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زاییده تخیالت فانتزیم است!این دنیا،آدم هایش گاهی نمیدانم این دنیا نیز واقعیست یا مقدمه:

 !و اتفاق هایش

 .باالخره کار خودتون رو کردید:دادم و با صدایی خسته گفتم و قوس بدنم را کمی کش

و از توی گوش هاش برداشت ر شانیما هم هندزفری ؛کرد و شیشه رو پایین کشیدمامان پوفی

 زدی؟خسته نشدی اینقدر غر :و با حالتی عصبانی گفت

 :نمیخوام!!!پام رو محکم به کف ماشین کوبیدم و لجبازانه گفتم

اصال :کرد خونسرد باشه گفتزد روی ترمز و درحالی که سعی می ،بابا که از همه کالفه تر بود

 نخواه!

 .از همه تون متنفرم:زیر لب با خودم زمزمه کردم

ند.همه جا تاریک بود.حتی دقایقی بعد هرسه ماشین همزمان از در ورودی دانشکده وارد شد

ام رو بستم و تکیه ام رو به صندلی بیشتر ه تاریک تر از شب.نگاهی به ماه کردم،کامل بود.چشم

هدفونم رو گذاشتم روی گوش هام.آهنگ آرامش بهنام صفوی بود!پلک هام سنگین  .کردم

باز  به دقیقه نرسید که خوابم برد.با صدای برخورد چیزی با شیشه چشم هام رو ،شدن

 ات آرامشی داره که تو چشمه چشم:کردم.هنوز صدای بهنام صفوی توی گوشم می پیچید

 ...ای هیشکی نیسه

ام ه به بیرون نگاه کردم.نور ماه بیشتر شده بود و اینجا هم روشن تر.هدفون رو از گوش

 یفمبرداشتم و پرتش کردم داخل کوله ام.پنجره و باال دادم و از ماشین پیاده شدم.خم شدم ک

بابا اینقدر خودخواه باشه.شالم رو روی  ،و برداشتم و در ماشین رو بستم.هنوز باورم نمیشدر

سرم مرتب کردم و به اطراف نگاهی انداختم.متوجه بزرگی اینجا نشده بودم.کمی جلوتر یک 

ساختمان بزرگ قرار داشت که حدس میزدم ساختمان اصلی بود.خمیازه ای کشیدم و به 

و راید بقیه سمت ساختمان حرکت کردم.درکشون نمیکنم!ما میخوایم بریم مسافرت چرا ب

دنبال خودمون راه بندازیم؟آخرش همین میشه دیگه!حرف بقیه روی حرف دخترش برای 

 .میشه ارجح

 !میزنه غر هی اه پیرزن عین:پیچید گوشم تو دوباره صدای نیما
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 !احمق:پوزخندی زدم و زیر لب گفتم

بلند که  ایه سرعت قدم هام رو بیشتر کردم.رسیدم به ساختمون.اطرافش پر درخت بود.درخت

شاخه هاشون به سمت پایین آویزون بود.کالفه شده بودم و خوابم میومد.گوشی رو 

رفتیم هتل هم صبح بود.اگه االن به حرف من می۲تساع؛نورش چشمم رو زد؛کردمروشن

هم راحت تر بودیم ولی مثل همیشه،بابا رو حرف خواهر بزرگترش هیچی  ،امکاناتش بهتر بود

 .نمیگفت

 نزده هم توهم.نبودهیچی ولی دادم تکون جلوم رو دستم توش؟کف رفتم مالجم اب بود چیآخ!-

 نردبان یک.کرد جلب ور توجهم قرمز نوری ؛جلوتر رفتم.گرفت درد خیلی سرم چون ،بودم

دوباره اون  !دیوار تکیه داده شده بود.درست مثل...وای خدا به رنگ قرمز ای هاله توی چوبی

کشم از دست اونه!زیر ره ای بود که تماشا کردم؟هرچی میمسخچه فیلم !تصویر اومد سراغم

 .لب نسترن رو نفرین کردم واسه این که مجبورم کرده بود باهاش اون فیلم رو ببینم

 ن فیلم رو ساختین؟وکه ا ،چتون شده بود:با خودم گفتم

ولی  ،حواسم بود که دوباره با سر نرم توی یک چیز دیگه.دختر ترسویی نبودما؛جلوتر رفتم

