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 شانزدهم خیابان

 ghazal : نویسنده

 

  

 انرم این در...بود خواهد ترسناک بسیار که هست من دوم رمان بنویسم میخوام که رمانی 
 ...اورد می در حیرت به هارا خواننده اخر در که رمانی اشامی خون نه هست ای گرگینه نه

 

 :میگوید وحشتناک های رمان معروف نویسنده استاین.ال.ار

 را مکان این ایا....کنم دعوت مکان ترین وحشتناک به را خوانندگانم دارم دوست من
 میشناسید؟؟؟؟

 ....شماست خود ذهن مکان این

. 

. 

. 

 شانزدهم خیابان

 و شدم بلند.... بود01 ساعت کردم نگاه بود اتاقم دیوار روی که ساعتی به کردم باز چشمام
 ..... بخورم صبحانه که اشپزخونه تو رفتم بستم موهام و زدم صورتم به ابی یه

 ..ها میشه دیر کردی جمع وسایلت سارا-مامان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM   غزل –شانزدهم خیابان

      

 
4 

 ...راحت خیالت کردم جمعشون بله-

 .... قشنگه و صفا با خیلی میریم که ای خونه این-مامان

 ...قشنگن همشون شمال های خونه البته...باشه اینطور که امیدوارم-

 زندگی واسه خوبیه جای شمال شدم خسته داره که ای الوده هوای و تهران از منم-مامان
 ....کنی پیدا خوب دوست کلی میتونی تو تازه....داره هم خوبی ادمای

 ...اومد بابام میکردیم صحبت مامانم با داشتیم که همینطور

 ...خونه اهل بر سالاام-بابام

 ...جدید خونه بریم باید کی بابا.... سالم-

 ....کردی جمع وسایالتو دخترم خوب-بابا

 ...همشون جون بابا اره-

 ..کردی جمع چیزارو همه ام تو چی تو عزیزم-بابا

 ... کردم جمع چیز همه اره اره خوببب کن صبر اممم-مامان

 ریممی میکنیم حرکت فردا ماهم ببرن بارارو بیان امروز میزنم زنگ پس خوب خیلی-بابا
 ....شمال

 از من و بودیم خونه این تو سال00 نزدیک دارم خاطره ازش کلی که اتاقی اتاقم تو رفتم
 میکنم زندگی معمولی خانواده یه تو و سالم01 هستم بیات سارا من... بودم اینجا سالگیم6
... 

 ...میده جلوه معمولی صورتم که لختی موهای با دارم معمولی صورت

 .....خیلی میشه تنگ خیلی قدیمیم دوستای واسه دلم برم خونه این از وقتی

 ...کنم عادت روم پیش که جدیدی زندگی به و بدم وقف شرایط با خودمو باید ولی
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 از بابامم و مامان جدیدمون خونه بردن وسایالرو بودم خواب من که موقعی صبح امروز
 هب یکی یکی و بودم تهران تو منم بودن کردن مرتب مشغول شب01ساعت که االن تا صبح
 .... میکردم خداحافظی باهاشون و میزدم زنگ دوستام

 ....میشه تنگ خیلی واسش دلم پیشم حاال تا صبح از هم صمیمیم دوست الناز

. 

. 

. 

 ..پاشدم خواب از مامانم صدای با صبح

 .... بریم که پاشو... پاشو دخترم-مامان

 ... اخه ام خسته من مامانی اممم-گفتم و کردم لوس خودمو

 شدی؟؟؟ خسته تو ماکردیم که کارارو همه عزیزم اخه-مامان

 برای و بیرون زدم خونه از و شدم حاضر و شستم و صورتم و دست و شدم بلند ناچار
 ....شدم ماشین سوار. کردم نگاه خونمون به بار اخرین

. 

. 

. 

 هی جیغ صدای با که بود گذشته چقدر نمیدونم رفت خواب سریع شدم که ماشین وارد
 ...پاشدم خواب از دختری

 ...بود خواب شد خوب اوففف.... میزدم نفس نفس

 خیابان "بود نوشته روش که بود کنارش تابلو یه که شد رد پیچی یه از بابام یهو
 "....شانزدهم

 در  اینجا از شمال میومدیم مسافرت واسه داشتیم که موقعی پیشم سال دو یادته بابا-
 ...شدیم
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 شمال؟؟؟ اومدیم پیش سال دو کی ما میگی داری چی دخترم-بابا

  ..شمال اومیدیم پیش سال دو ما بابا؟؟؟.ا...ا...ا-

 ...خوابیدیا زیاد... شده خیاالتی بابا دختر اوففف-بابا

 ...خندیدن نفری دو مامان با بعد

 ...رسیدیم خوب-بابا

 ...اینجاست خونمون وااا-

 دهش خیاالتی شما که همونی... شانزدهم خیابان اسمش که پیچ همون نزدیک دیگه اره-بابا
 میگف بودی

 ....فهمیدم باشه باشه-

 ...کردم نگاه جدیدمون ی خونه به و برگردوندم سرم

 

 ... کردم نگاه کنیم زندگی توش بود قرار که ای خونه و برگشتم

 ...نیست بدم ولی نیست عالی ای خونه خوبه خوب

-تمگف و دادم لم کناپه رو رفتم بود شده چیده مهربونم مامان لطف به چیز همه داخل رفتم

 کجاست؟ من اتاق مامان خوب

 ...بدم نشون بهت بیا-مامان

 ...ودمب گرفته قرار دکورش تاثیر تحت واقعا که قشنگ خیلی اتاق یه تو رفتم دنبالش

 ...میچینم وسایالمو سوت سه قشنگ خیلی مامان وااای-

 ...بیرون رفت اتاق از و خندید مامانم

 تو رفتم شدم بلند شد تموم کارم وقتی بچینم توش وسایالمو که کشید طول ساعتی2 حدود
 ...حموم
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 م...مامی...مامان-...برگشتم سریع شد رد پشتم از کسی کردم احساس برداشتم حولمو

 چیه...بله..بله-مامان

 شدی؟؟؟ رد اینجا از االن تو-

 ...دختر تو میگی چی ور کدوم کجا از-مامان

 شدی؟ رد پشتم از االن تو بابا-

 وکجا؟؟ کی من کشتی که تو اوففف-مامان

 ..من پشت االن همین-

 خوبه؟؟ شدم رد من اره تو دست از اوففف-مامان

 ...شدم حموم وارد و دادم تکون سرم

 مکرد احساس که میخوندم اهنگ لب زیر داشتم و بودم بسته چشمام دوش زیر همینطور
 ...میخونه من با داره هم دیگه نفر یه انگار شده تایی دو صدام

 .......................کردم سکوت

 دست بهم حس همون هم باز و خوندن اهنگ به کردم شروع باز شدما دیوونه اوففف
 .....داد

 ...بیرون اومدم حموم از نکردم توجه

 کجان پس گذاشتم اینجا که لباسام بابا ای-

 ..مامان...مامان-

 ...شده چی منو کشتی که تو....بله....بله-مامان

 ...برداشتی تخت رو از لباسام تو-

 ....اه.. . که نیستم بیکار که من دخترم نه-مامان

 .....شد خارج اتاق از گفت اینو
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 ....که بود اینجا احمقم چقدر من که اخخ تحریرم میز صندلی رو دیدم برگشتم

 ...... و کردم نگاه پنجره به پوشیدم لباسام

 دیدم ودب خودم همسن کنم فکر که خوشگل خیلی دختر یه کردم نگاه بیرون پنجره از وقتی
 باد وت طالیش موهای میکرد نگاه من به داشت و خونه اونور باغ های سبزه تو بود نشسته
 ..... بود سفید دختر این چقدر بود شده سرخ سرما سوز از دماغش و میکرد حرکت

