برداشته مرتیکه-بابا

 :گفت و خودش ساک سمت دوید عجله با مامان. رفت در سمت به و

 .پس میام منم کن صبر-مامان

 :گفتم منم

 .کنم جمع وسایلمو رفتم منم پس-

 .بمون تو گردیم می بر دیگه روز چهار سه، فوقش بابات و من. بمون تو نه،-مامان

 .تمرف سرش پشت منم. پایین ها پله از رفت و کرد جمع وسایلشو هم مامان

 کرمف اونا رفتن از بعد. رفتن و سپردن اونا به منو حسین، حاج و خانوم الهه از مختصر خداحافظی یه از بعد بابا و مامان

 .شد مشغول خیلی

 متس رفتم. بیرون باغ از بزنم کردم س*ـو هــ زدم قدم که یکم باغ، توی رفتم و خوردم پنیر و نون لقمه تا چند زور به

 :گفتم خانوم الهه به بیرون همون از و ردمک بازش و ویال در

 .باغم اطراف همین. بزنم دور یکم رم می من خانوم، الهه-

 .برگرد زود. باش خودت مراقب. مادر باشه-خانوم الهه

 ردهک سخت برام رو رفتن راه این و کرد می درد خیلی پاهام کف. بیرون باغ از وزدم بستم درو کوتاهی ی باشه گفتن با

 .بود اومده پیش مسائل درگیر نمذه. بود

 ...و حسنه کردم می فکر که مردی کیه، دونم نمی که ای شرکت،همسایه موضوع
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 نبی رو یکی کردم حس کنم حرکت دوباره خواستم تا و کردم مکث یکم. کردم نگاه مرموز باغ سمت به و برگشتم

 .کردم حرکت جاده سمت به بوده خیال و توهم شدم مطمئن که این از بعد و کردم دقت یکم. دیدم جاده طرف درختای

 می خونی هم آهنگ با لب زیر که جوری همین. دادم ادامه راهم به و کردم پلی امو عالقه مورد آهنگ و آوردم در گوشیمو

 به. دخور زنگ گوشیم که بودم فکر غرق. نشستم درخت یه کنار. گرفتم فاصله جاده از و رفتم درختان سمت به کردم

 .بود گلنار کردم، نگاه وشیگ صفحه

 گلی؟ بله-

 .ترسیده خیلی که بود گوشی،معلوم توی پیچید گلنار صدای

 نجال؟ الو الو،-گلنار

 :شدم نگران

 گلنار؟ شده چی-

 .زنن می رو دیگه هم دارن افتادن، هم جون به دوتا این نجال-گلنار

 :کردم تعجب

 زنه؟ می کیو کی دوتا؟ کدوم گی؟ می کیو-

 .بیا پاشو خدا تورو کجایی؟. حسن و علی-گلنار

 :گفتم تندی و گرفتم رو قضیه سریع

 .اومدم کن قطع باشه باشه-

 نمی توجه سوخت می پاهام اینکه با.کردم حرکت ده سمت به دو حالت با رفتم، جاده طرف به و پاشدم جام از سریع

 .دویدم می سرعتم آخرین با و کردم
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 داشت پاهام کف. رسیدم دقیقه ۲۰ تقریبا از بعد. گلنار پیش رم می گفتم ختصرم خیلی و زدم زنگ هم خانوم الهه به

 یناا گلنار خونه سمت به سرعتم آخرین با و نکردم توجه بازم ولی. اومده خون حتما االن دونستم می. کرد می ذوق ذوق

 و گرفتم ودستش. ایستادم ارشکن رفتم و کردم پیدا جمعیت بین گلنارو. رفتم بود بسته صف جلوش آدم ایل یه حاال که

 :گفتم

 شده؟ چی-

 دش می بدل و رد جمعیت بین که هایی حرف به منم. شد ساکت هم گلنار که شد بلند همهمه صدای بده جوابمو اومد تا

 :گفت و رفت علی سمت پیرمرد یه. چیه قضیه بفهمم شاید تا دادم گوش

 بوده؟ چی قضیه و کرد شروع کی بگید االن همین اید؟ بچه شماها مگه کاریه؟ چه این-پیرمرد

 شپیشونی طور همین. بود جاری ازش خون و بود شده پاره لبش گوشه. افتاد علی پرخون و زخمی صورت به نگاهم تازه

 یه رتنف با علی. بود پاره و خاکی هاش لباس تمام و بود کبود راستش چشم پای و بود شده ایجاد کوچولو شکاف یه هم

 رتجسا ،با مرد پیر به رو و انداخت کرد می ناله درد از داشت و بود خودش از بدتر خیلی وضعیتش که حسن به نگاهی

 :گفت

 .کردم شروع من-علی

 متس رفت نگاهامون دوباره. باشه چی سر باید دعوا میزدیم حدس دوتاییمون. کردیم نگاه ترس با هم به گلنار و من

 :گفت جدی خیلی که پیرمرد

  چی؟ برای-پیرمرد

 :گفت و کرد پاک حدودی تا لبشو گوشه خون دست، با علی

 .داره چشم ناموسم به مرتیکه این چون-علی

 :گفت و هم توی کشید اخماشو مرد پیر. کردم وارد گلنار کرده یخ دست به کوچیک فشار یه دستم با
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 کی؟فاطمه؟ به-مرد پیر

 :گفت تحکم با و دش بلند جاش از شده عصبانی انگار که علی. بود علی خواهر فاطمه

 .گلنار نه،-علی

 ششگو نزدیک بردم سرمو. پایین بود انداخته سرشو گلنار. کردن می پچ پچ هم درگوش همه. رفت باال ها همهمه صدای

 :گفتم و

 !گلنار گفت ناز چه وای-

 روی بود ردهخو کتک رانقد که حسن. کنم نگاه معرکه به رو دوباره و ببندم نیشمو شد باعث که زد بهم ای سقلمه یه گلنار

 ور همه اخم با پیرمرد. کنه دفاع خودش از بخواد برسه چه. نداشت زدن حرف نای و کرد می ناله فقط و بود افتاده زمین

 :گفت جدی صدایی با و تر غلیظ اخم با علی روبه و کرد ساکت

 توئه؟ ناموس گلنار مگه-پیرمرد

 :زد داد جمعیت،و روبه برگشت زدن آتیشش حرف این با انگار دیگه که علی

 همگی .بکنه چپ نگاه گلنار به نداره حق کس هیچ بعد به این از. دارم دوستش بشه، قراره ولی نیست ناموسم نه-علی

 .فوضول زنک خاله آدمای. بزنید سرم پشت خواست دلتون حرفی هر برید فهمیدین؟حاالم

 گلنار هب کردم نگاه از دیروز تا که ایه خجالتی پسر همون این یعنی"گفتم می ذهنم تو. من خود حتی بودن کرده کپ همه

 "داشت؟ شرم هم

 ادرم. کرد می نگاه علی به خجالت از شده قرمز صورت و تعجب از شده گرد چشمای با. کردم نگاه گلنار به و برگشتم

 چی تدونس نمی استرس و خجالت از چاره بی. کند می دندون با لبشو پوست و بود ایستاده گوشه یه فقط که هم گلنار

 کی یدمنفهم. رفتن هاشون خونه به و شدن متفرق کم کم بودن شنیده رو کالم ختم انگار که مردم ی همه. بکنه باید کار

 .برد و کرد جمع حسنو نعش
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 :گفتم خانوم زری و گلنار به رو نیست خوب موقعیت دیدم که من

 .داخل بریم-

 وراه دادن گوش حرفام به سریع و کنن کار چی بگه بهشون یکی بودن منتظر رانگا که بودن هنگ انقدر که هم دوتا اون

 :سمتمون اومد سرخوشی با و چی همه از خبر بی کوچه، ته از رضا موقع همون. اشون خونه سمت افتادیم

 . جونم نجال سالم-رضا

 :گفت بود هنگ هنوز که خانوم زری به رو بعد. کردم بغلش و زمین روی نشستم منم. بغلم پرید بعد و

 باالیی؟ ده برم ها بچه با مامان-رضا

 :گفتم گوشش دم آروم من

 .خرابه اوضاع فعال. هیس-

 وسط هنوز علی. بستم رو خونه در من و تو رفتیم تا چهار هر. نزد حرفی دیگه و شد خیره چشمام به استرس با اونم

 بعد. تگف نمی هیچی کس هیچ هنوزم. نشست ای شهگو یه کی هر و داخل رفتیم. بود پایین سرش و بود ایستاده کوچه

 :گفت خانوم زری گذشت منوال همین به که دقیقه چند از

 .شدی راحت حسن پسره این دست از باالخره آخیش،-خانوم زری

 از ور گلنار که این برای. بود خوبی زن خیلی خانوم زری. خنده زیر زدیم پقی و کردیم نگاه هم به تایی سه لحظه همون

 .خندیدیم ما و گفت دیگه یکم بیاره بیرون هوا و حال ینا

 زدم اشون خونه از ازشون، خداحافظی از بعد. کردم رفتن عزم نهار بعدخوردن ساعت چند و موندم اشون خونه رو نهار

 تسم به و کشیدم راهمو. اومده خواهی معذرت خاطر به حتما که زدم حدس. میاد سمت این به داره علی دیدم. بیرون

 ردمبرگ خواستم اول. شد می تاریک داشت کم کم هوا چون. ترسیدم یکم راستش رسیدم که جاده به. کردم حرکت باغ

 بارون که بودم راه وسطای. برسم تاریکی از قبل که رم می سریع گفتم خودم با. شدم پشیمون بعد ولی اینا گلنار خونه
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 رانقد اونم وضعیت؟ا این تو اونم االن؟ آخه ولی. میاد بارون امروز که بود معلوم و بود ابری هوا کال صبح از. شد شروع

 خصوصام. شد نمی پاهام وضعیت با ولی کنم حرکت تندتر کردم می سعی. بدشانسم واقعا که شد باورم دیگه! شدید؟

 قدم جوری و زدم می لنگ. کرد می اذیت پامو کف بیشتر و بود رفته هام کفش توی آب و بودم نپوشیده مناسبم کفش که

. بودم دهش کشیده آب موش مثل. بودم باغ نزدیکای کم کم دیگه. بیاد پاهام کف به فشار کمترین که داشتم برمی هامو

 .برسونم باغ به خودمو زودتر کرد می ترغیبم و کرد می بیشتر رو وحشتم این و بود شده تاریک تقریبا هوا

 صدای. شد می ترسناک ها شب اندازه همون به بود، زیبا ها صبح که قدر همون. شد تموم کذایی ی جاده اون باالخره

 اه باغ های چاله توی که ای اضافه آب بارون، موقع.خورد گوشم به مرموز باغ کناری دیوار ی گوشه سوراخ از آب شرشر

 . بآ راه میگفتن ها سوراخ این به که ریختند می باغ بیرون به و شدند می تخلیه ها سوراخ این راه از شدند می جمع

 شک. مایستاد لحظه یه رفتم می راه تند تند داشتم که طور همین. افتاد بود افتاده راه باغ کنار که ای رودخونه به نگاهم

 نشستم هبش تبدیل یقین به شکم که این برای. نزدیک رفتم وحشت و تعجب با. شدم خیره آب به باز و برگشتم. کرد

 ویجل گرفتم دستمو. خون از پر بود، قرمز آب.بود درست. آب روی انداختم نورشو و ردمدرآو جیبم از گوشیمو و کنارش

 همون. بود افتاده راه خون رودخونه یه. بگیرم رو بشه خارج دهنم از بود قرار ترس از که ای اضافه صدای جلوی تا دهنم

 .یکی به خوردم محکم که خودمون، باغ سمت برم که چرخیدم. پاشدم جام از ترس با بود دهنم جلوی دستم که طور

 سریع .ترسیدم می ازش واقعا. سیبیلو ی همسایه. شد دوبرابر ترسم بود روم روبه که کسی دیدن با و باال آوردم سرمو

 نا با. ودب گذاشته تاثیر روم بدجور کتابه اون. پا یا داره سم ببینم شد نمی و بود کفش تو پاهاش. کردم نگاه پاهاش به

 .کرد می نگاهم داشت برزخی ی قیافه با باز. شدم خیره توصورتش دوباره رست و امیدی

 کنی؟ می کار چی جا این تو-مرد

. کشید پشت از دستمو که رفتم می باغ سمت به داشتم و شدم رد کنارش از. کنم فرار ازش خواستم می ترسم از

 لحظه هر. ادد فشار شدت به عصبانیت و صحر با بود، دستش توی که دستمو. بود سرد دستاش. کنم نگاهش برنگشتم

 صدای. بود بهش پشتم هنوزم. بستم چشمامو و گرفتم دندون به لبمو درد روی از من و کرد می بیشتر رو فشار

 یه هب زورش چون نیست، آدم قطعا که شدم مطمئن دیگه حاال. بود توصیف قابل غیر دردش. شنیدم دستمو استخونای

 :گفت و کرد خورد دستمو زدنی بهم چشم توی. خورد نمی آدم
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 نه؟ نفهم، نمیشه حالیت حرف-مرد

 هدار کسی شدم متوجه تاریکی توی بگم چیزی یه اومدم تا. نداشتم زدن حرف قدرت درد از. بود جاری چشمام از اشک

 دستش توی دیگه دستم شدم متوجه بجنبم خودم به اومدم تا. شدم خوشحال دلم ته. سمت این به میاد رو روبه از

. نیست تمپش کس هیچ دیدم ناباوری کمال در که"برم می آبروتو االن"که کنم تهدیدش تا سمتش به برگشتم. نیست

 چند واقعا اصال کردم شک که بود ساکت محیط انقدر. نکردم پیداش ولی چرخوندم چشم. رفت یادم دردم تعجب از

 از.دمبو نزده توهم من و بود جا این شدم مطمئن دستم درد ریبایادآو ولی بودم؟ زده توهم من یا بود جا این پیش ثانیه

 .بگردم حرفم ی ادامه دنبال ذهنم توی حتی ندادم اجازه اصال "...واقعا نکنه". لرزیدم خودم به زدم دلم توی که حرفی

 وشخ رقد چه. کنم نگاهش گشتم نمی بر هیچوقت کاش وای. کردم اومد می سمت این به که کسی طرف به رومو سریع