این فیلم هم شده بود ترس این شب ؛ی ترس های مخصوص به خودش رو دارهباالخره هرک

 .های من

ی که شامل نیما برادر بزرگتر و زورگو ،نفره ۵فرزند وسط یک خانواده ،ساله۱۲ ؛من نازی هستم

شد که قصد سفر .یک هفته ای میمیشهدر و مادرم و من پ ،لجبازو  نسترن خواهر کوچکتر من،

جایی که عاشقشم.ولی از وقتی خانواده ؛به درخواست من بریم شمال خواستیم بناداشتیم و می

 ،که االن در همان مکان هستیم ،آباد عمه بزرگه ام هم با ما همراه شدن مقصدمون به ناکجا

اما  ،شب رو بمونیم ،چیزی اجاره کنیم ،اتاقی ،تغییر پیدا کرد.امشب من گفتم بریم سوئیتی

 .شب رو اونجا بمونیم ،گفتن یک دانشکده یکی از آشنا ها هست عمه جان

ره رژه میره و بلند بلند آواز چه عجب.حس کردم یکی پشت سرم دا ؛باالخره درورودی پیدا شد

صدای آواز  ،شدمخونه ولی به خودم تلقین کردم که همش خیاله.هرچی به در نزدیک تر میمی

 .میاد دنبالم داره پشتم یکی واقعا شدم مطمئن که درق نوبلند تر و قدم ها تند تر میشد.ا
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 به سمت سالن دویدم.هرلحظه نزدیک بود قلبم از دهنم بزنه بیرون.وارد سالن که شدم دست

کشیدم و سعی داشتم کلید برق رو پیدا کنم.گوشه سالن چراغ چشمک ا میههام رو روی دیوار

کنه.باالخره پیداش کردم.فشارش نگاهم می زنی بود که نشون میداد یکی از داخل دوربین داره

بدتر شد.با روشن شدن سالن صدای  هچرا چراغش قرمزه؟این ک!دادم و سالن قرمز شد.وای خدا

آواز و قدم ها قطع شد.به سمت سالن حرکت کردم.خیلی طوالنی بود. با این نوری که سالن 

و ادامه ر ه اش راهمو روشن کردم و با چراغ قور .گوشیمشدام اذیت میه چشم ،داشت

دادم.کمی نگذشته بود که محکم خوردم به یک نفر.گوشیم و خودم افتادیم روی زمین.چراغ 

و باال آوردم.اون کسی که بهش ر باز کردم و نگاهم ،قوه خاموش شد.چشم هام رو که بسته بود

 ...این....این کها!!!خورده بودم هنوز جلوم بود.وای خد

ام سرازیر شد.دیگه ه از شدت ترس اشک ؛رو الی پاهام قایم کردمجیغ بلندی کشیدم و سرم 

به هق هق افتادم و تا تونستم !و بیارم باال.اونا...اونا سُم گاو بودنر تونستم سرمهیچ جوره نمی

انگار  ؛ومداخواستم.حتی صدام در نمیخودم رو جمع کردم تو بغل خودم.فقط از خدا کمک می

ی وقت بود که توی اون حالت روی زمین بودم.هنوز اشک الل شده بودم.سردم بود.خیل

م.راه صدام باز شد و اتپید.حس کردم دستی نشست روی شونه میریختم و قلبم وحشتناک می

 .کشیدم که توی کل سالن پیچیددوباره جیغ

ها محکم منو گرفته بودن.با یک حرکت برگشتم به  سعی کردم بلند شم و فرار کنم ولی دست

 .شنیدمولی من نمی :گفتچیزی می ،به روم دیدم رو ،م روام.رویا دختر عمه سمت مخالف

 !با صدایی گرفته گفتم:نمیشنوم ؛کردمهنوز هق هق می

رویا منو توی آغوش گرفت و به سمتی برد.خودم رو توی آغوشش جمع کردم.بدنم تقریبا یخ 

ه گوشم رسید.صدای مامان زده بود.موهام هم دورم ریخته بود.بعد از مدتی صداهای ضعیفی ب

 !زور از گلوم در میومد گفتم:مامانه بود.پلک هام رو از روی هم برداشتم و با صدایی که ب