 حالخوش منم...پیشش برم که کرد اشاره دست با زدو لبخند من به هم اون زدم لبخند بهش
 مانتو یه و شال یه سریع بشم دوست نفر یه با تابستون تعطیالت تو میتونم باالخره که

 .... رفتم مامانم از گرفتن اجازه با و برداشتم

 .... بود همینجا که اون کجاست دختر اون ولی

 ...چمنا رو نشستم و کشیدم بلندی جیغ......  یهو و برگردوندم سرم شدم ناامید

 نفس نفس که وهمینطور...ادم جلوی میای روح مث چرا دادی سکته من که تو خدا وااای-
 ...نمیزد حرفی هیچ که کردم نگاه دختر به بودم گرفت و قلبم زنان

 ...شمال اومدیم تازه هستم سارا من امممم خوب-

 .. .خوشوقتم...ساعدی ریما هستم ریما منم-

 ....بشیم دوست باهم میتونیم...همینطور منم-

 نه؟ چراکه البته-ریما

 شما؟ و سالمه01 من-

 دوست اونا با میخوای دارم هم صمیمی خیلی دوست تا دو من....همینطور منم-ریما
 ....بشی

 ...عالی چه البته-

  ..میارم دوستامم دوتا اینجا بیا فردا همین پس خوبه-ریما

 خونمون؟ میای ریما-
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 خداحافظ....دارم کار مچکرم نه-ریما

 خداحافظ..باش-

 داخل هم هندزفری حال همین در و میکردم فکر دوستاش و ریما به و خونه داخل رفتم
 ....بود گوشم

 ینزم افتادم و خورد لیز پام یهو که بود دستم لیوان....بخورم اب رفتم و کردم قطع اهنگ
 ....برید دستم تیکش یه و شکست لیوانم

 ...بدم انجام نمیتونم درست کارم یه خدا ای اوفففف-

 سارا؟ شد چی-زد داد و بود پزیرایی توی مامان

 ....شکست لیوان مامان هیچی اوفف-

 نگاه دیدم که اتاقم تو برگشتم و چسبوندم زخمم رو چسبم یه کردم تمیز کاریمو گند
 ...میخونه داره همینطور

 ...شد پلی خورد دستم باز حتما..... کردم قطع اینو که من وااا

 داخل نم میخونه داره که اهنگی فهمیدم یهو که کنم گوشم تو هندزفریمو دوباره که نشستم
 ....کیه خوانندش نمیدونم نشنیدم حاال تا اصال ندارم گوشیم

 وت داشت قلبم اهنگ اسم نه بود روش خواننده اسم نه ولی کردم نگاه.... چی ینی خدا وااای
 ...ترس از میمردم داشتم منم و میکرد قراری بی سینم

 ...بغلش پریدم منم کرد باز اتاقم در مامانم یهو که

 ما...میترسم من....مامان-

 شده؟ چی مگه چرا-مامان

 .... واسش کردم تعریف چیز همه

 ...اهنگرو ببینم خوب-مامان

 .... هست اهنگی همچین که انگار نه انگار اصال بدم مامانم نشون میخواستم تا ولی
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 ...کن بس سارا کن بس-گفت و کرد ای خنده مامانم

 مامان اما-

 خیاالتی شده بل شده ال  کردم قطع شده پلی ندارم و اهنگ...اه....دیگه بسه-مامان
 ....شدی

 .... رفت و گفت اینارو

 ....شد پلی دوباره مامانم رفتن بعد که ای ناشناخته اهنگ موندم من و

 من... میترسیدم... میلرزیدم پتو زیر بودم کرده عرق که حالی در نخوابیدم صبح تا اونشب
 بابامم دکر  مسخره منو گفتم که مامانم به خداجونم وااای بود چی این ولی بودم نترس بسیار
 از و میکنه باور حرفم اون میگم بهش بابام خودشه اره..... باشه ماموریت تو باید هفته یه
 .... میریم خونه این

 میخوابی؟ چقدر شو بیدار مامان سارا-اومد مامانم صدای که بودم فکرا همین تو

 ....نکرد باور حرفم اون زیاد خیلی ناراحتم دستش از نخوابیدم اصال من که نمیدونه هه

 صبحانه هلقم چند میلی بی با و شستم صورتم و دست رفتم و پایین اومدم تختم از ناچار به
 ...خوردم

 فمحر  اونا شاید شدم خوشحال میشم اشنا ریما دوستای با امروز که افتادم این یاد وقتی
 ....کنن باور

 ....چمنا رو نشستم و رفتم بود گفته ریما که همونجا ظهر از بعد

 ...نبود هیچکس برگشتم وقتی ولی پشتم کسی کردم احساس

 برگ میشد تاریک هوا و میکرد غروب داشت خورشید کم کم اخه بودم ترسیده یخورده
 تربیش و ترس بود گرگ ی زوزه مثل که باد صدای و میخورد تکان بهاری باد اثر در درختا
 .....میکرد تزریق بهم

 همینطور بشه پیداشون دوستاش و ریما سریع میکردم خدا خدا و بودم کرده بقل خودمو
 سیخ بدنم موهای کرد یخ یهو تنم.... سرم رو گذاشت دستش نفر یه که بودم نشسته اونجا
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 سرم رو دستاش که میلرزیدم داشتم همینطور اومد پیشونیم از سردی عرق و بود شده
 .....یهو که شد بیشتر بدنم لرزش.... میکرد ناز سرم داشت انگار کرد حرکت

 ...سارااااا سالممم-

 ..... زدم نفس نفس کشیدم بلندی جیغ منم

 .... ترس از مردم منکه ای دیوونه تو ریما خدا وااای  

 ...بترسونمت یکم میخواستم خوب- گفت و خندید

 ...دوستامن اینام

 ....یاسی بگو بهم داوری یاسمن هستم یاسمن من سالم-

 .....هستم سارا منم جون یاسی خوبی-

 ....عزیزم خوشوقتم-یاسی

 .....اقبالی هستی ام هستی منم-

 ....خوشحالم همتون دیدن از-

 .....همینطور هم ما-گفتن دوتایی و

 ااون با تابستون که کردم پیدا دوستایی که خوشحال من و خندیدیم باهم کلی اونروز
 ....برگشتم خونه به....باشم

 متر یه دش بسته پنجره شدت با یهو که میکردم شونه موهام داشتم و بودم نشسته اتاقم تو
 ... میزد تند تند قلبم هوا پیریدم

 دمش پنجره نزدیک اروم وارم شدم بلند داشتم که ترسی تمام با کنم چیکار حاال خدا ای
 ...... کردم باز پنجررو و بستم چشمام

 بود؟؟؟ بسته شدت با اینطور پنجررو چی ولی نبود هیچی اوففف

 .... کردم پیدا یقین داره مشکالیی یه من اتاق اینکه به
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 .........بود خونمون از تر اونور یخورده تابلویی به افتاد چشمم یهو که بودم فکرا این تو

  ..بود شده نوشته تابلو رو.....میبینم چی من....من خدای اووو

 " قبرستان"         

 ....میشم عذیت انقدر همین پس خدااا یا...قبرستون اینجا

 ........من چرا اخه ولی

 چطوری؟ ریما الو-

 چطوری تو...عزیزم خوبم-ریما

 ...حاال همین... خونمون بیای میتونی ببین ریما-

 شده چیزی-ریما

 ..میگم بیا تو-

 بیارم؟ هم یاسی و هستی...میام االن همین باش-ریما

 ....بیار اره-

 ....  من اتاق تو رفتیم و اومدن همگی

 ...  داره روح میدونم چه یا جن اینحا میکنم احساس ها بچه

 جدی؟؟-هستی

 ...سنگین اتاقم چقدر نمیبینید...اهوم-

 ... کردم تعریف واسشون چیز همه

 ....ترسناک چقدر جونم خدا واای-ریما

 ...خرافات ندارم اعتقاد روح و جن به منکه-یاسی

 ...میگم راس اینارو من کن باور نه-
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 با که همیکن زندگی خاننی یه رضایی اقای خونه کنار خودمون خیابون همین تو ببین-هستی
 پیشش؟؟، بریم میخوای...داره کار سرو روح و جن