 . دیدم می بزرگم بدشانسی رو بارون پیش، دقیقه چند که بودم خیال

 قتو االن ولی. کنم گریه خودم بدبختی برای و زمین رو بشینم جا همون خواستم می. نزدیک اومد می داشت لنگ مرد

 زور به و رآوردمد جیبم از یدوکل لرزون بادستایی و کردم پرواز باغ در سمت به تقریبا نکردنی باور سرعتی با. نبود کارا این

 رد به جا همون. دروبستم سریع و داخل انداختم خودمو باسر و کردم وباز در. توش انداختم کلیدو و کردم پیدا رو قفل

 آوردم تمودس درد با. افتادم دستم یاد وتازه شد راحت خیالم کمی گذشت، که یکم. گذاشتم قلبم روی دستمو و دادم تکیه

. انگشتام رفته در حتما باشه نشکسته اگه بودم مطمئن. بود شده مچاله کاغذ یه مثل دستم. گرفتم ورتمص جلوی باالو

 .بود چپم دست که خداروشکر باز.رفتم ویال طرف به و گذاشتم مانتوم جیب توی درد با دستمو

 :گفت و سمتم دوید دیدنم با خانوم الهه. داخل رفتم و کردم باز رو درویال

 .خوری می سرما االن خیسه تنت تمام مادر. سرم بر خاک وای-خانوم الهه

 :گفتم و زدم لبخند یه

 .نباشید نگران. کنم می عوض لباسامو رم می االن-

 گاهن بهش و درآوردم جیبم توی از دستمو دوباره. بستم درو و اتاق توی رفتم. کردم فرار باال طبقه سمت به سریع و

 ورز به دستم؟ شده چی بگم خانوم الهه به جوری؟ چه ولی دکتر، برم باید حتما و شده طوریش که بودم مطمئن. کردم
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 دیگه هچار البته. بود خوب بودم کشیده که ای نقشه نظرم به. حمام توی انداختم خیسمو های لباس و کردم عوض لباس

 مکث از بعد و کشیدم یقعم نفس یه و اش دستگیره به گرفتم دستمو. کردم بازش ته تا و در سمت رفتم! نداشتم ای

 تمرف و کردم باز آروم درو. زدم جیغ دلم ته از بعدش بالفاصله. شد بسته بدی باصدای در. دادم هول محکم درو کوتاهی،

 در الی دستت اگه کل، عقل اخه"کردم فکر خودم با لحظه همون. شدم خم دستم روی و زمین روی نشستم جلوش

 "فهمن می االن کشیدنم نقشه این با توسرم خاک شد؟ بسته در طور چه پس مونده

 نکشید درد و گریه ادای الکی منم. اومدن طرفم به ترس با چاره بی حسین حاج و خانوم الهه که نکشید ای ثانیه به

. کرد می نگاهم فقط و بود ایستاده سرجاش تعجب از که خانوم الهه. کردم می گریه و میزدم جیغ هی الکی. درآوردم

 .گذاشت کمرم روی دستشو و سمتم دوید و اومد خودش به ودترز حسین حاج

  شده؟ چی جون بابا-حسین حاج

 :گفتم و دادم نشونش دستمو گریه با منم

 .دستم دستم،-

 .بود ترسیده خیلی چاره بی. دستم روی شدم خم باز و

 بابا؟ شده چی دستت-حسین حاج

 راوونف استرس با. کنم اذیتشون و بدم ادامه که ندونستم جایز این از بیشتر دیگه"گفتم دروغ فهمن می االن وای"

 :گفتم

 .شده طوریش مطمئنم. کنه می درد خیلی در، الی موند دستم-

 :گفت خانوم الهه به رو و کرد بلندم سریع حسین حاج

 .بدو. درمانگاه ببرمش بپوشه لباس کن کمکش الهه-حسین حاج
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 و دز می چنگ صورتش به که همینجوری و سمتم اومد خانوم الهه. کنم عوض لباس من تا پایین طبقه رفت خودشم و

 اشک یه الکی منم. پوشوند بهم لباسامو رفت می ام صدقه قربون گاهی و نیست حواست چرا که کرد می شماتتم گاهی

 بودم دهچسبی حسینو حاج سفت سالمم دست با. شدیم سوار و آورد موتورشو و باغ تو رفتیم حسین حاج با. ریختم می

 .خونه موند خانوم الهه نبود، جا چون. نیوفتم که

 ده رمانگاهد ولی. بیمارستان بریم تونستیم نمی و بود فاصله خیلی که شهر تا. روند می ده درمانگاه طرف به حسین حاج

 بیآ لهچا هر از و یرفت م سرعت با حسین حاج. بود خیس هنوز زمین ولی بود اومده بند بارون.داشت خوبی پزشکای هم

 هاگ که نبود حواسشون اصال که بودن شده نگران قدر اون خداروشکر. پاشید می اطراف به آب کلی شدیم، می رد که

 .نرفت لو دروغم خداروشکر و! شد؟ بسته در چرا پس کرده، گیر در الی دستم

 یتو کسی خداروشکر مرسیدی وقتی. بگم دروغ بهشون بودم مجبور خب ولی کارم این از داشتم وجدان عذاب دلم تو

 خانوم الهه اغب رسیدیم وقتی. بست آتل برام فقط دکتر و بود نشده طوریش دستم. دکتر پیش رفتیم سریع و نبود نوبت

 اتفاقات به و خوردم می غلت هی جام توی. بخوابم که رفتم و خوردم مسکن بعدشم و بخورم داد سوپ بهم زور به هم

 دمآ من زد؟ غیبش یهو چرا چیه؟ واقعا مرد این. نیوفتادم دوتا اون گیر که کرد رحم مبه خدا واقعا. کردم می فکر امشب

 و ردهم درسته. باشه آدم یه واسه تونه نمی زور همه اون آخه. نیست زاد آدمی که بود شده باورم واقعا ولی نبودم خرافاتی

 ودشخ ولی بشکنه دستمو تونست می که دمبو مطمئن. کرد داغون دستمو ثانیه یه تو آخه ولی زیادتره، من از زورش

 یطمح حتی.نیست ازش اثری هیچ دیدم کردم نگاه سرمو پشت برگشتم وقتی زد؟ غیبش طور چه بعدش. نخواست

 ایمق جا یه دوید می باید فرار برای باالخره. نشده رد جا اون از کس هیچ انگار که بود حرکت بی و ساکت قدری به اطراف

 . فهمیدم می حرکتشو باید بوده جا اون دونستم می که من باالخره کنه حرکت آروم قدرم چه هر دیگه؟ شد می

. ودب شده غیب هم لحظه اون تو و جنه واقعا که کنم باور که این جز ذاشت نمی برام ای چاره هیچ افتاد که اتفاقی ولی

 روی رفتم و قلبم روی گذاشتم سالممو دست. زد می تند تند قلبم. کردم روشن اتاقو المپ و شدم بلند جام از سریع

 سیک که این برای ولی سوخت می هنوزم. کردم پام کف به نگاه یه و درآوردم جورابامو. افتادم پاهام یاد. نشستم تخت

 رپ پاهام کف. پوشیدم می جوراب خونه تو همیشه و برم راه عادی کردم می سعی حسین حاج و خانوم الهه جلوی نفهمه

 نجاما کار دستی یه بود سخت خیلی. کردم پام جورابامو احتیاط با بعد و کشیدم روشون دستی آروم. بود ریز زخمای از
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 اون یاد دوباره. شدم خیره باغ اون به و کنار زدم رو پرده. پنجره سمت رفتم و شدم پا جام از و پوشیدم باالخره. دادن

 تو اون کسی مگه اصال جا؟ اون بود افتاده اتفاقی چه بود؟یعنی چی برای خونا اون. خون ی رودخونه. افتادم صحنه

 مپال یه. روشنه اتاقاش از یکی دیدم تعجب کمال در. باغ های پنجره به شدم خیره دقت با و کردم ریز چشمامو هست؟

 بعد صاحبش حتما"کردم فکر خودم با. بترسم یا باشم خوشحال باید دونستم نمی. شد می دیده زور به که نور کم زرد

 یهتوج این به دلم ته که این با "بوده گوسفنده برای هم خون اون آره کشته، گوسفند خودش ورود برای و اومده ها مدت

 وابوخ چراغ بالفاصله و کردم خاموش المپو رفتم و کردم ول رو پرده. کنم راضی خودمو داشتم سعی ولی شد، نمی راضی

. کردم می نگاه سقف به و کشیدم دراز تخت روی. پاییدم می ورو اون و ور این چشمم گوشه از احتیاط با. کردم روشن

 در و میشهه. بستم راستم دست به سختی به و داشتم برش تختم کنار میز روی از و شدم بلند. افتادم مچیم ساعت یاد

 به نگاهم که مبکش دراز اومدم. بودم شده دچارش کی از دونم نمی و عادته یه باشه، دستم مچیم ساعت باید حالتی هر

 کردم سعی. داشتم برش و دادم جرئت خودم به ولی ترسیدم، می اسمشم از حتی که این با. افتاد میز روی کتاب

 این چرا دونم نمی. کردم خوندن به شروع بودم زده عالمت که جایی ادامه از و کردم بازش و کنم حفظ خودمو خونسردی

 قصد ارانگ اصال. مونده باقی جراتی یه وجودم ته هنوز و نترسیدم که کنم تلقین خودم به خواستم می مثال. کردم کارو

 و ستمب کتابو. آوردم نمی خودم روی به اصال ولی کشیدم عذاب کنم تموم کتابو که صبح نزدیکای تا. داشتم خودآزاری

 . دبر خوابم نکشید ای ثانیه به و پتو زیر خزیدم خستگی از و مالیدم چشمامو. میز روی گذاشتم

 زا خیس تنی با ظهر نزدیکای. قاتل و دزد و کش آدم تا بگیر ومپایر و جن از. دیدم وحشتناکی های کابوس شب اون

 جام از و کنار زدم رو پتو اومدم خودم به که این از بعد. کجام بفهمم تا کردم نگاه اطراف به یکم. پریدم خواب از عرق

 از .شستم خودمو مکافاتی چه به. شدم حموم وارد و برداشتم امو حوله. سوخت می عرق از داشت تنم تمام. شدم بلند

 از و دورم مپیچید حوله سریع. نیوفته آیینه به نگاهم تا بود پایین سرم آخر تا اول از و ترسیدم می آیینه به کردن نگاه

 الهه. پایین رفتم و دمکر خشک موهامو و بستم دوباره دستمو کردن عوض لباس از بعد. کردم فرار حمام سنگین فضای

 مشکل که گفت پرسی احوال یکم از بعد و زدم زنگ مامان گوشی به خوردن نهار از بعد. بود چیده رو نهار میز خانوم

 یبرم دیگه مدت یه و شه می حل داره تقریبا داره، که خوبی وکالی وجود با ولی بابا شرکت واسه اومده پیش بزرگی

 من و بود یدهد آسیب چپم دست که درسته. بکنم تونستم نمی کاری هیچ واقعا. سخته یلیخ دست یه با زندگی. باغ گردن

 منتون و بشم اذیت من بود شده باعث همین و گرفت کمک دست دوتا از باید کاری هر ی واسه ولی بودم، دست راست
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 روز اون. برام دادن می انجام کارهامو ی همه و رسیدن می بهم خیلی حسین حاج و خانوم الهه البته. بدم انجام کاری

 هاتن دوباره ترسیدم می راستش. نشم خارج جمعشون از ممکن حد تا کردم سعی من و گذشت خاصی اتفاق بدون هم

 پنجره مد رفتم کردم که کاری اولین پاشدم خواب از که صبح. خوابیدم بدبختی کلی با هم شب. ببینم مردو اون و بشم

 میز رس رفتم. پایین رفتم صورتم و دست شستن از بعد و کردم ول رو پرده. نبود خبری .شدم خیره باغ به و ایستادم

 :گفتم خانوم الهه به رو و نشستم صبحونه

 کجاست؟ حسین حاج بخیر، صبح-

 .برسه ها گل به باغ تو رفته مادر، بخیر صبح-خانوم الهه

 از. کردم جمع رو میز خانوم الهه همراه به دنخور از بعد. شدم خوردن مشغول و دادم تکون آهان ی نشونه به سرمو

 باال طبقه تسم به. شنیدم باال ی طبقه از گوشیمو صدای که رفتم می تلوزیون سمت به داشتم و بیرون اومدم آشپزخونه

 .بود گلنار. کردم نگاه اش صفحه به و برداشتمش بود، تختم کنار میز روی گوشیم. دادم مسیر تغییر اتاقم و

 .خانوم سعرو سالم-

 .نمیاره خودش روی به ولی شده مرگ ذوق هم گلنار که دونستم می. زدم لبخند خودم حرف از

 .ترشی دبه سالم-گلنار

 ...ی ندیده شوهر گیره جو ایه عقده. بودیا ترشی گالن تادیروز خودت حاال بابا، ببند-

 : حرفم وسط پرید

 .ببخشید بابا حاال خب. اوه-گلنار

 .منشست تخت روی رفتم

 .باشه آخرت ی دفعه ولی بخشیدم باشه-

 شد؟ خوب. چشم-گلنار
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 داشت؟ کار چی. اومد می شما ی خونه سمت به که دیدم رو علی بیرون زدم اتون خونه از تا روز اون راستی،.آره-

 و ودنب دمخو دست خدا به ولی کردم ناراحتتون دونم می که گفت و کرد خواهی عذر کلی هیچی. امون خونه اومد آره-گلنار

 .حرفا این از

 :خندیدم

 !!غیرتی بابا-

 .گرفت می ام خنده بیشتر و کنن می آب دلش توی قند کیلو کیلو االن دونستم می. خندید گلنارم

 عروس؟ خبرا چه دیگه خب-

 :گفت باشه اومده تادش چیزی تازه که انگار

 .دمبو زده زنگ بهت همین واسه اصال رفت؟ می یادم داشت دیدی آخ،-گلنار

 چی؟-

 .ما پیش بمون اینجا بیا توام رفتن، که بابات و مامان. جا این بیا پاشو-گلنار

 .مونن می تنها حسین حاج و خانوم الهه شه نمی-

 .نکن ناز نجال دیگه بیا. زنید می سر بهشون تابستونا فقط شما خوبه تنهان، همیشه اونا بابا-گلنار