 .و خودم رو توی آغوشش رها کردم

ولی االن خوب شدم.حسابی  ،ای به زبون بیارم هنتونسته بودم کلم عگرمم شده بود.از اون موق

صبح بیدار شم و ببینم که همش خواب بوده.کم کم  و ترسیده بودم.فقط دوست داشتم بخوابم

 .ام روی هم رفت و خوابم برده چشم
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نفس نفس میزدم.امشب !رو توی خواب دیدمموجود  از خواب پریدم.خیس عرق بودم،دوباره اون

من طبقه پایین تختی که  ؛تا تخت دونفره بود۵ی اتاق مه چی شبیه اون فیلمه شده بود.توه

گلوم خشک شده  ،ده بودم.تشنم شده بود شدید.از بس جیغ زده بودمزیر کولر بود خوابی

رفتم سمت یخچال.یک صحنه از همون فیلم دوباره اومد ؛بود.پتو رو کشیدم کنار و بلند شدم

 ...و بازکنم ....اونوقت اگه داخلشر ام.اگه در یخچاله جلوی چشم

آب  ،آبکنم.مجبورم برم از شیرو باز ر تونستم در یخچالای بابا!انقدر ترسیده بودم که نمی

 .بخشکی شانس:زیر لب گفتم!بخورم.و آشپزخونه؟

 .ساعت بیشتر نخوابیده بودم۱و نگاه کردم.ر ساعت

سالن سمت راست یک اتاقی بود که  راز اتاق رفتم بیرون.سالن تاریک تاریک بود و فقط آخ

ست.چون انه کرد.مطمئن شدم آشپزخوقسمتی از سالن رو روشن می ؛چراغش روشن بود

تابلوی کنارش نوشته بود آشپز خونه.دوباره نور چشمک زن دوربین رو دیدم.هنوز روشن بود و 

 تکون میخورد.یعنی کیه که از همون اول داره منو نگاه میکنه؟؟

 .ش هم روشن بوداتا دوربین بود و همه ۵دویدم سمت آشپزخونه.توی سالن حدودا

ب خوردم.دوباره باید برگردم.ای خدا!به سمت در آ ،از شیرشپزخونه شدم.لیوان برداشتم و آوارد 

 !رفتم که فشار شدیدی توی بدنم پخش شد!حاال هم وقت دستشویی رفتنه؟ای بابا

م افتاد به تابلوی راهنما که فلش هحاال دستشویی کجاست؟سرم رو توی سالن چرخوندم و نگا

 بعد برم باید اتاق تا ،بود سالن خرآ دقیقا.سالن ته شدمی که ،سالن اونور دستشویی،زده بود

 سالن این توی اونم .رفتممی چپ سمت به باید اومدم رو آشپزخونه سمت به که قدر همین

 !لعنتی...لعنتی.تاریک

شد؟؟؟یک قدم به سمت در برنداشته بودم که صدای شکستن سعی کردم نترسم ولی مگه می

 !هوامتر بپرم ۳چیزی پشت سرم اومد که باعث شد با ترس 

 !!ینجا بیرون نرفتم؟ا نبود!ای خدا اخر اگه من دیوونه ازولی هیچی ،با ترس برگشتم

ومد.دیگه از بس ترسیده بودم فکر کنم نیازی به اصدای قدم های یک نفر هم از طبقه باال می

 !دستشویی رفتن نبود
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چیزی نشه کردم خدا می...با تموم ترسی که داشتم با سرعت برق دویدم سمت دستشویی!خدا

ومد.بدنم میلرزید و قطره اوز از آشپزخونه صدا مینتوی راه!چندبار نزدیک بود بخورم زمین.ه

تا ۸-۷قطره اشک میریختم.این چه شب کوفتی بود اینجا؟رسیدم!یواش وارد شدم.حدودا

تا چراغ هم روی سقف!از بس حساس شده بودم روی ۴دستشویی بود توی یک سالن کوچیک.