 میکنه؟؟؟ کمکی یعنی-

 نه؟ که چرا اره-هستی

 چطوره....کنیم روح احضار بیاین میگم-ریما

 بلدی مگه اخه-

 

 حاضری؟....نداره کاری بابا اره-ریما 

 ....دادم مثبت جواب سر با

 هیچ نمیشد پیدا چیز هیچ انگار نه انگار ولی کنه روح احضار کرد سعی چی هر یاسی
 ...نمیداد ای نشونه

 ....شدم خیاالتی شاید.... شایدم نمیدونم ولی.... میگم دروغ من کردن فکر بقیه کمکم

 ای هست چیزیت که میشی مطمئن اینطوری خانم اون خونه بریم فردا سارا ببین-یاسی
 نه؟؟؟

 ......رفتم فرو فکر به اتاقم تو نشستم منم و رفتن اونا کردم قبول

 ....دارم استرس خیلی خونه اون بریم باید دوستام با امروز

 ...شدیم رد قبرستون کنار از که زن همون خونه میرفتیم پیاده داشتیم دوستام با

 ...هست قبرستون یه محلمون تو که نمیترسید شما ها بچه راستی-

 ...داره ترس مگه وااا-یاسی

 سناکتر  خیلی اینجا شبا دیگه قبرستون حال هر به.... یخورده...چرا راستش خوبب- هستی
 ووووییی...گرگا زوزه با همراه میشه
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 سرد قبرستان میگن قبرستون این به تازشم-یاسی

 چرا اخه-

 ناکوحشت انقدر میگیره بدنش لرز میزاره توش پا ادم وقتی روح بی سرد خیلی چون-ریما
 ....بکنم کار همین ام تو...نمیزاره توش پا کسی که

 ....خانم همون خونه رسیدیم باالخره

 خانم؟؟؟ مهری خانم؟؟؟ مهری-یاسی

 ....در دم اومد بود مسن که زنی یه و شد باز در یهو

 ...شده چیزی-

 ....داخل رفتیم ما و گرفت فاصله در کنار از هم خانم مهری کرد اشاره من به یاسی

 ....کن تعریف جون دختر خوب-

 ....گفتم واسش پیاز تا سیر از و چیز همه

 ....من به بده دستاتو حاال.... ببند چشماتو خوب-

 ...کنید کارش چی میهوایند نه-یاسی

 ...داره ربطی تو به مگه

 .... بکنید اینکار نباید نه-یاسی

 پاشو...بریم پاشو سارا-ریما

 چی؟؟؟ واسه اخه-

 ....جون دختر بشین-

 ....خودش موندم من فقط و بیرون انداخت اونارو

 فهمیدی...نکن باز نگفتم وقتی تا و من به بده دستاتو ببتد چشماتو خوب-
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 بله-

 ...... سوخت دستم دقیقه چند بعد دادم انجام بود گفته که همونکاری

 ....نیومد صدایی

 ....نیومد صدایی دیگه یهو.....توووووو وااای (جیغ و داد با)-خانم مهری

 ....کشیدم جیغغغغغ وجودم تمام با.......کردم باز چشمام

 .....بود مرده بله.....میکرد نگاه من دست به داشت باز چشم و زمین بود افتاد خانم مهری

 .....نبود چیزی ولی کردم نگاه دستم به ترسم تمام با

 ...... اتاق داخل اومدن بیاین ریماااا یاسسسسی هستییییی داد و جیغ با

 ....خبر چه اینجا خداااا واااای-هستی

 ...مرده سارا-گفت کردو نگاه من به و گرفت نبضشو رفت یاسی

 ....کشتیمش ما میکنن فکر حاال مرده اون اون کنیم چیکار حاال خدا وااای-

 .....کرده سکته معلومه.... اون چون نمیکنه فکری همچین کسی نه-ریما

 ....دیده چی من تو اون کنه سکته باید چرا....چرا اخه-

 ..............اورژانس بزنیم زنگ بهتره-هستی

 چرا که کرد دعوام کلی مامانممم کردن ولمون و پرسیدن سوال تا چند و اداره بردن مارو
 .....زن اون خونه رفتم

 هسکت حرف اون گفتن با اون چرا نفهمیدم ومن کردن اعالم مغزی سکته خانم مهری مرگ
 .....کرد

 تفاقاتا بخوابم نمیزاشت که بود وجودم تو ترسی حال این با ولی خسته خیلی بودم خسته
 ...میکرد دیوونم داشت چندروزه این

 ............ رفتم فرو عمیقی بخواب و شد سنگین چشمام باالخره
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 ...نکردم کاری من...من نیاید جلو نه تروخدا نه نه

 ....بود خونی صورتشون و سر که نفر چند میومدن دنبالم داشتن

 ....... نزدیکم میان دارن کن کمکم خداااا ای

 .....کردم قایم کمد یک توی خودمو رفتم سریع

 .....نشنون نفسام صدای که گذاشتم دهنم رو دستم

 ...... دندی منو اونا و شد باز در یهو که بودم نشسته اونجا همینطور بود گرفته گریم ترس از

 نهههههههههه- زدم داد بلند صدای با منم

 ....شدم بیدار خواب از یهو

 ....میشدم دیوونه داشتم بودم ترسیده خیلی میزدم نفس نفس

 یرمم االن.....  خوبه حالت االن تو همین بود خواب فقط نداره عیبی سارا-میگفتم خودم با
 ...بود خواب فقط اره... مامانم پیش

 بود تختم رو که چیزی دیدن با که بودم شده اروم حدودی تا میزدم حرفارو این خودم با
 .....کن سکته بود نزدیک

 ..... بودن دنبالم خوابم تو که خونی دخترای همون عکس

 .... برداشتم عکس.... میلرزید شدت به دستام

 .....نیست توهم واقعی اینکه مثل نه

 ماماااااااااااان-گفتم وجودم تمام با

 ..... کردم بقلش و سمتش کردم بدو و

 فق نداره عیب...دیدی خواب....خوشگلم شده چی عزیزم شده چی-مامان

  او دختر تا سه س خواب  خوا..دیم...دی خواب من مامان-حرفش وسط پریدم
 ....میکردن دنبالم......اونا
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 ...میکردم هق هق...بود تختم رو عکسش م  شد بیدار خواب از

 ..کو عکس حاال-مامان

 .....اتاقم تو رفتیم

 ......نشد پیدا عوسی گشتم چی هر ولی

 ...نمیگم دروغ بود بخدا مامان-

 پاشو... پاشو....زدی هم توهم دیدی بد خواب زنه اون مرگ واسه دخترم واسه بمیرم-مامان
 دکتر بریم

 باور حرف چرا ماماااان.....میگم راس خودم جون به بخدا خوبم من نههعه مامانننننن-
 ....نمیکنی

 .....میشی خوب بخواب بخور قرص این بیا میگی راس تو.....باشه عزیزم باشه-مامان

 خوردم قرص ناچار میکنه بدتر رو اوضاع اون بگم مامانم به رو چیزی نباید میدونستم دیگه
 .....کشیدم دراز تختم تو و

 اخه دایاخ..... بود کرده عرق میلرزیدم بید مثل پتو زیر بیارم دووم نمیتونستم کردم کار هر
 من؟؟؟؟ چرا.... من چرا

. 

. 

. 