 :گفتم و کردم فکر یکم

 !ازما؟ بکنی ریپرستا باید بیام-

 .گنده خرس پرستاری؟ چرا-گلنار

 .شده چالق دستم آخه-
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 :شد کر گوشم که گفت بلندی هین یه

 شده؟ چی چرا؟-گلنار

 .دکتر برام بست آتل فقط نشده چیزیش. مونده در الی هیچی. بابا نده جو-

 .افتاد دلشوره دلم ته. افتادم شب اون یاد دوباره

 .آبجی نوکرتم خودم جا این بیا باشه!! وای-گلنار

 :گفتم و زدم لبخند

 .ندارم رفتن بیرون حس امروز. فردا فقط میام باشه. عزیزم مرسی-

 باشه؟ باش، خودت مواظب. باشه-گلنار

 .طور همین توام. عزیزم باشه-

 .خداحافظ قربونت،-گلنار

 .خداحافظ-

 .پایین رفتم و جیبم توی گذاشتم رو گوشی

 برو نیست چیزی نشو نشین خونه دستت خاطر به مادر بزن دور بیرون برو که بهم بود داده گیر خانوم الهه نهار از بعد

 بگم نمس و هیکل و قد این با تونستم می. کرد نمی قبول ندارم حوصله خواد نمی نه گفتم می هرچی منم. بگذرون خوش

 زنم،ب دوری یه اطراف و دور این برم کردم قبول و بندازم زمین روشو نخواستم که کرد اصرار انقدر باالخره. ترسم می که

 .دستش از شد خورد اعصابم انقدر. بود زوری انگار حاال

 از خوردم بتا که یکم. باغ داخل رفتم و برداشتم هنذفریمو گوشیمو منم و بکنن استراحت رفتن حسین حاج و خانوم الهه

 .رونبی برم باغ از گرفتم تصمیم گرفتم درد نگرد که نکنم نگاه فراهانی ویالی به کردم سعی بس از. پاشدم جام
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 :گفتم خودم با

 .کرد داغون دستمو که بود شب موقع اون. بکنن کاری تونن نمی که روز توی-

 . بیرون زدم باغ از و برداشتم رو باغ کلید و ویال داخل رفتم

 امو عالقه مورد آهنگ. گوشیم به مکرد وصل و درآوردم رو هنذفری.کنم خالی دهنده آزار چیزهای از افکارمو کردم سعی

 توی و دمشنی نمی رو صدایی هیچ. کنم گوش آهنگ بلند صدای با داشتم عادت همیشه. گوشم توی گذاشتم و کردم پلی

 ولی. باال برم درخت از و کنم پیدا دستی جای بچگی یاد به کردم سعی و جاده درختای سمت رفتم. بودم خودم حال

 یم چک هارو درخت و جلو رفتم می یکی یکی. رفت باال ازشون شد نمی و بودن بلند و ودب صاف خیلی ها درخت سطح

 ستمنش زمین روی و شدم خسته نکردم پیدا نظرمو مورد درخت که دقیقه چند از بعد باال، رفت شه می کدوم از که کردم

 .شد پخش آهنگ بار ۱۰نزدیک شاید. دادم تکیه درخت یه به و

 توی آرامشی یه اصال. کرد می آرومم و میدادم گوش میشد،بهش مشوش افکارم وقت هر. دمبو آهنگ این عاشق من

 :بره می خلسه توی آدمو که مظفریه شهاب صدای

 .کن تماشا بشین

 .بشم بد من خوام می بار این

 .بودی تو که بشم اون من

 .نابودی که شی می من تو

 منه نوبت دفعه این

 جونمه عمرمه حقمه

 بشکنه دلمو خواست که هرکی نشد این

 تو مثله شم می منم
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 همه مثله

 تورو عشق خوام نمی

 رو تو اسم دیگه بشنوم بخوام جایی یا

 ..برو جا این از نمون

 مظفری شهاب"رو تو خوام نمی"

 به مپا یهو که خوندم، می آهنگ با و بودم بسته چشمامو و رفتم می راه داشتم. شدم بلند جام از و بودم خودم حال توی

 کرده گره ودرش که بود مشکی زباله پالستیک یه. کردم نگاه پام پایین به و کردم باز چشمامو. کرد برخورد سفت چیز یه

 تمخواس و گرفتم پالستیکو و شدم خم.گرفت درد واقعا پام چون بود سفت انقدر که بود چی توش نبود معلوم.بودن

 .نیومد باال اصال که بود سنگین انقدر ولی کنم بلندش

 سانت یه ی اندازه شاید.زدم زور دوباره. کنم بلندش دست یه با میخواستم که من برای اونم بود سنگین خیلی خدایی

 .کردم ول پالستیکو و زدم جیغ بود زیرش که چیزی دیدن با که زمین روی از شد بلند

 و کردم ندبل پالستیکو دوباره. درآوردم گوشم تو از رو هنذفری سریع لرزون دستی با. بود افتاده راه خون پالستیک زیر از

. ها خون روی شدم خم و تر طرف اون گذاشتم پالستیکو. بود افتاده زمین روی تازه خون از بزرگی رد. کردم نگاه زیرشو

 شاید ،کنم حس دستم با میخواستم. کشیدم بهش دستمو رو، از پالستیکو سمت چرخیدم. چیه خون میفهمیدم باید

. ترسیدم یم هم کنم نگاه پالستیکو توی که این فکر از حتی. اس تازه که بود بودمعلوم هرچی بود، گرم.توش چیه بفهمم

 گره متس بردم دست. چیه توش دیدم می باید باشه، حالم شدن بد قیمت به اگه حتی. توشه چی فهمیدم می باید ولی

 :زد داد پشتم از نفر یه کنم بازش اومدم تا و پالستیک ی

 ! هی-

 "کنه؟ می کار چی جا این نه،این وای". صدا سمت چرخیدم و پریدم جام از
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 :گفت و شد نزدیکم لنگش پای اون با

 .برو-مردلنگ

 ودمب شوک توی هنوز. نترسم ازش شد نمی باعث این ولی. کمه اش تخته یه نیست، عادی انگار کردم حس حالتاش از

 :نلرزید به کرد شروع بدنم چهارستون زد که حرفی با که

 ارب یه من. گفت می راست بشه، دیگران حریم وارد نباید آدم. بدیه کار فوضولی گفت می همیشه مامانم-لنگ مرد

 نگینهس فوضولی بهای اومد، دردم خیلی. خوردم کتک بابام از بعدش همسایه ی خونه توی رفتم فوضولی برای یواشکی

 .بدیه خیلی کار چون

 نشد دور و دویدن به کردم شروع سریع. کردم می تهی قالب ترس از داشتم ولی نفهمیدم حرفاش از هیچی که این با

 :گفت که شنیدم سرم پشت از صداشو. ازش

 .کردی مجبورم خودت لیست، توی رفت اسمت. سنگینه کردی که کاری بهای-لنگ مرد

 و درآوردم بمجی توی از دوکلی سریع. کنم نگاه سرمو پشت برنگشتم وصال. رفتم باغ سمت به و کردم زیاد سرعتمو فقط

 بزنه و فهبشکا امو سینه میخواست قلبم.دادم تکیه بهش و ایستادم جا همون و بستم درو. تو پریدم و کردم باز رو باغ در

 .زدم می نفس نفس.دادم فشار و گذاشتم روش دستمو. بیرون

 بکشه؟ منو نکنه بود؟ چی منظورش لیستی؟ چه لیست؟ توی رفت اسمت چی یعنی-

 سرم زا شالمو کردم دست و بستم درو. اتاقم توی باال ی طبقه رفتم و شدم وارد و رفتم ویال ساختمون سمت به ریعس

 دراز تخت روی رفتم. شالم کنار انداختم و درآوردم هم مانتومو. بود شده گرمم. تخت روی کردم پرتش و درآوردم

 و شد نسنگی پلکام کم کم که کردم فکر بپردازم باید گفت می که کاری بهای و لیست و دیوونه اون به انقدر. کشیدم

 وقعیتموم تا کردم می نگاه اطرافم به گنگ اتاق، تاریکی توی. پاشدم خواب از پایین ی طبقه از گریه باصدای. برد خوابم

 از و پاشدم مجا از سریع.بود خانوم الهه صدای بود، آشنا خیلی آره.اومد می نظرم به آشنا چقدر گریه صدای. کنم درک

 .پایین ی طبقه رفتم و بیرون زدم اتاق
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 اشتد و بود ایستاده سرش باالی حسینم حاج. کرد می گریه و زد می خودشو داشت و بود نشسته خونه کف خانوم الهه

 .کرد می آرومش

 .گلم ی دسته دختره دخترم،. شدم بدبخت حسین-خانوم الهه

 .نیوفتاده خاصی اتفاق فتگ شوهرش که دیدی. باش آروم الهه-حسین حاج

 باشم؟ آروم چطور هستم دخترم نگران من نیام؟ و بمونم جا این خوای می ازم طور چه تو هرچی، اصال-خانوم الهه

 هش نمی سپرده ما به رو بچه این حمید آخه ولی. فهمم می خدا به نگرانی دونم می کنی؟ نمی درک چرا الهه-حسین حاج

 .بذاریم تنهاش

 ...ولی بذارم تنهاش که نیست رضا دلم خودمم دونم یم-خانوم الهه

 :گفتم و جلو رفتم

  شده؟ طوریش زهرا بگید، خدا تورو شده؟ چی-

 .رفت می در واسش جونشون و بود حسین حاج و خانوم الهه ی بچه تک زهرا

 .کستهش شپا فقط نشده طوریش. کنه می شلوغش زیادی الهه کوچیکه تصادف یه باباجان نیست چیزی-حسین حاج

 .نگرانشم بچمه کنم، نمی شلوغش من-خانوم الهه

 :هاش شونه دادن ماساژ به کردم شروع و نشستم خانوم الهه کنار

 .باشید پیشش باید داره احتیاج بهتون االن اون پیشش؟ رید نمی چرا خب-

 بسپریم؟ کی به حمیدو امانت کنیم؟ چیکار تورو بریم ما باباجان خب-حسین حاج

 :گفتم حسین حاج به رو و کردم اخم
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 فرزند دیدن از رو مادر و پدر یه خودخواهی با که باشم ظالم خیلی باید که، واقعا رید؟ نمی من خاطر به حسین؟ حاج-

 .کنم محروم مریضشون

 :گفت و دستش توی گرفت دستمو خانوم الهه بار این. پایین انداخت سرشو حسین حاج

 .اینجوری که شه نمی یم؟کن کار چی تورو پس مادر-خانوم الهه

 :گفتم و بوسیدم خانومو الهه دست

 .نداره غصه و نگرانی که این برگردن، اینا مامان تا مونم می اونا پیش. گلنار پیش برم فردا قراره من-

 .بوسید پیشونیمو و دستش توی گرفت سرمو خندیدو دادن بهش دنیارو انگار که خانوم الهه

 .کردی شاد رو پیرزن من دل که بده بهت خوای می خدا از هرچی الهی. مادر برم قربونت الهی-خانوم الهه

 :گفتم و بوسیدم صوراشو منم

 .نباشید منم نگران. برید راحت باخیال-

 .بیوفتن راه صبح فردا بود قرار. نگرانی از مردن بیچاره حسین حاج و خانوم الهه شب اون

 این ویت بمونم تنها بود قرار اگه. هستن اینا گلنار خداروشکر که مکرد می فکر داشتم و بودم کشیده دراز تختم توی

 خودم با که یکم. بخوابم و کنم بیرون سرم از رو دیوونه اون فکر کردم سعی. ترس از مردم می که دراندشت ویالی

 با. بود صبح۴:۰۰. کردم مچیم ساعت به نگاه. پاشدم خواب از تشنگی حس با شب های نیمه.شدم موفق رفتم کلنجار

 بعد. فتمر آشپزخونه وتا گرفتم دیوار به دستمو. بود مطلق تاریکی توی خونه. بیرون رفتم اتاق از و پاشدم جام از کرختی

 چراغ .ببره خوابم دیگه نداشت امکان و بود پریده سرم از خواب.کشیدم دراز تخت روی و برگشتم اتاقم به آب خوردن از

 .بخونمشون فعال نداشت امکان. کردم نگاهشون یکی یکی کتابامو سمت رفتم.مپاشد جام از و کردم روشن خوابو

 پرده. هپنجر سمت رفتم و گفتم پوفی."بره نمی خوابم که حاالها ؟حاال کنم چیکار خب ولی". جاشون سر گذاشتمشون
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 ماشین دوتا و بود باز مرموز درباغ. شد چهارتا چشمام...جز به بود تاریک جا همه. شدم خیره بیرون به و کنار زدم رو

 . شدند می واردش داشتند بلند شاسی

 باغ اردو ها ماشین. دیدم می درست. شدم خیره دقت با و شیشه به چسبوندم صورتمو و صورتم کنار گذاشتم دستامو

 مشد ئنمطم وقتی. بدم دستش از و بیوفته اتفاقی نکنه تا موندم حالت همون توی دقیقه چند. شد بسته درش و شدند

. نشستم ماتاق ی گوشه توالت میز جلوی صندلی روی رفتم و انداختم رو پرده و کردم بلند سرمو نمیوفته خاصی اتفاق که

 که دهبو باغ صاحب حتما بودن؟ کی اونا یعنی". بود دیگه جای ذهنم حقیقت در ولی بودم شده خیره خودم به آینه توی

 اسم تا بود؟ چی برای خون اون بود؟ روشن اتاقا از یکی چراغ شب اون چرا پس اومده، تازه اگه خب ولی. اومده تازه

 فشار وهام شقیقه روی گذاشتم دستامو دوتا کف.افتادم سیاهش پالستیک و لنگ ی دیوونه اون یاد اومد ذهنم توی خون

 .بستم چشمامو دادمو

 عجیب اتفاق همه این برام یهو چرا د؟ش شروع کجا از چی؟اصال یعنی اتفاقا این آخه. شم می دیوونه دارم من خدایا-