 .دنبال دوربین بودم همسقف دستشویی

و بشورم.جرئت نداشتم توی آینه نگاه رهام  جلوی دستشور ایستادم تا دست ،اومدم بیرون

 .رسیم یک چیزی توش ببینم و درجا سکته رو بزنمکنم.باز میت

 !جیغ_

هوش بشم.ضربان قلبم فکر کنم با صدای جیغی که توی سالن پیچید یک لحظه نزدیک بود بی

 .رسید ۱۰۰تو چند ثانیه به 

و پوشوندم که چیزی نشنوم.صدا از داخل ر هام هام گرفتم و گوش ناخودآگاه سرم رو با دست

 .خورد هم بلند شدصدای ضربه هایی که به در می،یکی از اتاقک های دستشویی بود

تونستم جیغ بزنم.تعجب کردم که با این صداها چرا صدام توی گلوم خفه شده بود و حتی نمی

 !!!ار نشده؟بید چ کسهی

قدر به هم فشار دادم  نوو ار شد.چشم هامکنم بیشتر می هر لحظه احتمال اینکه سنگ کوب

 .که فکرکردم پاره شد

که گذشت صدای کوبیدن  .کمیمنفجر شدنانقدر نفس نفس زده بودم که مطمئنا شش هام 

 !کمک!کمک:کردم.جیغ زدمبه در و جیغ قطع شد.گریه می

داخل سالن اومد.و بعد مامان و بابا و همه سراسیمه اومدن طرف صدای صدای باز شدن در از 

منم از شدت بغض و  ،من.وقتی من رو دیدن که توی این وضعیت بودم کلی سوال پیچم کردن

 خوام بخوابم!می :فقط گفتم ؛تونستم حرف بزنمترس نمی

دست به  یه یک زورب ؛و توضیح بدمر خالصه رفتیم تو اتاق و قرار شد فردا براشون همه چی

 .کردندنمی روباصد در صد سرشون کردم که هیچی نبوده.چون اگه براشون میگفتم هم 
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همون ؛اه برای خودم یادآوری کردم.همون اتفاق توی تخت دراز کشیدم تا بخوابم.تموم فیلم رو

که واقعا  ،که قطعا نزدم یا واقعا همچین بالیی داره سرم میاد ،چیز ها!یا من توهم زدم

ترسیدم که مثل فیلمه  ،خواست روشنش کنهم هم میاچون تختم زیر کولر بود و عمه ؛میاد

 ....اگه روشن بشه یهو یه عالمه خون

لرزیدم!کنترل حرکاتم دست خودم نبود.پتو و بالشت رو برداشتم و رفتم از ترس به خودم می

 .روی زمین دراز کشیدم ،وسط اتاق

تونستم حتی دست روی قرآن بذارم از بس وحشت کرده بودم.می ،بردمیرفتم زیر پتو.خوابم ن

 !که همه چی واقعی بوده

پا و  وردم بیرون.ای بابا!باز این خواهر دستآصدای مهیبی تو اتاق پخش شد.سرم رو از زیر پتو 

 دختر عمه هام و مامانم هم بیدار ،ماعمه  ،از طبقه دوم تخت افتاده پایین!جز من ،چلفتی من

 دوباره چراغ .دوباره رفت جای مامان طبقه دوم خوابید ،که افتاده بود شدند و نسترن هم با این

 !ا خاموش شد و من موندم و کلی وحشت و فکره

با اینکه کولر روشن بود ولی زیر پتوی به اون کلفتی عرق ،فکر کنم مدت زیادی گذشته بود

ام رو ه وردم بیرون.چشمآرو  مو آروم سر نفس عمیقی کشیدم؛کرده بودم.من از گرما بدم میاد

ام رو باز ه خواستم ببینم ساعت چنده.چشمباز نکرده بودم.خیلی گذشت و بازم خوابم نبرد.می

 ....کردم و

دونم چجوری ولی سانتی صورتم قرار داشته بود.نمی۲صدام خفه شده بود و فقط صورتی در

کردم.انگار هیپنوتیزم شده نگ کوب رو میزدم قطعا سبه روی من بود.سکته رو نمی دقیقا رو