 بهش بود بابام مامان عکس ایینم کنار میکردم نگا ایینه به داشتم بود اینه روی به رو تختم
  زدم لبخند و کردم نگاه

 ........................ یهو که

 ..... هوا پریدم ترس از......خورد زنگ گوشیم

 .....ترسیدم چقدر خدا اوفففف
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 افتاد اتفاقی چه نمیدونی....یاسی خوبی سالم-

 شده؟؟؟؟ چی مگه چرا-یاسی

 عوض هوام و حال اینکه واسه گفت اخر در و کرد تعجب کلی اونم گفتم واسش چیز همه
 .....کردم قبول منم هستی تولد بیام بشه

 ....افتاد بابام مامان عکس به دوباره نگاهم و کردم قطع رو گوشی

 .....نمیشه باوررررم نه خدااااااا وااای

 ......بود شده کشیده خط تا سه قرمز ناژیک با زیرش و بود شده برعکس عکس

 ....ریختم اشک فقط و زمین نشستم زانو دو

 رفتم و کردم خدافظی مامانم از و شدم اماده سریع بیاره جا حالم یکم بتونه تولد این شاید
 و مپشت کسی میکردم حس همش راه توی رفتم پیاده همین برای بود نزدیک هستی خونه
 ....نبود کسی برمیگشتم وقتی ولی میکنه تعقیب منو داره

 میخوردم کیک داشتم خندیدیم کلی نشستم دوستام پیش و رسیدم هستی خونه به خالصه
 درسته؟ باشی سارا باید تو سالم:گفت و پیشم اومد دختر یه یهو که

 شما؟ و بله امم-

 تازه بود گفته..... بود گفته خیلی واسم شما از هستی خاله دختر هستم نگین من-دختر
 ....اومدین شمال به تازه تهران از شما و شده دوس باهاتون

 ...شیم دوست باهم میتونیم....باشید خوبی دختر باید هم شما درسته بله-

 .... دوستم هم یاسی و ریما با نن نه که چرا حتما بله-نگین

 یفتادهن بدی اتفاق بود روزی چند خداروشکر برگشتم خونه به من و گذشت اونشب خالصه
 ...... بود

 .......................روز یه اینکه تا

 هستی؟؟ خوبی سالم-
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 ای؟ خونه کجایی نیستم بدک عییی سالم-هستی

 کمی خونه نزدیک پارک بریم ها بچه با چطوره خوب-هستی....رفته سر بدجور حوصلمم اره-
 ...رفته سر حوصلم منم اخه بشینیم

 چند؟؟ ساعت حاال... عالیه-

 چطوره؟؟5 اممم-هستی

 ....بیان بگو هم ها بچه به به خوبه-

 ....باشه اهوم-هستی

 ....میرسه نظر به خوبی دختر بیاد بگو نگینم به راستی اها-

 کیه؟؟ نگین نگین؟؟؟؟-هستی

 هم ماش با گفت خوبیه دختر خیلی شدم اشنا باهاش تولدت تو دیگه نگین خالت دختر وااا-
 ....دوسته

 ....باشم داشته خاله دختر که ندارم خاله اصال من میگی داری چی-هستی

 حتی   حتی میدونست منم چیز همه از اون زدم حرف باهاش میگی؟؟من نه؟؟دروغ-
 ...میشناخت هم شمارو

 ..... نداریم نگین اسم به دختری اصال خانوادمون تو ما میترسونی منم داری تو-هستی

 شاید بودم فهمیده اشتباه اسمش شاید شا... زد حرف من با اون او نداره  ن امکان..ا-
 ...بود دیگه چیز یه اسمش

 ما از همه بقیه بودین شما بودن همسنم که کسایی تنها تولدم تو من سارا ببین-هستی
 .....بودن بزرگتر

 حرف جن یا روح یه با من ینی ی ی ینی بوده کی اون ینی خدااا ای نههه-گریه زیر زدم یهو
 !!!!!!!!زدم؟؟؟؟؟
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 هب بود خبر با منم چیز همه از که دختری اون بود کی دختر اون چی یعنی جونمم خدا واای
 ....شنمیشناختن اصال و نمیدونستن چیزی نگین از اصال اونا ولی زدم زنگ هم یاسی و ریما

 هار  میگم بهش چیز همه میاد ماموریت از بابام امروز میشدم دیوونه داشتم کم کم دیگه
 ....میکنه درک منو مامان از بیشتر همیشه اون کاره بهترین این

. 

. 

. 

 ...اتاقش تو رفت بابام چیزا جور این و پرسی احوال کلی از بعد

 ...بزنم حرف باهاتون باید بابا-

  بابا گل دختر بفرما-بابا

 اومده پیش واسم مشکلی یه اممم چیزه من-

 بگو عزیزم چیه خوب واقعا؟-بابا

 ..داره روح چیزه خونه این یعنی اینجا میکنم فکر من-

 من دخترم اخه اومده پیش واست مشکلی چه کردم فکر من ؟ دختر شدی خل چی؟-بابا
 یکن عذیت بابات میخوای چرا اخه حرفیه چه این بودم شما از دور هفته یه کوفته خسته
 ... چیه روح چیه جن

 جن هخون اون دیگه خونه به میکنی مکان نقل ای خونه یه از وقتی فیلما تو مثل کردی فک
 ...گلم دختر چیه حرفا این اخه سالت01 شدی بزرگ دیگه تو دخترم...داره

 ....نگین قضیه تا اول اتفاق همون از کردم تعریف واسش چیز همه و میگم راس بخدا بابا-

 نداشت ادد از کمی که صدایی با بود شده سرخ عصبانیت از که صورتی با شد عصبانی بابا
 اره؟ کنی عزیز خودتو میخوای کنی ثابت چیرو میخوای دختر تو میگی چی-گفت

 ... من بابا-
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 تورو خونه این تو فقط چرا هه... حرفیه چه این افتادی چشمم از نگو هیچی هیسسسس-بابا
 زندگی شمال نداری دوس تو فهمیدم اهااااا....نمیکنه عذیت مامانت و من چرا میکنه عذیت
 نمیفته اتفاق این ولی اره؟؟؟ دوستات اون پیش تهران برگردی میخواد دلت هان کنیم

 ....اتاقت تو برو هم حاال فهمیدی

 با اخه-

 برووووو گفتم-بابا

 بابام زا رفته حتما مامانمم اتقم تو رفتم و شدم رد بود نگران که مامانم کنار از کنان گریه
 ....شده چی بپرسه

 ارومی به که شنیدم صدایی یه یهو که بدبختم چقدر من میگفتم و میکروم گریه هی
 هییسسسس-میگفت

 ...هیسسسسس-دوباره

 .... میکرد قراری بی سینم تو داشت قلبم

 دیدمی و بود خودم عکس که عکسی قاب فقط چشمام بود شده نهایت بی لرزشش دستام
 میخوره ارومی های تکون داره که

-صدای باز ولی بود متلق سکوت اتاقم نمیومد ازم صدایی ولی میمومد اشکام

 هیسسسسسسس

 کنمب میتونستم چیکار میلرزید بدنمم داشت دستام جز به دیگه شکست اتاقم سکوت
 کار چی بیرون انداخت اتاقش از من که بابایی یا نکرد باور حرفم که بزنم صدا مامانم
 ...میکردم

 ینمس تو از قلبم داشت میومد که صدایی و میخورد تکون شدت به داشت کم کم عکس قاب
 ....اورد می در

 ...شد بیشتر عکس قاب تکونای و شد تر بلند صدا

 هیسسسسسسس...هیسسسسسس-
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 .... میشد تکرار

 

 ......نهایی تو کوبوندم و برداشتم میزم ساعت جیغم صدای با همزان و دادم داشت از کنترلم

 اشک و بود افتاده اتاق وسط که دخترشون و داخل اومدن بابام مامان و شد قطع صدا
 ...........دیدن و میریخت

 اومد امباب شد بهتر که حالم کردن وصل سرم بهم اونجا و بیمارستان بردن منو بابام مامان
 گفت و اتاق تو

 کستیش اتاقتو ایینه چی واسه میکنی لج کی با داری اخه چیه واسه اینکارا چته تو دخترم-
 سارا؟ اره اره؟ بودم؟ بدی پدر من کردم؟ دریغ چیزی ازت حاال تا من...