 افتاد؟

 ینهآ جلوی صندلی روی هنوز من و شده صبح دیدم اومدم خودم به وقتی که کردم فکر وقته چند این اتفاقات به انقدر

 و شدم خارج اتاق از دو حالت با. رن می دارن حسین حاج و خانوم الهه شدم متوجه بیرون از صدا باشنیدن. نشستم

 :گفتم و سمتشون دویدم. بیرون رن می در از دارن و کردن جمع وسایالشونو دیدم. ینپای رفتم

 برین؟ خداحافظی بی خواستین می کجا؟-

 :گفت میکشید آغوشم در که همینطور سمتم اومد و زد لبخند خانوم الهه. سمتم برگشتن دو هر

 که بخشب بریم مجبوریم مادر ببخش خدا تورو .بشی اذیت کنیم بیدارت نخواستیم خوابی کردیم فکر مادر-خانوم الهه

 .ذاریم می تنهات

 .نشه دیرتون سالمت به برید برید چیه، حرفا این-

 :گفت و زد بهم پدرانه لبخندی حسین حاج اومد، بیرون آغوشم از خانوم الهه
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 .ببریم توروهم ریم می داریم ما که االن بیا گلنار؟ پیش ری می کی جون بابا-حسین حاج

 :گفتم و زدم دلبخن

 شما .نباشید نگران رم می خودم شه، می ظهر خودم برای بردارم وسیله تا چند و بخورم صبحونه تا من. برید شما نه-

 .سالمت به برید

 زا بیرون رفتن و برداشت رو موتور حسین حاج. دادم گوش خانوم الهه های توصیه به و کردم همراهیشون باغ در دم تا

 که کردم می نگاه رفتنشونو بودم ایستاده و دادم تکون دست براشون. رفتن خداحافظی از بعد و نشد سوار هردو باغ،

 :گفت یکی شنیدم

 .پیست-

 فک. زد می حلقم توی قلبم. شد خشک روییمون روبه باغ دیوار ی گوشه به نگاهم که کردم نگاه اطرافو. کردم تعجب

 . کرد می نگاهم و باغ دیوار نارک بود ایستاده لنگ مرد اون. بود کرده عرق دستام

 تمتونس فقط. بود شده سکته حد تا من ترس باعث همین و کرد می نگاهم خیره فقط. بود کرده اخم نه و خندید می نه

 بهت توی هنوز و بودم ایستاده جام سر. کنم تمومش مبهمو چشمی ارتباط اون و ببندم سرم پشت درو و داخل برم

 چه وادخ می مثال باشم ترسو انقدر نباید".ویال توی رفتم و بشن خارج ذهنم از مزخرف افکار تا دادم تکون سرمو. بودم

 ویت استرس اون و شد خوب حالم حرفا این با"هرته؟ شهر مگه بعدشم. بترسونه منو خواست می فقط بکنه؟ غلطی

 ایصد با که نیازم مورد وسایل نکرد جمع به کردم شروع و اتاقم توی رفتم صبحانه خوردن از بعد.رفت بین از وجودم

 :کردم باز پیامو. بود گلنار. رفتم سمتش به گوشیم پیامک

 االن ما ه،ش نمی اوضاع بااین ولی بیای بود قرار ببخشید خدا تورو. تهران ریم می داریم ما کرده تصادف بابام نجال-گلنار

 .زیزمع کنم می جبران شرمنده. بهت دادم خبر دیر ببخشید تهرانیم نزدیک

 هچ هر ظهر تا. نبود دسترس در ولی بهش زدم زنگ سریع. اومد سرم ترسیدم می که چیزی اون از. کرد یخ بدنم تمام

 بندازم کار به عقلمو کردم سعی و آشپزخونه توی رفتم و شدم بیخیالش دیگه. نبود دسترس در گرفتم تماس باهاش قدر
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. اومد نمی سراغم به هم مسخره افکار اون و شدم می سرگرم یجور این حداقل. کنم درست نهار برای چیزی یه تا

 تا ستمنش تلوزیون جلوی رفتم و گذاشتم با سبزی قرمه خودم برای. بود داده یاد آشپزی بهم بچگی از مامان خداروشکر

 لوزیونوت. فتر سر ام حوصله خودیش بی از دیدم که یکمشو. فیلم یه به رسیدم و کردم جا جابه رو ها کانال. بیوفته جا

 رمب دوباره میخواستم.بیرون آشپزخونه از اومدم و گفتم پوفی. بود نشده آماده هنوز. غذام سراغ رفتم و کردم خاموش

 سیک انگار بود، چیزی افتادن صدای. شدم کوب میخ سرجام اومد باال ی طبقه از که بلندی صدای با که تلوزیون سمت

 .کنم حفظ خودمو آرامش کردم سعی. ایستاد می داشت ترس از قلبم. بود باال ی طبقه

. ردمک می وحرکت بودم گرفته بدنم از جلوتر چاقورو. برداشتم کشو توی از بزرگی چاقوی و آشپزخونه توی برگشتم

 دلم توی .باال برم بودم مجبور نبود، معلوم هیچی. انداختم باال ی طبقه به نگاهی پایین همون از رسیدم که ها پله جلوی

 قایم اینا مامان اتاق دیوار پشت رسیدم که باال طبقه به. خوندم می سرهم پشت تند تند بودم بلد ذکر و سوره یهرچ

 . کشیدم سرک و بیرون آوردم سرمو احتیاط با. شدم

 رومآ خیلی و گذاشتم اینا مامان اتاق در ی دستگیره روی دستمو. دیدم می رو اتاقا توی باید بود خالی که رو راه توی

 طرفش هب رو چاقو دیدم کسیو اینکه محض به تا بود آماده دستم یکی اون. کردم بازش کنم تولید صدایی که این بدون

 اتاق سراغ رفتم. نبود که جا این. گشتم هم رو ها کمد توی و تخت زیر. نبود کسی شدم، اتاق وارد آروم. بگیرم

. بود باز درش. خودم اتاق سراغ رفتم پاورچین پاورچین. نبود یکس جاهم این. شدم وارد احتیاط بود،با باز دراتاق.بعدی

 و لرزید یم دستم توی چاقو. استرس از لرزیدن به کرد شروع بدنم تمام. مطمئنم بودم بسته درشو بار آخرین که مطمئنم

 دختر وت. تنیس هیچی. نترس":گفتم دلم توی و بدم آرامش خودم به کردم سعی. بیوفته دستم از بود نزدیک بار چند

 "دیگه چیزیه دزدی فوقش نیست هیچی. هستی قوی

 " باش آروم و بکش عمیق نفس یه حاال".لرزیدم خودم حرف واز

 باز شماموچ. گرفتم سفت چاقورو لرزونم دستای با و شدم مسلط خودم به یکم.کشیدم عمیق نفس یه و بستم چشمامو

 ومدا طرفم به که هرچیزی بودم منتظر. اتاق توی برداشتم خیز و دادم هول باشدت درو یهو کوتاهی، مکث از بعد و کردم

 :گفتم خودم با. بیرون دادم باشدت نفسمو. نبود اتاق توی کسی ولی. سمتش بدم هول رو چاقو فقط
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 .شنیدم صدا که بودم زده حتماتوهم-

 می ونتک اشو پرده داشت باد و بود باز اتاقم بزرگ ی پنجره. شد حبس سینم توی نفس دوباره دیدم که چیزی با ولی

 .ایستادم جلوش و سمتش رفتم سست هایی قدم با. داد

 .تو اومده جا این از-

 دویدم ریعس. زد می دهنم توی قلبم دیگه. کردم نگاه عقب به برگشتم سریع پایین ی طبقه از چیزی شکستن صدای با

 تا وندمم می جا این. داشتم امنیت بیشتر باز جوری این. نشستم زمین جاروی همون و کردم قفلش و بستمش درو سمت

 به. مبود کرده فراموش دستمو کل به که بودم ترسیده انقدر. افتاد دستم به نگاهم. بیرون بره و برداره خواد می هرچی

 موقع همون. کشیدم هم توی درد از امو چهره و گرفتمش راستم دست با. کرد می درد بودم داده هول درو اینکه خاطر

 :رسید ذهنم به یفکر

 .پلیس به بزنم زنگ باید-

 شدم تهخس گلنار به زدن زنگ از که وقتی اومد یادم. نبود نجا او گوشیم ولی کردم سوییشرتم جیبای توی دست سریع

 .دادم می نجات رو بیرون با ارتباطیم راه تنها و رفتم می باید. آشپزخونه اپن روی انداختم گوشیمو

 . بردارم اپن روی از گوشیمو شده هرجور برم زودتر باید داره، برمی ه؟حتمابردار اونم دزده نکنه-

 باز فلوق لرزونم دست با. کنم قفل درو و اتاقا از یکی توی بدوم سریع و بردارم رو گوشی برم که کشیدم نقشه خودم با

 یکم که طور همین. رفتم ها پله سمت به و گذاشتم رو راه توی پا. نبود که باال ی طبقه توی. کردم نگاه بیرون به و کردم

 استرس بیشتر دن می باعث و دادن می صدا پام زیر چوبی مزخرف های پله. پایین رفتم ها پله از آروم بودم شده خم

 .بگیرم

 سمت به رفتم پاییدم، می رو اطراف و بودم گرفته باال رو چاقو و بود چسبیده دیوار به پشتم که درحالی احتیاط با خیلی

 دمش متوجه وقتی کشیدم اپن روی گوشی کردن پیدا برای دستمو چرخید می اطراف به نگاهم که طور همون. زخونهآشپ

 دیدم که شدم اطراف گشتن مشغول و گرفتم فاصله دیوار از سریع شدم، هول. نیست دیدم کردم، نگاه و برگشتم نیست
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 باغ رد به و ویال ای شیشه در جلوی رفتم ترس با. مداو باغ اصلی در صدای سمتش برم اومدم تا. افتاده مبل ی گوشه

. وچهک توی رفتم کفش بدون و بیرون ویال از دویدم سریع. بیرون رفته که داد می نشون این و بود باز در. دوختم چشم

 غاب پشت رفتم. نبود هم جا اون جاده، سمت به دویدم دستم توی چاقوی با. ندیدم رو کسی کردم نگاه اطرافو چی هر

 .نبود کس هیچ بازم گشتم، هم رو فراهانی

 رمس پشت درو و باغ توی برگشتم دستش از شدن خالص از خوشحال البته و نظر مورد شخص کردن پیدا از امید نا

 .داشتم برش و شدم خم و مبل سمت رفتم و ویال توی دویدم سریع. افتادم گوشی یاد. بستم

 !!نه!! وای-

 شارژر و اتاقم توی باال رفتم. نداشت فایده نه.داشتم نگه و زدم رو روشن ی دکمه.بود شده خورد کامل اش صفحه

 این وت. بده جواب شاید کنم امتحانش دوباره بعدا و بشه شارژ تا شارژ به زدم تلوزیون کنار رو گوشی. آوردم گوشیمو

 ونودراش هم حتما باشن بسته که دمکر چک هاشونو پنجره هم رو باال اتاقای ی همه. کردم قفل رو ویال در رفتم فاصله

 افتاده ببشقا یه دیدم که آشپزخونه توی رفتم. جیبم توی گذاشتم و کلیدی جا یه به زدم رو ها کلید ی همه و کردم قفل

 .شکسته و آشپزخونه وسط

 .بود شکونده اینو پس-

 .غذام سراغ رفتم.کنم ونجمعش فعال نداشتم حوصله. آشپزخونه ی گوشه یه کردم جمع هارو شیشه خورده ی همه

 .گشنمه من نشدی یا شدی درست دیگه بردی سر امو حوصله-

 . خوردم غذامو و نشستم پذیرایی توی رفتم و کشیدم غذا خودم برای و

 همون. دیوار هب دادم تکیه و نشستم گوشیم کنار رفتم و دستم توی گرفتم باز و برداشتم چاقومو رفتم سریع غذام از بعد

 یارتباط راه هیچ االن کنم؟ کار چی باید"کردم فکر خودم با کشیدم می خط فرش روی و کردم می بازی چاقو با که طور

 فرار برای فکری یه باید باشم، مقاوم باید. شناسم نمی کسو هیچ کسی، ی خونه برم کونم نمی حداقل. ندارم بابیرون ای

 ".بکنم
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 به عموضو این که زد می فریاد درونم از حسی یه ولی. یانه بود دزد واقعا خونه توی بود اومده که کسی اون دونستم نمی

 .برد خوابم حالت همون توی که کردم فکر انقدر. داره ربط لنگ ی دیوونه اون

****** 

 دونستم ینم. بودم کرده گم باغو گشتم، می مسیر دنبال ترس با. زدم می قدم داشتم درخت کلی بین شب، تاریکی توی

 متس همون به و ایستادم سرجام ترس با. کرد حرکت درختا بین چیزی یه دفعه یه. بود سرد خیلی هوا .کجاست جا این

 وحشتناک اتفاقی منتظر لحظه هر. کشوند می سمت اون به منو نیرویی یه ولی برم خواستم نمی نزدیک، رفتم. شدم خیره

 اون هافتاد خونی جسد یه دیدم که کنم پیدا رو رجونو اون و کنم نگاه پشتشو تا شدم خم و درخت اون به رسیدم. بودم

 .زدم جیغ دل ته از و گوشام روی گذاشتم دستمو.بود شده له صورتش و بود خون پر بدنش. جا

 

** 

 و بود هرفت فرو تاریکی توی خونه. زد می تند تند قلبم و بود عرق از خیس تنم تمام.پریدم خواب از خودم جیغ صدای با

 ومآر قلبم و کرد عادت تاریکی به چشمام و گذشت که یکم. بخورم تکون جام از نداشتم جراتم. مدید نمی رو جا هیچ

 از. یدپاش صورتم توی زیادی نور و شد سفید گوشی ی صفحه. زدم روشنشو ی دکمه و گوشیم سمت بردم دست گرفت

 خواستم و شدم امید نا. دبو سفید اش صفحه فقط و نشد روشن کردم کار هر بعدش ولی زد، برق چشمام خوشحالی