ریختم.موهاش روی اش خیره شدم و اشک میه از ترس خشکم زده بود و فقط به چشم ؛بودم

خورد و درست مثل موهای خودم.باد کولر بهشون می ،صورتم ریخته بود.موهای بلند و سیاه

ای ه بود تو چشمکردند.شده بودم یک مرده متحرک!اون هم زل زده روی صورتم حرکت می

-ام نمیه چشم ...که های سفید،موهای بلند مشکی و بدنش چشم ،من!لب های ترک خورده

ولی قطعا همونی بود که پاهاش شبیه سم گاو بود و تو  ش؛تونستن تکون بخورن که ببینم

بکشم.برای چند نفس تونستم م خفه شده بود و حتی نمیاسالن بهش خوردم.صدا تو حنجره 

 ور هام چشم.بکشم جیغ تونستم و شد آزاد صدام راه باالخره تا،حبس شده بود دقیقه نفسم

 نردبون،صدای لعنتی،اون های دوربین اون حرکت.زدم جیغ صدا آخرین با تونستم تا و بستم
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ر د ها قدم آشپزخونه،صدای توی چیزی شکستن دستشویی،صدای توی در به کوبیدن و جیغ

طبقه باال،این صورت،اون پاهای شبیه به سم های گاو،اون صدای قدم ها و آواز های بلند توی 

 روشن چراغ.میزدم جیغ قبل از تر بلند من و گذشتمی امه چشم جلوی از همهمحوطه همه و 

 باالی اومدن همه هام عمه پسر و عمه عمه،نیما،نسترن،مامان،دختر عمه،شوهر.شد باز در و

تونستم تونستم خودم رو ببینم ولی میدن قیافه من وحشت کردن.خودم که نمیدی با و سرم

کار  تونستم جیغ بزنم سر چند دقیقه مطمئنا قلبم ازحدس بزنم در چه حالتی بودم.اگه نمی

ولی من مثل مسخ  ،کردند بفهمن چی شدهتونستم بکشم.همه سعی میفتاد.حتی نفس نمیومی

و روی بود  ی خالی اون دختره که تا چند دقیقه پیش باالی سرمجا به شده ها زل زده بودم

 صورتم خم شده بود.

 ...فالن و ی آب قند و فالنهرفتند و تا صبح هی باالی سرم رژه می

باالخره از اون حالت در اومدم!باهق هق همه چی رو از اول تا آخر براشون توضیح دادم .با این 

بابام و ،مامان ،خصوص عمهه حرفم رو باور نکردن.همه ب ،کدوم اونا هیچ ،بازمکه داشتمشرایطی

که همه رو حس  ولی من ،ست و همش خیال بودهاکردن که اثر اون فیلمه نسترن فک می

فتاده بود.از حرکت اون دوربین ها ودونستم واقعی تر از این اتفاق تو عمرم نیکرده بودم می

ی اون آواز ها و جیغ توی سالن و برخورد گرفته تا با سر رفتن توی یک شیء سخت و صدا

 ....موهای بلند اون دختره با صورتم و صدای نفس هاش توی گوشم

-گذره و هنوز با یادآوری اون اتفاق ترس سراسر بدنم رو فرا میسال از اون موضوع می۴االن

ناک تر هنوز فیلم های وحشت ،شن.آدم نشدم که هیچگیره و تموم اون اتفاق ها برام تداعی می

و ر گیره که این بزرگتر ها هیچ وقت حرف های منبینم!ولی از این حرصم میاز اون هم می

واقعی تر از این  ،کنن!مخصوصا این اتفاق و اتفاق های شبیه به این!هنوز هم یقین دارمباور نمی

 !فتادهوتوی عمرم نی ،شبیه این وحتیاتفاق 

تونید خودتون رو جای من بذارین؟شاید خیلیاتون میاصال  !هتونید باور کنین یا ننمیدونم می

کنم!اصال تصورش هنوز هم وقتی یادش میوفتم وحشت می هی نلو ،فکر کنین همش الکی بوده

 !گنجهنمی آدم تو فکر

 پایان...

 

https://forum.98iia.com/topic/4339-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C/?do=showReactionsComment&comment=95759&reaction=1
https://forum.98iia.com/topic/4339-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C/?do=showReactionsComment&comment=95759&reaction=1
https://forum.98iia.com/topic/4339-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C/?do=showReactionsComment&comment=95759&reaction=1
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 mobina..a گرافیست:

مراجعه   www.novelfor.irدانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس جهت 

 کنید.

http://www.novelfor.ir/