 ...دادم تکون منفی نشونه به سرم

 لج یگهد ام تو پس بمونیم باید ولی غریبی شهر این تو میدونم میکنی کارارو این چرا پس-
 ...یشمم عصبی باز که نگو من پیش پرتارو و چرت این و روح قضیه دیگم باشه؟ نکن بازی

 اسهو روانشناس پیش میبرن من مطمئنا بزنم ظهر از بعد اتفاق از حرفی اگه میدونستم
 ...نگفتم چیزی همین

 بارونی هوا و بود شب9ساعت میکردم نگاه پنجره به و بودم کشیده دراز بیمارستان تخت رو
 انرژی پر ادم خیلی هواها جور این نظرم به دارم دوس هوارو اینجور خیلی میزد برقم رعدو
 ....میکنه

 ....تو اومدن دوستام میکردکه گوش بارون صدای به و بستم چشمام و کشیدم دراز

 ..دختر تو شده چت-ریما

 دادی خودت دست کار باز-یاسی

 بده پس جواب شمام به مریض االن کنین ولش-هستی

 دایص به بیاین...ندارم حوصله فعال میدم توضیح چیز همه واستون حاال گفتم خندیدمو
 ...کنیم گوش بارون
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 بیاریم گیر واست کجا از بارون حاال دیوونه-یاسی

 دیگه میباره داره خوب واا-

 مونده گوشش تو صداش میاد بارون زیاد شمال-ریما

 ببی میاد بارون داره ها بچه میگین چی-

 ...بود صاف هوا کردم نگاه پنجررو وقتی ولی

 ....کنم چیکار باید نمیدونستم و بودم اسمون به خیره

 ....که میومد م بارون ب ب ب-

 ... زدم توهم شدم دیوونه من من-گفتم و گریه زیر زدم یهو

 دیوونه.... دیوونم من....اره خونه دیوونه ببرن باید من

 ....اتاق تو اومدن بابام مامان یهو

 توهمی من زدم توهم من.... میکنم دیوونه شمارم دیوونم من خونه دیوونه ببر من بابا-
 ....میکشم خودمو که میرسه جایی به جنونم اخر....ام

 ...نیست چیزیت دخترم خوبی تو بشم فدات بابا گل دختر دخترم-بابا

 ....تو میکنه طوری این چرا اخه بشه فدات مادر-مامان

 نهدییو من افتاده واسم اتفاقی چه بودم گم در سر افکارم تو من ولی مفتن چیز کدوم هر
 شدم؟؟؟

 داره؟؟؟؟ جن خونه این

 میکنه؟؟؟ عذیتم روحش و مرده کسی قبال اینجا

 مئنممط من.... میکنه عذیت من که داره چیزایی یه اونجا خونمون نزدیک قبرستون یاشایدم
 ...... است نهفته قبرستون اون تو رازی یه
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 رفک اونا بزنه حرف من با که اوردن روانشناس یه امروز بابام مامان و ام خونه تو که روز دو
 یکنمم فکر هم توهم میکنم فکر هم ینی دارم فکر همین خودمم البته زدم توهم من میکنن
 .....میفته داره اتفاقایی یه

 تورو یچ بگو بهم خوب بیام گفته بهم بابات روانشناس هستم محبی یلدا من عزیزم سالم-
 میکنه؟ عذیت

 کنم؟ اعتماد بهتون میتونم-

 ....میدم قول بهت... البته-

 ....کرد گوش فقط اونم کردم تعریف اخر تا اول از دونه دونه واسش چیز همه

 نیک مصرف میدم قرصایی یه بهت گفت اخر در زدو حرف باهام یکم شد تموم حرفام وقتی
 گها گفت اومده سراغت خونتون کردن عوض خاطر به که توهم میبینی تو که چیزایی این

 .....میشه درست چیز همه بخورم قرصارو

. 

. 

. 

 خیلی حالمم و میکنم مصرف داروهارو دارم من و میگذره دکتر رفتن از ای هفته یه االن
  بوده توهم همشون واقعا فهمیدم تازه....نیفتاده وحشتناکی اتفاق هیچ دیگه و خوبه

 

  

 ....نیست گوشیم دیدم یهو که بزنم زنگ یاسی به که اتاقم تو رفتم ناهار بعداز

 ندیدی؟؟ من گوشی ماماااااان-

 دخترم نه-مامان

 ....کو پس اوففف
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 ....نبود که نبود گشتم جارو همه اونور اینور

 ... گوشیم به زدم زنگ مامانم گوشی با

 ...کمدم تو گذاشتم اونو کی من میاد کمدم تو از صداش اها

 ....نیست کمد تو دیدم که دارم برش رفتم و شدم بلند

 ...بود اینجا از صداش بابا ای

 ....میومد کمو زمین زیر از صدا زدم زنگ دوباره

 ... میومد صدا همونجا از باز زدم زنگ دوباره بابا ای چی ینی

 ستمنش و داشت ورم ترس زمین زیر بود رفته انگار گوشیم بلهههه زدم زنگ دوباره و دوباره
 ...جام سر

 کردی؟ پیدا گوشیت سارا-مامان

 گفتم زدی توهم و ای دیوونه تو بگن بازم اینکه ترس از

 .... کردم پیدا اره ااممم-

 ...میترسیدم خیلی میترسیدم جام سر نشستم رفت مامانم

 ...کن کمکم خدا ای... میشه مگه توهم اینم ینی

 .... سرم رو کشیدم پتو و کشیدم داز تختم تو رفتم

 ... من چرا میفته داره چی واسه اتفاقا این اخه کنم چیکار خدا ای

 بودم تنها خونه من و بیرون میرفتن شب بابام و مامان

 ...چیه قضیه ببینم باید میکنم زمین میرم اره گرفتم تصمیم

. 

. 

. 
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 ونج به افتادم و برداشتم حیاط تو از کلنگ یه.... رفتن بابام و مامان و شد شب باالخره
 .... کمدم زمین

 .....زمین افتادم و کشیدم بلند جیغ دیدم که چیزی با و برداشتم شکسترو کاشی

 ....بودن نوشته روش که بود کاغذ یه 

 "نیست تو جای اینجا.....بیای باید تو"   

 

 میبینم نم که چیزایی این که کردم پیدا یقین دیکه نوشته کی این میشه مگه اخه کردم کپ
 نیست چیزا طور این و توهم

  کنن اذیت منو میخوان چیزایی یه واقعا اینکه مثل

 ؟؟ دیگه چیز یه یا ادمن اینا اصال کردم چیکار من مگه من چرا اخه ولی

 این کنه اورب حرفم که بگم کی به کنم چیکار باید نمیدونستم میکرد دیوونم داشت سواال این
 ....گذاشته من رو بدی تاثیرات افتاده که وقته چند اتفاقات

 ..برداشتم گوشیمو سریع و بیارم طاقت نتونستم

 خوبی؟ ریما الو-

 خوبی؟ تو خوبم-ریما

 افتاده؟ اتفاقی چه نمیشه باورت ریما اصال-

 دیگه وردیخ دکتر قرصای وقتی از که نگفتی مگه میفته بدی اتفاقای واست بازم یعنی-ریما
 نمیزنی؟ توهم

 رخاط واس بودم کرده قبول خودم اگرم بزنم توهم که معتادم من مگه ریما دیگه کن بس-
 ...حاال ولی زدم گول خودم کنم فکر این میخواست دلم که بود این

 شده؟ چی ببینم بگو حاال-ریما

 ...خونمون بیای میتونی نمیشه تلفن پشت-
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 میام االن حتما اره-ریما

  بیان هم یاسی و هستی بگو اها-

 ...فعال باشه-ریما

. 