 همون و افتاد زمین روی دستم از گوشی و پریدم جا از یهو. کرد صدا شدت به باغ اصلی در یهو که زمین روی بذارمش

 ریکیتا توی که سفید نور اون خاطر به. زد می مشت در به محکم و هم سر پشت داشت یکی. رفت بین از هم سفید نور

 می راه و کشیدم می دیوار به دستمو کور آدم یه عین و بودم شده هول. دیدم نمی جارو هیچ بود خورده چشمام به یهو

 و کردم پام کفش. بود تر روشن مهتاب نور خاطر به خونه از بیرون فضای. باغ توی رفتم و کردم باز درو قفل. رفتم

. در به چسبوندم گوشمو آروم. ادمایست جا همون رسیدم که در نزدیک. لرزید می ترس از تنم تمام. در سمت به دویدم

 :گفتم در پشت از لرزون صدایی با. اومد نمی بیرون از صدایی هیچ

  کیه؟-
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 استرس از دستام کف ولی لرزیدم می سرما از داشتم اومد، می باد باغ توی و بودم کرده عرق چون. نیومد صدایی هیچ

 :پرسیدم گرفته صدایی با دوباره. بود کرده عرق

 کیه؟-

. کردم روشن پوالم و برق کلید سمت رفتم. ویال توی برگشتم ترس از سنگین قلبی با. نیومد در پشت از صدایی هیچ بازم

 فعهد این. کردم امتحانش هم باز و گوشیم سمت رفتم دوباره. کردم عادت ثانیه چند از بعد ولی گرفت، درد چشمام اول

 :گفتم و زمین روی کردم پرت رو گوشی. نیومد هم سفید ی صفحه اون حتی

 .لعنتی-

 شب نصفه ۳:۰۰ساعت. افتاد دیوار روی ساعت به نگاهم. دستم توی گرفتم و برداشتم زمین روی از رو چاقو رفتم

 غیانط قلبم دوباره"پس؟ نبود در پشت کس هیچ چرا شنیدم، در صدای مطمئنم یعنی؟من بود کی شب وقت این".بود

 رسیدمت می. ریختم اشک صدا بی و هام زانو روی گذاشتم سرمو و کردم بغل اموپاه و نشستم دیوار ی گوشه رفتم. کرد

 همه که این با. کنه پیدا منو ام گریه صدای از و باشه خونه توی هنوز زده زنگ که کسی اون ترسیدم می. کنم گریه بلند

 که دمکر گریه انقدر. اس هخون توی کسی و نیستم تنها من کردم می حس همش. ترسیدم می هم باز ولی بود، روشن جا

 کردم هک کاری اولین.میکرد درد بدنم و بودم خوابیده نشسته رو شب تمام. پاشدم خواب از درد بدن با صبح. برد خوابم

 شده خشک حالت همون توی کمرم بخورم تکون تونستم نمی. بود ظهر۲:۰۰ساعت. کردم نگاه دیوار روی ساعت به

 .بود

. شه ینم جوری این بکنم، کاری یه باید امروز"گفتم خودم با. شدم بلند جام از بادرد و زور به باالخره دقیقه چند از بعد

 ".بیرون برم کوفتی باغ این از باید آره

 با مواتاق در. باال ی طبقه رفتم خوردم می که جور همین و برداشتم نون تیکه یه یخچال توی از و آشپزخونه داخل رفتم

 سمت تمرف. بیرون زدم ویال از و پایین ی طبقه رفتم. بیرون اومدم اتاق از برداشتمو امو کوله. خلدا ورفتم کردم باز کلید

 ات دادم هول محکم درو و زدم جیغ. ایستاده در جلوی من قدمی یه توی دقیقا دیوونه دیدم بازکردم درو تا و باغ اصلی در

 دستم. شهب بسته تا دادم می هول درو زورم تمام با منم. تو بیاد تا داد فشار دستش با و در، الی گذاشت پاشو ولی ببندم
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 ویر کوبیدم جوری پامو ی پاشنه و کردم جمع پام توی قدرتمو تمام. میاوردم کم داشتم دیگه و بود گرفته درد خیلی

 . ستمب کممح درو و کردم استفاده غفلتش از. برداشت پاشو و شد بلند اونم آخ صدای. کشیدم جیغ درد از خودم که پاش

 مچش درباغ به و نشستم ویال ای شیشه در پشت. کردم قفل درو و ویال توی دویدم زدم می نفس نفس که همینجور

 پاک اشکامو و چشمام به کشیدم می دست عصبانیت با. کرد می تار رو دیدم و بود شده جمع چشمام توی اشک. دوختم

. اتاقم تو االب ی طبقه رفتم و پاشدم جام از شد راحت خیالم که ساعت نیم تقریبا از بعد. ببینم درست بتونم تا کردم می

 .تخت روی نشستم رفتم و کردم قفلش دوباره و دروبستم

 کنه؟ می اذیتم چرا کیه؟ دیگه این خدایا-

 یزمم سمت به و پاشدم جام از گذشت، که یکم. پوشوندم دستام با صورتمو و انداختم تخت روی خودمو. گریه زیر زدم

. شتمنو می باید بودم ناراحت یا بود خورد اعصابم وقتی همیشه. آوردم بیرون خودکار و دفتر یه کشوش توی از و فتمر

 :کردم شروع و کردم باز دفترو. شم آروم تا نوشتم می حتما باید رو بود شده ناراحتیم باعث که چیزی ادنن

 من شایدمو باشه نداشته هم به ربطی کدوم هیچ شاید. کنم درکشون تونم نمی که افتاده وقته چند این عجیبی اتفاقات-

 .باغ یمامد می داشتیم رضا و گلنار با که بود روزی افتاد، برام که اتفاقی اولین! باهم باشن مرتبط و کنم می اشتباه

 بود مروزا همین که آخریش تا نوشتم اتفاق اولین از. بود افتاده برام مدت این که اتفاقاتی ی همه نوشتن به کردم شروع

 ختاری. کردم پاک اشکامو و کشیدم صورتم طرف دو سالممو دست. بود خیس اشک از صورتم.شدم رو رودر دیوونه با و

 درش کردم پیدا کشو توی سفید A4 برگه یه. میز کشوی توی گذاشتمش و بستم دفترو و نوشتم برگه پایین امروزو

 اشینق هیچ مسخره آدمکای اون جز رسید نمی ذهنم به چیزی همیشه لمث بازم. کشیدن نقاشی به کردم شروع و آوردم

 اج تا تر طرف اون دادم هول رو برگه و میز روی کردم پرت مدادو و کشیدم آدمک تا چند. زندگیم تو نبودم بلد ای دیگه

 شمامچ. میز ویر سرم کنار گذاشتم هم چپمو دست و گذاشتم راستم دست روی سرمو. بذارم میز روی سرمو که بشه باز

 اریکهوات. بودم گرفته سردرد زیاد ی گریه خاطر به. کردم بلند دستم روی از سرمو درد سر با.برد خوابم و شد سنگین

 با. داد می نشون رو شب ۱۲:۱۰ شبرنگش های عقربه انداختم، ساعتم به نگاهی. چنده ساعت دونستم نمی من و بود
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 می تکون رو پرده باد و بود باز اتاق ی پنجره. شدم کوب میخ درجا که کنم روشن رو المپ که پاشدم جام از درد کمر

 . بودم مطمئن من بود بسته پنجره برد خوابم که ظهر. داد

. بود ونآویز در به کلید دسته و بود باز اتاق در. ریخت هری دلم که کردم روشنش و برق کلید سمت رفتم چرخیدم سریع

 فتهر در از و برداشته جیبم توی از و کلید و داخل اومده پنجره از نفر یه. چیدم هم کنار رو پازل قطعات ذهنم توی سریع

 روی تمتونس نمی. لرزید تنم فکرم،تمام از سرم؟ ی باال اومده بودم خواب وقتی یعنی نفهمیدم؟ من طور چه پس. بیرون

 ی برگه هب افتاد نگاهم. گرفتم دستام توی سرمو و میز روی گذاشتم آرنجامو و نشستم صندلی روی رفتم. بایستم پا

 "باش منتظرم"بود شده نوشته بزرگ صفحه وسط بد خط بایه و بود روش خونی دست یه جای نقاشیم

 رفتم ودمب شده دیوونه دیگه. اتاق ی گوشه کردم پرت و کردم مچاله رو برگه. گریه زیر زدم و بیارم طاقت نتونستم دیگه

 :زدم داد گریه با و بیرون بردم سرمو و پنجره لب

 .شدم خسته مسخرت بازی این از من لعنتی؟ تو هستی کی خوای؟ می جونم از چی-

 .کردم می هق هق بلند و نشستم پنجره پایین جا همون و پوشوندم دستام با صورتمو

 ".بده نجات وضعیت این از منو کن تمومش ندارم طاقت دیگه من خدایا"

 خواد یم چی هر باشم قوی باید". گرفتم تصمیممو کردن گریه ساعت نیم از بعد. گریه رزی زدم قبل از تر بلند دوباره و

 ".بشه

 حرص اب اتاقو در. بیرون رفتم و برداشتم در روی از کلیدو دسته. در سمت به رفتم و بستم رو پنجره و شدم بلند جام از

 :کردم قفل

 .خودت برای بگردی ول خونه تو بیای تونی نمی تو بیای هم پنجره از اگه جوری این آهان-

 جا همه که نشستم جوری مبل روی رفتم. جیبام توی گذاشتم و آشپزخونه تو از برداشتم چاقو دوتا و پایین ی طبقه رفتم

 چی ایدب خودم نجات برای دونستم نمی. رسید نمی ذهنم به هیچی واقعا بودم شده خسته دیگه. باشم داشته نظر زیر رو

 مشت ایصد دفعه یه که بودم فکر توی و بودم نشسته مبل روی حال همون توی که شد می ساعتی یک تقریبا. کنم کار
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 خرهمس این زودتر چه هر خواستم می و بودم عصبانی هم و بودم ترسیده هم. پریدم جا از. اومد باغ اصلی در به کوبیدن

 :زدم داد و در جلوی رفتم. زد می مشت داشت هنوز. باغ توی رفتم و پاشدم جام از. شه تموم بازی

 کیه؟-

 :زدم داد دوباره.شد قطع صدا

 کیــه؟؟-

 اب درو رفتم و گرفتم سالمم دست توی و درآوردم جیبم تو از هارو چاقو از یکی و آخر سیم به زدم دیگه. سکوت بازم

 .کردم باز ضرب

 خم. بود افتاده پام جلوی که شدم کاغذ یه متوجه تو برگردم بچرخم اومدم تا نبود در پشت یچکس. زد می تند قلبم

 دوستش بهتره میاد؟ خوشت بازی این از"بود نوشته بار این زشت خط دست همون دوباره باز. داشتم برش و شدم

 "داره ادامه ها حاال حاال چون باشی داشته

 :زدم جیغ و باال آوردم سرمو و کردم مچاله دستم توی کاغذو

 .عوضی خوره می بهم ازت حالم ؟کنی می کارو این چرا هستی؟ کی تو-

 می نگاهم داشت کج لبخند یه با و بود ایستاده درختا بین. دیدمش. اطرافم به بودم زده زل تاریکی توی بود گرفته گریم

 مرفت. کردم خالی در روی حرصمو تمام. بستم محکم درو و باغ توی برگشتم بعد و کردم نگاه بهش خیره یکم. کرد

 ویال، پشت سمت به. دادم فشار دستم توی تر محکم چاقورو اومد می خش خش صدای ویال تپش از ویال، در سمت

 رفک ندیدم چیزی. بکشم تاسرک جلو بردم رو سرم آروم و شدم قایم ویال دیوار پشت. رفتم اومد می صدا که جایی

 تمبرگش ندیدم چیزی وقتی و دمکر نگاه دقت با رو اطراف دیگه یکم. بیرون اومدم دیوار پشت از. حتما زدم توهم کردم

 دیوار کنزدی باغ، ته درختای بین. کردم نگاه عقب به برگشتم ترس با زمین روی چیزی افتادن صدای با که ویال سمت

 می صدا که قسمت اون به فقط و بودم شده خکوب می سرجام ترس از. کرد می خش خش و خورد می تکون چیزی

 کوبید می سینم به وار دیوونه قلبم. دادم تشخیص رو مرد یه بزرگ هیکل درختا ینب تاریکی، توی. کردم می نگاه اومد
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 اومد که میک. نداشتم رفتن راه قدرت و زمین به بود چسبیده پاهام انگار. بکنم حرکتی ترین کوچک تونستم نمی ولی

 که وضعیت اون توی. باغ توی بود پریده دیوار باالی از بود سیبیلو مرد همون. بدم تشخیص صورتشو تونستم نزدیکتر

 نگاهش"شن؟ رد دیوار توی از تونن نمی ها جن مگه اومد؟ دیوار باالی از چرا"گذشت ذهنم از ایستاد می داشت قلبم

 :گفت و لبش روی گذاشت اشو اشاره انگشت و باال آورد دستشو افتاد زدم وحشت صورت به که

 !هیش-مرد

 می رد پشت از. کردم قفل درو و ویال توی دویدم. کنم فرار و بزنم جیغ دل ته از و بیام خودم یه تا بود کافی حرکت همین

 و نهک میش درو حرکت یه با االن نبود؟ ای شیشه حاال شد نمی ، ای شیشه در این به لعنت"شه می نزدیک که دیدمش

 رست با "شه می رد در یتو از االن نداره شیشه شکستن به نیاز این نجال؟ کاری کجای"زدم تشر خودم به "تو میاد

 . شه کم استرسم از یکم شاید تا دادم می فشار زورم تمام با رو دستم توی چاقوی و رفتم می عقب عقب

 اشاره ابرو وبا کوبید در به و باال آورد دستشو ایستاد در جلوی اومد. سراغم بیاد و شه رد در توی از بودم منتظر لحظه هر

 شدم مطمئن کشیدن عذاب همه این بعد. کرد راحت همیشه برای خیالمو حرکت این با نییع. براش کنم باز درو بیام که

 .کن باز برام درو بیا گفت نمی بود اگه نیست جن که

 دتش از که جور همین. کردم قفل درو و توش رفتم و کردم باز اتاقمو در و باال طبقه سمت به دویدم شد راحت که خیالم

 لمد ته امیدی نور. بود باز مرموز باغ در کنار، زدم رو پرده. پنجره سمت به رفتم دآگاهناخو زدم می نفس نفس هیجان

 "خوام می کمک ازش و پیشش رم می االن اومده باغ صاحب حتما شکرت خدایا"شد روشن

 ته زا. تگرف قرار شیشه پشت روم روبه دقیقا سیبیلو مرد صورت یهو که کردم می نگاه باغ اون به خوشحالی با داشتم

 که ورط همین. زمین روی افتادم پشت از و فرش به کرد گیر پام که بود ناگهانی حرکتم انقدر. عقب رفتم و زدم جیغ دل

 ستد چی هر ولی بیارم، در کلیدو سوییشرتم جیب توی کردم دست و در سمت رفتم عقب عقب بود پنجره به نگاهم

 زیر دیدم هک گشتم کلید دنبال توانم حداکثر با. کرد می باز رو پنجره داشت و بود پنجره پشت. نکردم پیداش چرخوندم

 دستای با رد سمت رفتم و برداشتم سریع کلیدو. افتاده بیرون جیبم از زمین روی افتادم که وقتی زدم حدس. افتاده تخت

 نگاه عقب هب برگشتم چرخوندم می قفل توی کلیدو که جور همین. کردم قفل توی و کردم پیدا کلید دسته از کلیدو لرزونم
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 زدم جیغ ترس از و شدم هول. بیرون هنوز دیگش نصف بودو اتاق توی بدنش نصف و بود کرده باز رو پنجره. کردم

 یم سرم پشت پاشو صدای پایین رفتم می که ها پله از. دویدن به کردم شروع توانم ی همه با و کردم باز درو باالخره

 نحی همون تو. زدم جیغ رسید می بهم االن و بود سرم پشت که این ترس از وبارهد. اومد می دنبالم داشت که شنیدم

 "رسیده بهم کنم باز درو بخوام تا نداره فاصله باهام بیشتر قدم یه شدم بدبخت"قفله هم ویال در افتاد یادم

 آخر ی لهپ روی دیدم برگشتم. شنیدم رو چیزی افتادن صدای بالفاصله و بلندش آخ صدای یهو که بودم فکر همین توی

 از وصداش. باغ اصلی در سمت به رفتم و کردم باز و در سمت دویدم بیشتری سرعت با "نوکرتم خدایا". زمین خورده

 :گفت که شنیدم سرم پشت

 .وایستا-مرد

 واریامید و خوشحالی با. بردم هجوم بود باز درش هنوز که مرموز باغ سمت به و بیرون رفتم باغ در از و نکردم توجه

 . بستم سرم پشت محکم درو و باغ توی انداختم خودمو

 :میگفت که شنیدم دادشو صدای

 .باش زود بیرون بیا حاال همین. بیرون بیا نرو جا اون نه-مرد

 "باش منتظرم بیرون میام حتما بابا، برو"گفتم دلم تو کردم پیدا نجات دستش از که این از خوشحال

 به یکنجکاو و انتظار همه این بعد بود جالب برام خیلی. رفتم باغ وسط ویالی سمت به و کردم بیشتر قدمامو سرعت

 رختد البته. بود درخت از پر بزرگ تقریبا باغ یه کردم می نگاه باغو جای همه ولع با. بودم باغ توی حاال و رسیدم آرزوم

 تقریبا تادرخ قد. بودن خشکیده همشون نبود توش سبز درخت حتی ویا گل یه. بودن هیزم انگار بیشتر کنم عرض چه که

 ویال، تا لیاص در جلوی قسمت فقط. کنه عبور بینشون از تونست نمی نفرم یه حتی که بودن زیاد انقدر ولی بود متوسط

 ت.اومد دلگیر یکم نظرم به. زد قدم بینشون راحت شد می و بود فاصله درختا بین یکم

 همه بش اون مثل بازم. کرد می خودنمایی سیاهی همه اون وسط سفید نمای با بزرگ ویالی یه. بودم ویال نزدیک تقریبا

 ولا و رسوندم درش به خودمو. داشت ضعیفی رنگ زرد نور یه که باال طبقه اتاقای از یکی جز به بودن خاموش چراغاش
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 کامل رود. شد باز قیژی صدای با در. پایین کشیدم رو دستگیره و جلو بردم دست نکرد باز درو کسی دیدم وقتی. زدم در

 .شدم مطلق تاریکی اون وارد و کردم باز

 .داشتم احتیاج کمک به جا این بیام شدم مجبور من ببخشید سالم،-

 کردم پیدا رقوب کلید تا جلوتر رفتم یکم تاریکی توی بستم سرم پشت درو. نبود جا اون کسی که انگار. نیومد صدایی هیچ

 زبا چشمامو آروم کردم عادت که یکم. کردم ریز چشمامو صورتم توی نور ناگهانی نتابید خاطر به. کردم روشنش و

 ویت رفتم. بود بزرگتر که تفاوت این با ولی بود ما ویالی مثل تقریبا خونه ی نقشه. شدم خیره اطراف به و کردم

 که االب ی طبقه به. باال فتمر ها پله از آروم آروم کردم چک که پایینو ی طبقه. نبود کس هیچ کشیدم، سرک آشپزخونه

 :گفتم احتیاط با رسیدم

 .خوام می معذرت خونتون توی بیام شدم مجبور داشتم احتیاج کمک به من نیست؟ جا این کسی-

 داره ریزی صدای یه کردم حس که داشتم برمی قدم رو راه توی آروم. بود روشن باال طبقه المپ. نیومد صدایی هیچ بازم

 . شد سیخ ترس از بدنم موهای اومد، می ناله شبیه ضعیفی خیلی صدای یه کردم تیز گوشامو. میاد

 شنیدمش می سختی به خودمم حتی که لرزونی صدای وبا میاد جا اون از صدا زدم می حدس که دراتاقی پشت رفتم

 :گفتم

 جاست؟ اون کسی-

 .شد قطع صدا لحظه یه برای

 "بودم شنیده اشتباه خداروشکر خب"گفتم خودم با وبعد دادم گوش یکم

 .کرد متوقف منو در پشت از مرد ضعیف صدای که

 هستی؟ کی تو-مرد

 :گفتم جا همون از.بود قفل ولی کنم بازش خواستم و اتاق در سمت رفتم احتیاط با
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 ...من. هستم شما رویی روبه باغ من ببخشید-

 :گفتم بغض با و دریا به زدم دلمو نه؟ یا بگم موندم

 یممگوش. ترسونه می و کنه می اذیت منو داره وقته چند نفر یه. ترسیدم خیلی یعنی کردم خطر ساحسا. تنهام من-

 ...بگـ کمک شما از اومدم شده، خراب

 :گفت داری خش صدای با و کرد قطع حرقمو

 .بیرون برو جا این از نشده تادیر برو، جا این از-مرد

 :گفتم گریه با. شد می امید نا داشت امیدم آخرین. شدم هول

 ...میـ خواهش خدا تورو-

 :زد داد تقریبا حالش بی و ضعیف صدای همون با

 .بده نجات خودتو نشده دیر تا. برو گم می-مرد

 :داد ادامه ای گرفته صدای با بود کرده بغض که انگار بعد

 .ندیدتت تا برو کشه، می امونو همه اون-مرد

 رفتم می عقب عقب که جور همین چرخید می ذهنم توی مدام آخرش جمله. کرد یخ بدنم تمام حرف این شنیدن با

 مهه اون. ندیدتت تا برو کشه، می امونو همه اون"بفهمم منظورشو کردم می سعی و کردم می تکرار ذهنم توی حرفشو

 ".برو کشه، می امونو

 :کردم زمزمه لب زیر

 .کشه می امونو همه اون-
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 بود ومدها سرم که بالهایی وقته چند این ولی شوخیه گفتم می و کردم مین باور زد می بهم حرفی چین هم کسی اگر قبال

 هی در به خوردم ضرب با پشت از که رفتم عقب عقب انقدر. کنم باور وجودم تمام با مردو این حرف که بود شده باعث

 سریع. کرد برخورد زمین یه شدت با سرم و زمین افتادم کمرم روی و اتاق توی شدم پرت بود باز اتاق در چون. اتاق

 که اتاقیه همون اتاق این فهمیدم تابید می صورتم توی که زردی نور از. سرم روی گذاشتم دستمو و نشستم سرجام

 گوشه. دبو تر بزرگ خیلی اتاق گفت بهش شد نمی. انداختم نگاهی اتاق به و چرخوندم سرمو. بود معلوم بیرون از نورش

. دش قفل تخت اولین روی نگاهم. شدم بلند جام از. بیمارستان تخت شبیه هایی تخت. بود تخت از پر اتاق ی گوشه

 تخت روی نگاهم. باشه مرد باید اومد نظرم وبه بود بزرگ آدم یه هیکل. بود روش هم پارچه یه و بود تخت روی کسی

 ی همه که بود این آورش رهدله و عجیب صحنه. بود روشون سفید پارچه و بود خوابیده آدم هم اونا روی. افتاد دیگه های

 یا بوده سفید اول از پارچه اصل کردی می شک که بود بزرگ انقدر لکه. بود روشون قرمز بزرگ های لکه ها پارچه اون

 . زدم عق هم پشت بار چندین و نتونستم ولی. نزنم عوق تا گرفتم دهنمو جلوی دماغم زیر زد خون بوی. قرمز

 همه از که اونی سمت رفتم بودن تخت تا۶. ها تخت اون سمت به رفتم ها شده سخم عین شدم مسلط خودم به که یکم

 انگار ولی ببینم رو صحنه اون خواستم نمی شم نزدیک اون به خواستم نمی حرکاتم، نبود خودم دست. بود تر نزدیک بهم

 کممح رو پارچه ی گوشه و وجل بردم لرزونمو دست ایستادم تخت سر باالی. کرد می کار اون به مجبور منو نیرویی یه

 تونستم نمی هم جیغ حتی اومد بند زبونم. کنار کشیدم رو پارچه دفعه یک و گفتم۳،۲،۱ دلم توی. فشردم مشتم توی

 نفس و کرد عرق تنم تمام کم کم نداشتم رو کاری هیچ انجام توان. کردم می نگاه روم به رو صحنه به فقط. دیگه بزنم

 یصدا کم کم ولی زدم می نفس نفس آروم اول. داد دست بهم عصبی شوک بود رفته زاره روی قلبم تپش. زدم نفس

 و بکشم نفس تونستم نمی ردم میک تالش هرچی و شدم می خفه داشتم. دادم فشار گلوم روی دستمو و شد بلند نفسام

. ردمک می نگاه بودن هکرد خالی بدنشو اجزای ی همه و بود باز شکمش ای وحشیانه طرز به که تخت روی جسد به فقط

 خفه ارهد که حیوون یه عین نمیکشیدم نفس دیگه. نبودن سرجاشون بدنش اعضای از کدوم هیچ بود خالی خالی بدنش

 اورب رو مرد اون های ناله صدای با دیدم، که هایی صحنه این بیدار؟ یا خوابم دونستم نمی. کردم می خس خس شه می

 به حکمم پشت از که رفتم می عقب عقب بود گلوم روی دستم که جور همین شد می کبود داشت صورتم دیگه نه؟ یا کنم

 هگوش از. شدن پخش زمین بودروی روش که وسایلی ی همه و زمین روی افتاد بدی صدای با میز و کردم برخورد میز یه

 به. دافتا بیرون و خورد لق توش از چیزی و شد باز درش زمین با برخورد از بعد که سفید ظرف یه به افتاد نگاهم چشم
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 ولی بود دهش تار دیدم. بیرون افتاد توش از که بود چی اون ببینم بهتر تا کردم کج خودمو حالم همون با. برگشتم سمتش

 دفعه یه ات بود کافی شوک همین. قلبه یه بیرون افتاده ظرف توی از که چیزی بدم تشخیص تونستم هم تار دید همون با

 و کشیدممی نفس تند تند. افتادم سرفه به شدتش از خودم که کشیدم عمیق نفس بلندی صدای با شه، باز نفسم راه

 ی طبقه های پله سمت به رفتم و بیرون زدم اتاق از. دویدن به کردم شروع و شدم بلند جام از سریع. کردم می سرفه

 کنم فرار زودتر خواستم می فقط. ندادم همیتا ولی گرفت درد شدت به زانوهام و زمین خوردم بار چند ها پله توی. پایین

 .جا اون از

 "اینجا از بیشتره امنیتش مزاحمه همون با خودمون باغ"اومد فکرم تو لحظه اون تو

 هکرد درک رو موضوع تازه انگار. کردم می فرار بودم کرده حسش بودمو دیده که واقعیتی از و دویدم می توانم تمام با

 . شدن ریجا چشمام از اشکام بودم

 لقف نشد، باز ولی کنم باز درو تا بردم دست رسیدم که باغ در به. بیرون دویدم و کردم بازش و ویال در سمت رفتم

 ستجا این االن و شده وارد من بعد که این فکر از قاتل؟ همون جز باشه تونه می کی اون و بود کرده قفلش یکی. بودش

 تاریک فضای به ترس با و دادم تکیه باغ در به و برگشتم سریع. باال رفت قلبم ضربان لعنتی باغ این تو زندانیم منم و

 چوبی درهای قژ قژ مثل صدایی و کرد می حرکت خشک درختای اون الی که ادمد می باد صدای فقط.شدم خیره باغ

 .خش خش و ها جیرجیرک جیر جیر درختان، قژ قژ باد، هوی هو صدای. داد می قدیمی

 گریم رست از فشردم، می در به بیشتر خودمو نبود معلوم چیزی تاریکی توی برگشتم صدا سمت به ترس با! خش؟ خش

 تر نزدیک لحظه هر صدا.بدم تشخیص رو حرکتی ترین کوچک بتونم تا بودم دوخته چشم تاریکی به فقط و بود اومده بند

 .شد قطع دفعه یه که این تا شد می

 .کردی خراب رو بازی-

 اون که دادم نمی احتمال ذهنم توی درصدم یه حتی واقعا لنگ مرد اون جز کردم می فکر کسی هر به من خدای وای