. 

. 

 ....مامان اومدم-...اومدن دوستات بیا دخترم-مامان

 اره؟ میفته بدی های اتفاق واست دوباره که گفت بهمون ریما-یاسی

 .....دادم نشون بهشون هم رو کاغذ اون و گذشته بهم چی که کردم تعریف واسشون

 ...میترسم من جونم خدا وای-هستی

 نمیتونه انسان کار که این زمین توی...ممکنه چطور این اخه چی یعنی-یاسی
 روح؟؟؟؟؟ یه کار نکنه.........باشه

 .... نه من خدای اووو-

 یشترشب نمیخواد حاال تو میترسه کافی اندازه به سارا میزنی بد نفوذ چرا یاسی بابا ای-ریما
 ...کنی

 چهباشه؟؟؟ میتونه کسی چه کار نیست جن یا روح یه کار اگه بگو خانم ریما خوب-یاسی
 انامک که این خوب....اینا سارا خونه کمد زمین زیر تو بزار رو نامه اون بیاد میتونه کسی
 ....باشه انسان یه کار نداره

 اذیت تورو میخواد دلش که کسی یه کار باشه بوده اون کار  شای نه که چرا-هستی
 کنی؟ تموم باهاش بعد نبودی دوس پسری با اممممم تاحاال تو سارا  ببینم امممممم.....کنه

 اه.... احمقی تو چقدر اخه هستی دیگه کن بس-گفتم و شدم عصبی

 .....بیاری جوش نمیخواد حاال باشه-هستی
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 دار شما وضعیت این تو اوففف-ریما

 .. کشید جیغ مامان و اومد  چیزی شدن شکسته صدلی یهو

 ....سراغش رفتیم ها بچه با تنو تنو

 ....شده چی مامان-

 بشه؟ چی قرار مگه دخترم وااا-مامان

 ها؟ بچه نه مگه کشیدی جیغ ام تو اومد چیزی شکستن صدای االن چی یعنی-

 اره- گفتن باهم همه

 چیزی اگه اخه بابا ای....میدید انجام رو سارا کارای دارید هم شما که نگید دخترا واا-مامان
 یم عذاب خودتو هی چرا گلم دختر اخه..... کو پس باشه الشش االن تباید بود شکسته

 سارا نه مگه بود بیرون از که صدا اون بابا اخخخخ-گفت و مامانم حرف وسط پرید ریما

 بیروون؟ امممم-

 ...بگم دروغ یعنی که واسم اومد ابرو و چشم

 ....بود بیرون از اره ا-

 ......اوردم شربت واستون که بیاید حاال خوب....عزیزم دیدی-مامان

 هن نخواد اینکه نه تورو حرفای کنه باور نمیتونه اون گفت چی مامانت که شنیدی-ریما
 به بیا بابات مخصوصا..نگو بابات یا مامان به شد چی هر بعد به این از پس... نمیتونه
 بگو خودمون

 ...نمیگم دروغ من که دیدی و بودی شاهد دیگه خودت افتاد اتفاقی چه دیدی ریما واای-

 مکرد باور حرفتو اولم همون از من عزیزم اره-گفت بهم و شونم روی گذاشت دستشو ریما
 ...کردیم باور ما همه داشتم باور من هم توهم که میگفتی خودت که زمانی حتی

 ...کنیم پیدا چاره راه یه باید کنه نمی عوض رو چیزی ما نکردن یا کردن باور حاال-هستی
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 نیم؟ک پیدا حل راه بعدش تا میکنه اذیت سارارو داره که کیه این ببینیم اول نباید-یاسی

 جای خیلی هک گفتیم که قبرستون این بچه میگم...بکنیم کاری یه باید میگه راس یاسی اره-
 ینا به ربطی یه چیز همه میکنم احساس همش من اخه...بزنیم بهش سری یه چطوره بدیه

 ...داره قبرستون

 ....یاسی به هم ریما و کرد نگاه ریما به هستی

 بری؟ میخوای مطمئنی ترسناکیه خیلی جای اونجا اممم خوب-یاسی

 ..روش اینم دیدم زیادی ترسناک چیزای مدت این تو اره-

 ...ترسناک خیییلی اونجا بهتره نریم عزیزم اخه-ریما

 جایی یه زا باید باالخره کجاست از مشکل ببینیم تا بریم باید چتونه شماها ها بچه بابا ای-
 ...دیگه کرد شروع

 کردن نگاه هم به و شدن ساکت همه

 دارن قبرستون اون از که ترسیه مشکلشون که فهمیدم

 ندارم نیاز هم بزدل های ترسو شما به اصال... میرم خودم نمیاین اگه باش-

 ...میایم باهات ماهم نیستم ترسو ما-یاسی

. 

. 

. 

 ...میرم کجا بگم بگم چی مامانم به نمیدونستم بود شب8 ساعت

 ...اینا یاسی خونه میرم دوستام با من مامان-

 برو صبح فردا باشه نه شب؟ وقت این عزیزدلم-مامان

 ...شیم جمع هم دور میخوایم امشب اخه-
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 شین جمع همینجا هستن اینجا که دوستات خوب-مامان

 ...بریم ما که پخته شام یاسی مامان االن خوب دیگه مامان-

 ...میپرسم ازش میزنم زنگ باشه-مامان

 ...داد خاطر ارامش بهم اونم که کردم نگاه یاسی به

 راچ اخه......اونجا بیان پختین شام ها بچه واسه.... ممنونم...هستین خوب سالم الو-مامان
 خداحافظ شما قربان نه.....باشه خوب خیلی....کشیدین زحمت

 ...برین باشه اوففف

 ...مگه کردی هماهنگ مامانت با تو یاسی-گفتم میشدم حاظر داشتم که همچنان

 ....دادم اس بهش بده جواب تلفن که گفتم اون به بود بزرگم خاهر اون نه خوب-یاسی

  زودم چه واااا-

 دهش مارپل خانم دیگه بریم زود بپوش ام تو حاال اوففف- وگفت اومد حرفم وسط هستی

  واال-یاسی

 ................کردیم حرکت قبرستون سمت به و شدم حاظر

 ....یکذای قبرستون طرف رفتیم ها بچه با بباره بارون داشت امکان لحظه هر و بود ابری هوا

 ...برگردیم بیاین میترسم خیلی من ها بچه-هستی

 ..باشه شده تموم اونجا کارت که برگردی باید وقتی برگشت نباید رو رفته راه-یاسی

 .... اخه میترسم من نزن حرف اینطوری ا یاسی اووو-

 .....داخل بریم خوب-ریما

 ترس هک بود گرگا زوزه صدای بود الود مه هوا بود سنگین فضاش چقدر شدیم قبرستون وارد
 اب مرده شخص اسم به گاهی گه و میشدیم رد قبرها روی از همینطور میکرد بیشتر رو ما
 .............یهو که میکردیم نگاه ترس
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 ... اینجارو من خدای اووو-

 ...بریم بیا دیدی چی مگه چیشده-گفت ترس با یاسی

 ....بود اون واسه ماست سن هم که دختری قبر این نترس نه-

  دیوونه-گفت و بیرون دادن نفسشون باهم تایی سه

 ..حاال چیشده کردم فکر اخه کردی لبمون به جون که تو-ریما

 معذر-

 ....اومد دختر یه جیغ کننده کر صدای یهو

 ...قبرستون از بیرون رفتیم و کشیدیم جیغ ترس از نفرمون چهار

 من قبرستون همین تو هست رازی هر هست چی هر ها بچه دیدین دیدین من خدای اوووو-
 ....داره قبرستون این به ربطی یه کنید باور میدونم

 ستهدر  اخه وایستیم اینجا نداره امنیت شده شبم بریم بیاید میگم می ها بچه ب-هستی
 ... خوب ولی امنیه محل

 بشه تموم حرفش یاسی نزاره شد باعث برق رعدو صدای

 ..شد شروع بارون ترسیدیم رعدوبرق صدای از نفرمون چهار

 ....کمداشتیم همین-ریما

 ...نشدیم خیص ای از بیشتر تا بریم که بهتره-

. 