 هایب کردی فضولی کارم توی"فهمیدم می حرفاشو معنی حاال. کرد می اذیت منو که باشه لنگ ی دیوونه همون قاتل

 "باش منتظرم لیست، توی رفت اسمت. سنگینه کارت
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 اکخطرن حد این تا اونه می باغ این که دونستم نمی ولی بشم باغ این وارد خواستم می بازیم بچه خاطر به احمق من

 باغ این به داد هشدار بهم بارها که دستشه هم حتما هم سیبیلو مرد اون"این جز بودم کرده رو چیز همه فکر. باشه

 در مد که آخری فرصت همین حتی احمق من ولی. نیارم در سر کاراشون از که کنه کم منو شر خواسته می. نشم نزدیک

 "دادم دست از هم رو بیرون بیا گفت دادو بهم باغ

 :گفت و تر نزدیک اومد یکم صورتش به زدم زل ترس با

 ...مطلب اصل سر برم سریع انقدر نداشتم دوست. کنیم بازی هم با بیشتر خواستم می-لنگ مرد

 :داد ادامه و گفت نوچی بعد

 .مجبورم دیگه نداره، اشکال. نوچ-لنگ مرد

 تمام با. دویدن به کردم شروع درختا و باغ ته سمت به و اومدم خودم یه که شد می نزدیک بهم داشت لنگون لنگ

 وقتی لیو زدم جیغ دل ته از گرفت منو که این فکر از شد کشیده عقب از سوییشرتم کاله. درختا سمت به رفتم سرعتم

 به وکالهم. داره فاصله باهام هنوز لنگ مرد اون و کرده گیر شاخه یه به مکاله شدم متوجه کردم نگاه عقب به برگشتم

. شنیدم می رو لنگ مرد اون و خودم دویدن و ها نفس نفس صدای. دادم ادامه دویدنم به و کردم آزادش و کشیدم شدت

 از حتی. بود سرم تپش که شنیدم می هاشو قدم صدای. بود کرده تر آور دلهره فضارو هم درختان قژ قژ و باد صدای

 :زد داد. میکشه زمین روی پاشو یه که داد تشخیص شد می صداهم

 وایستا-لنگ مرد

 گیرمب دستمو شده کندنی جون هر به رسیدم تا که کردم آماده خودمو. تقریبا بودم شده نزدیک باغ ته دیوار به. زدم جیغ

 :بود ایستاده دیوار روی.شدم سیبیلو مرد متوجه دیوار باالی که برم، باال ازش و درختا به

 .بدو من، به بده دستتو. بیا یاال-مرد

 وصداش که دویدم می ویال پشت سمت به. کردم عوض رو مسیرم و زدم جیغ دلم ته از و شد برابر دو ترسم دیدنش با

 :شنیدم
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 .برگرد یاال جا این بیا. برگرد احمق نه-مرد

 . دیوار باالی از افتادنش صدای اون از بعد و

 نمی حس سرم پشت رو لنگ مرد های قدم صدای دیگه رسیدم که ویال پشت. نکردم کم سرعتم از هم ذره یه حتی

 دید هک دیوار ی گوشه یه رفتم. نبود دنبالم دیگه زدم حدس درست. برگشتم عقب به و کردم کم سرعتم از یکم. کردم

 تدس هم باهم اینا مگه"کردم تعجب شنیدم رو مرد دوتا درگیری صدای. زدم نفس نفس و شدم خم و ایستادم نداشت

 "شدن؟ درگیر هم با چرا پس نبودن؟

 ودستم. نشستم سرجام بودم، که دیوار گوشه همون. گرفت فرا رو جا همه سنگینی سکوت. شد قطع صداها دفعه یه

 .شد می مشکوک و طوالنی داشت سکوت کم کم دیگه. نشه خارج دهنم از صدایی وقت یه تا گذاشتم دهنم جلوی سفت

 با خودم جون نجات واسه برمیاد دستم از کاری هر باید که جدیه قدری به و نیست شوخی قضیه این دیگه که میدونستم

 پشت از صدایی کنم حرکت خواستم تا. اومدم بیرون دیوار پشت از نبود، کسی. کشیدم سرک و شدم ببند جام از احتیاط

 هیچی دیگه و سرم توی خورد محکم چیزی که کردم نگاه عقب سمت به برگشتم و اومدم خودم به تا شنیدم سرم

 .نفهمیدم

 سرم پشت به بود چی ندیدم که سفت چیز یه با و بود ایستاده سرم پشت که بود لنگ مرد یادمه، که ای صحنه تنها

 .کوبید

*** 

 !آخ-

 خواستم کرد می درد شدت به سرم شتپ. کجام دونستم نمی دیدم می تار جارو همه. کردم باز چشمامو درد و ناله با

 داشتم من که اومد یادم و کردم دقت بیشتر یکم. اس بسته دستام شدم متوجه که بذارم سرم روی و باال ببرم دستامو

 خیره ترس با. اومد سرجاش عقلم تازه شد باز حد آخرین تا چشمام. سرم توی زد چیزی با لنگ مرد که کردم می فرار
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 تقال و وردنخ تکون کردم شروع. بودم شده بسته صندلی یه به بود، انباری شبیه بیشتر که اتاق یه تو. اطرافم به شدم

 :شدم متوقف صدایی شنیدن با که کردن

 .شه نمی باز نکش زحمت-

 که زدم اهیکوت جیغ ترس از. بود شده بسته صندلی یه به من مثل سیبیلو مرد. شدم خیره روم روبه به و باال آوردم سرمو

 :فتگ

 من از نباید فهمی نمی احمق. بده ادامه من از ترست به بازم. افتادیم گیر جا این تو بازی احمق خاطر به! شو خفه-مرد

 بترسی؟

 :گفتم لکنت با. لرزید بدنم تمام که گفت داد با آخرو جمله

 هستی؟ کی تو-

 :چشمام تو شد خیره اخم با

 ی؟کرد بدبختمون که حاال پرسی؟ می اینو حاال-مرد

 :گفت و شد عوض چهرش عصبانی حالت و کشید آهی که کردم نگاهش گنگ

 شک موحدی سعید به ما. جا این بودم اومده مخفیانه پلیس، طرف از ماموریت یه برای. هستم احمدی مهرداد من-مرد

 اشجنایت از مدرکی وقتی و بگیرم نظر زیر سعیدو تا بودم شده مستقر ویال اون توی من هم همین برای. بودیم کرده

 ...که کردم می کارمو صدا و سر بی داشتم. کنیم اقدام ش علیه آوردیم بدست

 :گفت غیظ با و کرد اخم دوباره رسید که حرفش جای این به

 . کردی خراب چیزو همه و وسط اومدی فوضول توی-مرد

 .زدم آسیب اطرافیانم و مخود به قدر چه بازیام بچه خاطر به. کشیدم خجالت و گرفت گر حماقتم از بدنم تمام
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 کیه؟ موحدی سعید-

 :گفت و کرد نگاهم تفهیم حالت با

 .انداخته گیر مارو که احمقی همین-مهرداد

 .شد متعجب چهرش. گریه زیر زدم حرفا این شنیدن با. گفت می رو لنگ مرد همون

 چته؟-مهرداد

 :گفتم هق هق با

 رهقرا که دونستم نمی اصال من شه جوری این یخواستم نم نم کردم گرفتار رو همه گانه بچه کنجکاوی یه سر من-

 .نیست مهم خیلی حرفات و اخطارها که ای غریبه یه تو کردم می فکر من. شه خراب انقدر اوضاع

 .برد می پی حماقتم اوج به جوری این. جنی کردم می فکر نگفتم

. ارهند اشکال حاال... ولی نیای باغ این سمت دیگه و بترسی حداقل که زدم آسیب دستت به بارم یه حتی من-مهرداد

 .کنیم فرار اینجا از بتونیم تا بکنیم فکری یه باید االن افتاده که اتفاقی

 :گفتم و شد بیشتر گریم شدت

 .بمیرم خوام نمی من-

 :گفت و شد دلسوز لحنش

 .کن اعتماد من به نباش، هیچی نگران پس. دم می نجات تورو بمیرم خودم شده نباش، نگران-مهرداد

 .بود خالی بدنشون و پاره شکماشون اشون همه دیدم، جسدارو اون من... دیدم من-

 :گفت غیض با و حرفم وسط پرید
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 ستد دن می و گیرن می بدبختو مردم. انسان بدن اعضای قاچاق باند یه کنه، می کار باند یه برای کثافت این-مهرداد

 .دربیاره ونواعضاش و کنه اشون تیکه تیکه تا جالد این

 .زدم عوق و کردم خم جلو به سرمو داد دست بهم تهوع حالت. شد تداعی برام جسدها صحنه دوباره حرفا این باشنیدن

 خوبه؟ حالت-مهرداد

 :گفتم شد بهتر حالم که یکم

 .آره-

 سمت به تبرگش صدا شدت از هم مهرداد. بزنم جیغ صداش از شد باعث که شد باز بدی طرز به اتاق در لحظه همین

 جلوی و تر نزدیک اومد لبش رو کذایی لبخند همون با. لرزیدن به کرد شروع بدنم. شد اتاق وارد خندون لبی با سعید. در

 .ایستاد دوتا ما صندلی

 خوابیدید؟ خوب-سعید

 :داد ادامه و اتاق طول در زدن قدم به کرد شروع

 .تعطیل استراحت و خواب دیگه تونباها دارم کار حسابی چون باشید خوابیده خوب بهتره-سعید

 :گفت و بهمون شدد خیره لذت و لبش گوشه لبخند یه با و ایستاد

 .است شکنجه وقته-سعید

 که ثانیه چند از بعد. خنده زیر زد من دیدن با سعید. شد بیشتر بدنم لرزش و گفتم هینی ناخودآگاه حرف این شنیدن با

 :گفت زد قهقهه

 .خونم عاشق من-سعید



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پردیس شریعتی | باغ ممنوعهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 73 

 دستم توی عمیقی سوزش. بازوم تو کرد فرو و درآورد جیبش از چاقو یه فرز خیلی آوردو هجوم من صندلی طرف به و

 .زدم جیغ دل ته از. پیچید

 :زد داد خشم با و کرد تغییر چهرش رنگ مهرداد

 کثافت؟ کنی می کار چی-مهرداد

 :گفت و شد تر بلند سعید ی خنده صدای

 .برم می لذت دارم-سعید

 :گفت و پیچیدم می خودم به و ریختم می اشک داشتم درد از که من دیکنز اومد

 .باهاتون دارم کار خیلی هنوز چون بشه باید یعنی. شه می خوب زود نباش نگران-سعید

 :گفت و رفت مهرداد صندلی سمت به وبرگشت

 .زندانیام دادن عذاب از منم و میاد خوشت مجرما کردن زندان تو از تو. داره شغلی یه هرکسی احمدی، دونی می-سعید

 :گفت و رفت در سمت به

 .سراغتون میام بازم کنید، استراحت فعال-سعید

 تمتونس نمی بود بسته دستامم چون. رفت می سیاهی چشمام بازوم سوزش شدت از. بست درو و بیرون رفت اتاق از

 هک شدیدی های تکون با مهرداد که زدم می زجه داشتم. رفت می خون ازم بیشتر لحظه هر و بگیرم رو خونریزی جلوی

 .نزدیکم اومد و داد حرکت جلو به رو صندلی داد خودش به

 .ندی حرکت زیاد دستتو کن سعی خوبه؟ حالت-مهرداد

 :گفت ای کالفه لحن با بعد

 .شن نمی باز که لعنتیام این اه-مهرداد
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 یچپ خودم به منم. شدن نمی باز کرد می کاری هر ولی ها طناب شدن باز برای تقال و خودش دادن تکون به کرد شروع و

 بمجی توی رو چیزی یه. شد شدیدتر دستم سوزش ها اون شدن باز جای به ولی بشن باز ها طناب شاید تا دادم تاب و

 :گفتم حالی بی لحن با. کرد می گزگز بدنم خونریزی خاطر به. زد ذهنم توی جرقه یه لحظه یه تو. کردم حس

 .چاقو. چاقو-

 چی؟-هردادم

 :دادم ادامه و کشیدم عمیق نفس یه

 .برداشتمش بیرون بیام خونه از که این از قبل. جیبمه توی چاقو یه-

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس دوباره و کردم مکث یه

 .جیبم از داری برش تونی می ببین-

 :گفت هکالف لحنی با مهرداد. دربیاریم جیبم از چاقورو نتونستیم کردیم سعی هرچی

 چیه؟ اسمت راستی ببین. شه نمی-مهرداد

 .نجال-

 .دربیاری جیبت از چاقورو "حاال"گفتم من وقت هر مناسب موقعیت یه تو باشه حواست نجال ببین. خب-مهرداد

 :گفتم باترس

 کنم؟ کارش چی دربیارم-

 :گفت کالفه



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پردیس شریعتی | باغ ممنوعهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 75 

 .کنی استفاده سالح عنوان به چاقو اون از باید. خطره در هردومون جون االن ولی برات، سخته دونم می ببین-مهرداد

 اومد پیش موقعیتش اگه و نکنی فکر هیچی به و ببندی چشماتو لحظه یه تو باید توام زد؟ تورو راحت چقدر اون دیدی

 .کنیم فرار بتونیم ممکنه جوری این. کنی زخمی اونو

 .باشه گفتم ولی امبربی پسش از که نبودم مطمئن و بود سخت برام خیلی کار این که این با

 چطوره؟ دستت-مهرداد

 :گفتم بغض با افتادم دستم یاد تازه

 و شده شروع دردش شده بسته طناب با که این خاطر به چپمم دست درد، از سوزه می که بازوم. کنه می درد خیلی-

 .میشد خوب داشت تازه. کنه می گزگز

 :گفت پشیمونی لحن با و پایین انداخت سرشو مهرداد

 .ببخشید حال هر به بازم. بود خودت تقصیر-دمهردا

 :گفتم و بستم چشمامو

 ینتر کوچیک دیگه دم می قول قسم خدا به. جا این از کنیم پیدا نجات که بکن کاری یه خدا تورو فقط نیست مهم-

 .نکنم نداره ربطی من به که مسائلی درمورد ای کنجکاوی

 .برد ابمخو و نفهمیدم هیچی دیگه که بودم حال بی انقدر

 *** 

 هوی زنه می داد داره مرد یه که بدم تشخیص تونستم می ولی بودن دور ازم خیلی صداها. شنیدم می مبهمی صداهای

 دمش پرت باشدت. آوردم بدست هوشیاریمو و شد تر واضح صداها کم کم خوردم، که شدیدی تکون با. گه می چیزایی

 .سخت و سفت جسم یه رو

 !خ-
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 :میزد داد که مشنید مهردادو صدای

 !نجال پاشو-

 یا وحشیانه طرز به دستام. بود چی رمز"حاال" که آورد نمی یاد به ذهنم ولی کردم می کاری یه باید که دونستم می

 عیدوس. شد مانعم بود شده بسته پام و دست به که طنابی پاشم، جام از خواستم تا و کردم باز چشمامو. شدن کشیده

 روی القب که من"کردم درک موقعیتمو تازه. بنده می خوابیدم روش که تختی به پامو و دست ارهد و سرمه باالی که دیدم

 "تختم؟ روی االن بودم،چرا صندلی

 :گفتم گریه و التماس با. گرفت گر تنم تمام دفعه یه

 .باش نداشته بهم کاری خدا رو تو خدا، تورو-

 :گفت و زد قهقهه سعید

 .تننیس دن می بهم احمقا اون که لیستی اون جزو که کردم پیدا دونفرو تازه من ؟باش نداشته کاریم چیو چی-سعید

 :داد ادامه و اتاق گوشه سمت به ورفت شد دور تخت از

 وایم،خ می اعضارو فقط ما"بگه که نیست کسیم دیگه و بدم انجام تونم می بخواد دلم که هرکاری دوتا شما با-سعید

 ."باشه درد بی و راحت مرگشون باید

 :گفت ای شیطانی لبخند با و برگشت اتاق گوشه از وسیله تا چند برداشتم از بعد

 .بکشمتون تونم می بخوام خودم که جور هر دیگه-سعید

. میز روی بود شده چیده که وسایلی به افتاد نگاهم.روش گذاشت سایلو و جلو کشید فلزی میز به و تخت نزدیک اومد

 ارت چشمام ضعف شدت از....  و کوچیک،انبردست فلزی اره ،(جراحی تیغ)ستوریبی تیغ چاقو، بلند، سوزن قیچی،

 "...بمیرم جوری این قراره که شه نمی باورم خدایا".شدن
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 جیغ و گریه با و دادم می تکون خودمو محکم. کردن تقال و زدن جیغ به کردم شروع. بمونم ساکت تونستم نمی دیگه

 :میگفتم

 ...غالآش عوضی کثـــافت، کن ولم-

 :دادم ادامه و کشیدم عمیق نفس یه.گرفت نفسم

 .بکن کاری یه خدا تورو مهرداد،مــهرداد. نزن دست بهم-

 :زد داد شد دیوونه یهو که انگار من حرف این شنیدن با کرد می تقال داشت که مهرداد

 .لعنتی نک ولش. بره اون بذار سعید کن ولش. میکشمت خودم بخوره بهش دستت قسم خدا به-مهرداد

 :ایستاد چپم سمت اومد و برداشت رو بیستوری تیغ سعید

 .بکنم کارمو بذارید شید خفه-سعید

 به اصال سعید. دادم می فحش گاهی و کردم می التماس گاهی و زدم می زجه منم. زد می داد و کرد می تقال مهرداد

 حس چیزی اولش. کشید آرنجم تا مچ روی زا و دستم روی گذاشت تیغو آروم خیلی ی چهره با. داد نمی اهمیت هیچی

 مدست سوزش و عمیق بریدگی و خون همه اون دیدن از. سوختن به کرد شروع دستم بیرون زد خون که بعد ولی نکردم

 خون و شصورت به مالید دستشو بعد. صورتش به کشید رو بود خون به آغشته که تیغ و خندید سعید. زدم بلندی جیغ

 :تگف و کردم پخش هارو

 .داره لذتی چه-سعید

 :گفت و اون صورت به مالید رو تیغ های خون بقیه و مهرداد سمت رفت دفعه یه

 کنی؟ می درک رو خون لذت احمدی؟ کنی می درکش-سعید

 :گفت و عقب کشید سرشو مهرداد
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 جور هر. ربیا من سر استیخو بالیی هر بعدش بره کن آزاد رو دختره تو. کنیم معامله هم با بیا سعید بره، اون بذار-مهرداد

 .بره دختره اون بذار فقط بکش منو خواست دلت

 چرا کشم،ب دوتاتونو تونم می االن من احمقم؟ مگه. کنی معامله من با که نیستی موقعیتی تو گی؟ می داری چی-سعید

 کنه؟ خبر پلیس بره که کنم ول بره؟ کنم ول یکیتونو

 :رفتگ مهرداد صورت روی روبه و کرد خم صورتشو

 .خودتی-سعید

 سرم باالی برگشت دوباره سعید ولی شدم موفق هم حدودی تا که کنم آزاد طناب از دستامو کردم می سعی داشتم

 .ایستاد

 .کن گوش سعید-مهرداد

 :داد ادامه مهرداد. کرد نگاه مهرداد سمت به برگشت سعید

 چرا؟ بگو فقط کشی؟ می آدم چی برای سعید کنی؟ می کارو این چی برای-مهرداد

 .کردم تقال به شروع دوباره شده پرت حواسش دیدم. شد غرق خاطره یه توی که انگار. کرد تغییر سعید چهره حالت

 کثیم از بعد سعید. دادم می ادامه کارم به و دادم نمی اهمیت ولی شده کنده پوستش بودم مطمئن و سوختن می دستام

 :گفت طوالنی

 رخاط به همیشه. کرد می خودشو کار بازم اون و تونست نمی ولی بگیره، لوشوج کرد می سعی همیشه مامان-سعید

 خیلی مامان. شد می کثیف و خونی مامان فرشای ی همه که زد می کتکم انقدر. کرد می تنبیه منو کوچیک خیلی کارهای

 .بود حساس فرشاش روی

 بتمح و دوستی در از کرد سعی شد این متوجه که مهرداد. بود رفته ش دیوونه جلد توی دوباره. زد لبخند حرف این بعد

 :بشه وارد
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 میزد؟ تورو کی سعید؟ کی-مهرداد

 :گفت و کرد اخم بود شده خیره نقطه یه به که طور همین سعید

 .زد می کتک مامانو منو همیشه بود عوضی خیلی اون. بابا-سعید

 .ایستاد مهرداد طرف به لکام و برگردوند من از روشو سعید. شدم می موفق داشتم کم کم دیگه

 ...روز یه که این تا-سعید

 :داد ادامه و نشست لباش روی پهنی لبخند اختیار بی یهو

 اوی مرفت. ازش بودم عصبانی خیلی من. زنه می کتک مامانو داره همیشه مثل بابا دیدم خونه اومدم که مدرسه از-سعید

 افتاد. کمشش توی کردم فرو رو چاقو سمتم به برگشت بابا تا. نپیششو رفتم و برداشتم مامانو بزرگ چاقوی و آشپزخونه

 و ونهخ گوشه بود نشسته مامان. بردم می لذت خیلی کشیدنش درد از بود خوب خیلی. رفت ازش خون کلی و زمین روی

 پ..چاقو با البته کردم، ساکتش و پیشش رفتم. بود اعصابم روی صداش. کرد می گریه

 دست ومآر خیلی و شدم خیز نیم. شد آزاد طناب بند از کامل راستم دست. نبود چیزا این وقت ناال ولی شدم متاثر خیلی

 می نوم کامل مهرداد ولی بود من به پشتش که سعید. درآوردم جیبم از چاقورو و نشستم تخت روی. کردم باز هم رو چپم

 ختت روی از "بکن کارو همین درسته،"یعنی که کرد باز دوباره و بست چشماشو آروم خیلی. کردم نگاه مهرداد به.دید

 ربدهع یه درد از. پهلوش توی کردم فرو رو چاقو و بستم چشمامو لحظه یه تو. ایستادم سعید سر پشت و اومدم پایین

 لد سنگ قدر چه اومد، بدم خودم از. ایستادم مهرداد صندلی پشت رفتم دویدم و کردم باز چشمامو سربع که کشید

 .بودم شده

 و ردآو هجوم سمتم به کنم باز و مهرداد دستای اومدم تا. بود شده خم جلو به و زخمش روی بود گذاشته دستشو دسعی

 ویر افتادم و کرد برخورد دیوار به سرم. سرم پشت دیوار سمت به شدم پرت شدت با نداشتم آمادگی که من. داد هولم

. ودب افتاده زمین روی جلوتر یکم. بگردم چاقو دنبال ردمک سعی حال همون با. شد کرخت بدنم و رفت گیج سرم. زمین
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 سعید هک چاقو به برسم بود مونده یکم. بایسته صندلی با کرد سعی مهرداد. سمتش رفتم و کشوندم زمین روی خودمو

 جلوم،م از برداره چاقورو شه خم اومد تا. سمتم اومد

 ستد رفتم و قاپیدم زمین روی از چاقورو سریع فاصله این توی. زمین روی افتاد که داد هولش محکم صندلی با مهرداد

 . کمرش روی کوبید رو صندلی مهرداد که شه بلند جاش از اومد سعید. کردم باز صندلی از مهردادو پای و

. شتمم توی گرفتم تیشرتشو ی گوشه و ایستادم پشتش رفتم و مهرداد دست دادم چاقورو. شد بلند سعید آخ صدای

 :گفت و شد بلند جاش از یسخت به سعید

 .کثـافتا-سعید

 از که سعید. سعید صورت به زد مشت دستش توی چاقوی ته با مهرداد. بود گرفته گارد که مهرداد سمت به اومد

 لهک با و رفت سمتش به جهش یه با مهرداد. اومد مهرداد سمت به ودوباره خورد تلو تلو یکم بود شده حال بی خونریزی

 تسم به برگشت مهرداد. شد حرکت بی و پیچید خودش به درد از یکم و شد پرت زمین روی سعید. صورتش توی زد

 :گفت ای آمرانه لحن با بودمو شده خیره صحنه این به که من

 .نیومده هوش به تا بریم-مهرداد

 هم مهرداد. ایستادم یهو. مافتاد مرد اون یاد که بودیم باال طبقه رو راه توی. بیرون اتاق از افتادم راه مهرداد از جلوتر

 :گفت و ایستاد

 وایستادی؟ چرا-مهرداد

 :گفتم نفس نفس وبا کردم اشاره اتاق به

 .اتاقه این تو مرد یه-

 بدی دایص با در. در به کوبید شو تنه و برداشت خیز. بود قفل در ولی پایین داد رو دستگیره و اتاق سمت به رفت مهرداد

 الیبا رفتیم دویدیم. یامرده اس زنده نبود معلوم و بود افتاده اتاق ی گوشه مرد یه. اتاق توی رفتیم دو هر. شکست
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 تا گردنش روی گذاشت دستشو سریع. خودش سمت به برگردوند روشو و گرفت مردو های شونه مهرداد. سرش

 :گفت و سمتم به برگشت ثانیه چند از عد ب.بگیره نبضشو

 .مرده-مهرداد

 هامو هشون و پاشد جاش از مهرداد. کردن گریه به کردم شروع. زد نمی نبضش. گرفتم ضشونب خودم و زدم پس دستشو

 :داد هولم در طرف به و کرد بلندم زور به و گرفت

 .نیست گریه وقت االن پاشو-مهرداد

 باغ یاصل رد سمت به. بود تاریک هوا. بیرون زدیم و کردیم باز رو ویال در. پایبن رفتم ها پله از اشک از خیس صورت با

 :شنیدم سرم پشت از مهردادو صدای یهو بیرون برم اومدم تا و رفتم

 !آشغال آی-مهرداد

 :زدن جیغ کردم شروع. بودن شده درگیر هم با سعید مهردادو. عقب سمت به برگشتم هول با

 .کن ولش-

 شستن سعید. زمین روی ادافت و کنه حفظ تعادلشو نتونست مهرداد لحظه یه تو. شد می شدیدتر لحظه هر درگیریشون

 تایدرخ سمت به دویدم بکنه تونه نمی کار هیچ و افتاده گیر مهرداد دیدم. صورتش به زدن مشت به کرد شروع و روش

 فرود نگوس و باال بردم دستامو و ایستادم سعید سر پشت رفتم. داشتم برش و کردم پیدا بزرگ تقریبا سنگ یه و باغ

 هگری با و نشستم مهرداد سر باالی رفتم و گوشه یه انداختم سنگو. زمین روی شد پرت صدا بی. سرش روی آوردم

 :گفتم

 .پاشو کنم می خواهش پاشو. بده جواب خدا تورو خوبی؟-

 :گفت و شد خیز نیم سختی به مهرداد

 .خوبم-مهرداد
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 از زیادی خون. ردیمک می نگاه جونش بی جسد به و بودیم ایستاده سعید سر باالی دو هر. بایسته کردم کمک بهش

 .بود رفته سرش

 :گفت آرومی لحن با و گرفت دستمو مهرداد که بودم خیره سعید به هنوز. بود گرفته رو فضا سنگینی سکوت

 .بیا-مهرداد

 باد. شد مگ شالم کی اومد نمی یادم اومد، می خنکی باد. بیرون رفتم باغ از دنبال و گرفتم سعید از نگاهمو حرفی هیچ بی

 ردمب دست. لرزید بدنم تمام که دیگه چیز از یا بود سرما از دونم نمی. برد می طرف هر به رو اونا و پیچید می هاممو الی

 به هک بودیم مهرداد و من شب، تاریکی توی. شد تموم چی همه که نمیشد باورم. سرم روی انداختم سوییشرتمو کاله و

 .رفتیم می جاده سمت

 

 *پایان*

 

 :خواننده با سخنی

 .خوندید رو رمانم و گذاشتید وقت که این از ممنونم عزیز دوستان

 psh411395@gmail.com:من ایمیل اینم

 .بشنوم رو نظراتتون شم می خوشحال هستم نظراتتون منتظر
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