. 

. 

 مامان سالم-

 خونه؟ نیوردت یاسی بابای مگه اومدی؟ زود چقدر شدی؟ خیس چقدر دخترم سالم-
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 خیس همین واسه موندم حیاط تو یکم خوب ولی اوردتم باباش چرا یکی یکی جان مامان-
 ....دیگه اومدیم دیگه شد بد حالش هم یاسی شدم

 ..گذشت خوش دخترم خوب-بابا

 ....بود خوب جون بابا اره-

 ...میخوریا سرما االن کن عوض لباسات برو-بابا

 چش-

 ...بش گرد چشمام و کنم قطع حرفم شد باعث که بود جیغ همون صدای یهو

 شد چی-بابا

 ش ام تو شنیدی بابا-

 حرفم اونا میگفت راس نگو هیچی مادرت پدر به گفت که افتادم ریما حرف یاد یهو
 ....باورنمیکردن

 ....شنیدم چیرو-بابا

 برق؟ رعدو صدای چیز هاا-

 عجیبیه؟ چیز مگه اره-بابا

 ....کنم عوض لباس رفتم من گفتم همینطوری باباجون نه اوووف-

 ....نشستم در پشت و بستم در اتاقم تو رفتم

 اباخد اتفاقات این چی یعنی اخه شده اینطوری چیز همه چرا نمیکنی کمک بهم پرا خدایا-
 .....اگه دوسداری حقیرت ی بنده اگه دوسداری من اگه

 خواهش میزنم پا و دست توش که جهنمی این از بده نجات منو گفتم و گریه زیر زدم یهو
 ....میکنم

 .............پس نمیخوای بندتو صالح تو مگه
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 !!!!!!!!!من؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نعف به من صالح به اتفاقا این یعنی

 میشد روشن هواداشت شدم پا خواب از بدی باسردرد

 بود5-ساعت کردم نگا رو دیواری ساعت و باال بردم سرمو

 ...نبرد خوابم کردم هرکار ولی بخوابم که کشیدم دراز دوباره

 ... قشنگمون حیاط تو برم گرفتم تصمیم

 ...کشیدم نفس مال صبح تازه هوای حیاط تو رفتم

 ...ولش نمیدونم خوب واسه اممم.... واسه میده جون هوایی چه به به-

 ... میبینه اینارو میکنه کیف ادم به به گلمون پراز باغچه طرف رفتم

 ...پاشدی زود چه گلم دختر سالم-اومد مامانم صدای یهو که بودم گال زدن دید مشغول

 میشی؟ بیدار موقعه این همیشه مامان اره

 سارا؟ چیزه اممم... البته-

  بله-

 دروغ تو که فهمیدم و کردم فکر میزدی جنا درمورد که هایی حرف مورد در دیشب میگم-
 ... اخه نمیگفتی

 ؟ کردی باور حرفام تو شکر خدارو مامان واای-

 ...مشکلت واسه دارم فکری یک و دخترم اره-

 ...فکرتو بگو خوب-

 ... میکنه کمک بهت پیشش برو میکنه زندگی.... توی هست خانمی یه-

 باش؟ بریم باهم-

 ...دارم کار من برو دوستات با نه نه نه-گفت و شد گرد چشماش یهو
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 ...بیاد من با که ترسید انقدر چی واسه کردم شک

 ...داد بهم کاغذ یه ادرسش اینم دخترم بیا-

 ...میرم دوستام با امروز-

 ....تو برم من باش-

 دمدی که تو رفتم اخر در و کردم فکر مامانم های حرکات و حرفا راجب و موندم حیاط تو یکم
 ...خوابیده بابان کنار تخت رو مامانم

-زدم صداش همین واسه باشه برده خوابش هنوز نکنم فکر خوابید این باز واا

 مامان؟؟؟....مامان؟؟؟

 مامان؟؟؟...دادم تکونش

 اوفففف... کردی بیدارم صبح وقت این چیه هوم-گفت الود خواب صدای با مامان

 ...بودی بیدار که االن تو مامان وااا

 پا1/5 ساعت همیشه من اصال شدم بیدار کی من نیستا خوش حالت دختر تو میگی چی-
 ....سحر کله نه میشم

 تگرف و دختر این شده دیوونه کرده بیدار ناز خواب از من-گفت خودش با کنان غرغر بعد
 ...خوابید

 ....کردم نگاه بود روش خانم اون ادرس که کاغذی به و نشستم مامانم تخت کنار همونجا

 !!!!!!!!!!!!داده؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بهم کی این پس

 

 زنگ بهش ولی خوابه یاسی میدونستم اینکه با بود صبح6 نزدیک ساعت اتاقم تو رفتم
 ...زدم

 الو-برداشت الود خواب صدای با بوق کلی بعداز

 سارا منم یاسی سالم-
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 شده؟ چی باز زدی زنگ صبح اینوقت چرا حاال شناختمت اره-یاسی

 شده؟ چی نمیشه باورت یاسی-

 بگو خوب-یاسی

 

 ...دادم توضیح واسش چیز همه 

 ...باورنکردنیه خدایا اووو-یاسی

 ...تو به برسه چه نمیشه باورم خودمم-

 گفته بود مامانت شبیه که کسی همون.... مامانت که همونجا میریم ظهر از بعد ببین-یاسی
 ... شد دستگیرمون چیزی یه شاید ببینم بود

 پشتمی همیشه که ممنون باشه-

  گلم ابجی میکنم خواهش-یاسی

 ...فعال بخواب برو-

 .... فعال ببره خوابم نکنم فکر اوصاف این با-یاسی

 :فکر تو رفتم و کشیدم داز روتختم و کردم قطع تماس

 مالش اومدیم وقتی از چرا میشم، اذیت من فقط چرا ، میفته داره چی واسه اتفاقا این یعنی
 ...شده اینطور

 ابونخی همین از اتفاقا   شمال تفریح واسه اومدیم بابا مامان با که افتادم پیش دوسال یاد
 توشته روش که تابلویی که یادم قشنگ من و  ردشدیم هم "شانزدهم خیابان" خودمون
 ...اینجا داره ای مسخره اسم چه گفتم خودم با و کردم نگاه "شانزدهم خیابان" بود شده

 ....حاال ولی نبود خوشگذرونی جز ذهنم تو هیچی غم بی و بودم خوشحال اونروز چقدر

. 

. 
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. 

 ....برد خوابم که کردم فکر اونروزا به انقدر

 کی ادرسش نیس معلوم که خونه اون به رفتن واسه من و در دم اومدن دوستام ناهار بعد
 ...شدم اماده داد بهم

 ها بچه میرسیم بریم دیگه یخورده-ریما

 ...ها بچه کنید صبر-هستی

 میکردیم نگاه بود نگران که هستی چهره به و وایسادیم همه

 هستی؟ شده چی-

  خونه اون تو نریم ممم-هستی

 ؟؟میترسی؟؟ نریم چرا اخه-یاسی

 هریم قضیه مث که نمیخواین کنیم حل سارارو مشکل خودمون بیاین بابا نه اوفف-هستی
 بشه؟ خانم

 ... نیا تو نمیخوای اگه میریم ما کن بس هستی-ریما

 ..منی مثل یکی ام تو کنی کمک بهم میتونی مگه تو هستی-

 نه؟ که چرا.... آره...آ:گفت و کرد نگام مردد هستی

 شدی؟ دیوونه نه؟ یا میکنی بس-یاسی

 اخه یاسی-هستی

 نیا میترسی نداره اخه-یاسی

 میدونی؟ چیزی تو هستی-

 ....ولی نه اممم خدایا اوفف-هستی

 ...بریم بیا نباشه حرف پس-ریما
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 ....بریم باش اوفففف-هستی

 

 تو ترس چرا بگه؟؟ بهمون میخواست چی بود؟؟ چش هستی بدونم دوسداشتم خیلی
 یهو هک بودم فکرا همین تو بگه نشده روش و ترسیده واقعا شاید نمیدونم بود؟؟ چشماش
 ...رسیدیم ها بچه خب:گفت ریما

 همینجاس؟-یاسی

 ...میگه اینو که ادرس...خونس همین دقیقا- ریما

 ..نداشت زنگم حتی که بود ترسناک بسیار و قدیمی خونه یه

 ............دوباره و.......دوباره...... زدیم در

 ومدا داشت روشنی ابی چشمای و بود بافته دوتایی سفیدشو موهای که پیرزن یه یهو که
 ....بوده منتظرم و میشناخته منو قبال انگار زد لبخند یه دید منو تا در دم

 بهش خوشحالی با داره حاال و کرده دیر یکم مهمونش و کرده دعوت مهمون که کسی مثل
 .....میکنه نگاه

 

 :گفت اون نشست دلم به ترسی پیرزن باحرف که بودم فکرا همین تو

 "سارا......اومدی خوش "           

 چی؟ یعنی جونم خدا واای میدونست کجا از منو اسم پیرزن این

 دیرکردی...بودم منتظرت-پیرزن

 میخوای اگه واسم؟ اوردی لشکر-گفت کردو بود مونده وا دهنشون که دوستام به نگاه یه
 ...برن بگو دوستات به بیای تنها باید کنم کمکت

 ...برین شما...ش... بهتره ها بچه اممم...باشه..ب-گفتم ترس  از میمردم داشتم که منم

 ....اخه-ریما
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 زووود...هررری-پیرزن

 ....بفیتید راه نمیفته سارا واس اتفاقی بریم بیاید-یاسی

 ...اونجا بیا خونتونیم نزدیک پارک تو ها بچه من برگشتی وقتی سارا راستی

 خدافظ....نترسیا نمیشه هیچی نباش نگران-گفت شونم رو گذاشت دستش بعد

 .... تو بیا بیا زهراست من اسم-پیرزن

 و دبو بزرگ حیاطش..... گذاشتم قدیمی خونه اون توی پا بود وجودم تو که ترسی با منم
 داشتم که ترسی از... بود کرده خوفناک خونرو اون درختا همون که داشت بلندی درختای
 ....میرفتم داشتم زهراخانم سر پشت و بودم کرده بقل خودمو

 ............... خونه داخل رفتیم

 هیچ و ودب توش کمی نور که ای خونه بود ترسناک بسیار بسیار ولی نبود بزرگ زیاد خونش
 ..... بود وصل بلند های گردنبند و شرشره دیوار و در از و نداشت توش ای پنجره

 .....بشینم که گفت منم به و نشست مبل روی

 ...رو اتفاقات ی همه کن تعریف واسم سارا خوب-خانم زهرا

 می کجا از شما...ش-

 باش زود بگو حرفتو نگیر منو وقت جون دختر اووو-گفت کنان قرقر و پرید حرفم وسط
 .....میشنوم

 رو قالبی مامان قضیه تا شدم شمال وارد وقتی از داستان ی همه واسش پته ته ته با ناچار
 .....میداد گوش فقط خونسرد ای چهره با اونم کردم تعریف مو به مو واسش

 ....واسط کنم  چیکا میخوای برمیاد من دست از کمکی چه حاال-خانم زهرا

 میکنن اذیت من چرا و هستن چی میکنن اذیت من که چیزایی این بدونم میخوام من-
 میدونید؟ شما....بفهمونن چیرو من به میخوان چیه کار این از هدفشون
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 ... بگم بهت چیز همه نتونم شاید من خوووب-خانم زهرا

 خانم؟ چرا اخه چی یعنی-

 ...نکن اصرار این از بیش ام تو نمیتونم اممم-خانم زهرا

 ؟ خونتون بیام گفتین چرا پس خوب-

 ...هک نمیکنم راهنماییت که نگفتم ولی بگم چیز همه بهت نمیتونم گفتم-خانم زهرا

 کنم؟ چیکار باید من خووووب-

 بودی اومده تفریح واسه که همونموقعی پیش دوسال به برمیگرده چیز همه-خانم زهرا
 هست؟ یادت شدی رد شانزدهم خیابان کنار از و شمال

 کج از شما ولی آره...آ-

 ....دختر تو کردی شروع که باز  بابا ای-خانم زهرا

 رفت شد بلند خانم زهرا زدن یهودر  باید من من خوب....نمیگم چیزی خوب خیلی باشه-
 این از تربیش سارا ببین-گفت شده دگرگون حالی با و خونه تو اومد دقیقه پنج بعد و بیرون
 افتاده اییه اتفاق چه اونموقع که بیاد یادت باید تو بگم بهت این فقط بمونی اینجا نمیتونی
 ........ برو حاال فهمیدی بیار یادت مسافرتتون تو چیشد اونزمان

 من اما...ا-

 برووووووووووو گفتم -خانم زهرا

 هارو بچه تا پارک طرف رفتم تند تند بیرون اومدم ترسناک خونه اون از و کردم تند قدمامو
 میچرخیدم خودم دور ببینمشون نمیتونستم بود گرفته جارو همه مه ولی داخلش رفتم ببینم
 :میگفتم هی و

 یاسییییییی هستیییییی، ریمااااااا،

 .....لومج اومدن پسر چندتا یهو که زیاد خیلی بودم ترسیده نمیشنید صدامو هیچکس ولی

 ....خانم خوشگل سالاااام-اولی پسر
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 شکرت خدایا....شانسیم خوش چقدر به به-دومی پسر

 ....ها کثافت گمشیدددد برییییید-

 اخالق بد چه اوه اوه-سومی پسر

 گرفت و دستم و طرفم اومد اولی پسر

 ک ولم-

  کنید فرار ها بچه خدااااا یا-گفت و زد داد پسر یهو

 ....گذاشتن فرار به پا وهمه

 خوبه حالت گفت اومدو پشت از یاسی یهو

 ....کردم گریه کلی و بقلش تو رفتم منم

 .... خونه بردن من اونا و کردم تعریف واسشون چیز همه

 ....رفتم فکر تو و تختم رو کشیدم دراز و خونه رفتم

. 

. 

. 

 اتفاقی چه واقعا...شمال تفریح اومدیم که زمانی اون به برگردم باید من گفت زن اون
 شد؟ چی افتاد؟

 ....و شمال طرف به رفتیم و کردیم جمع وسایالمونو

 و مبری جاها کلی بود قرار نیس یادم چرا خیابون این دیدن از بعد جز به بود یادم چیز همه
 .......نیس یادم ولی رفتیم که مطمئنم

 روف عمیقی خواب به و بستم چشمام دارم نگه باز نمیتونستم چشمام خستگی از دیگه
 ......رفتم
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 ....نکردن اذیتم باز خوشبختانه خوب کردم نگاه برم دور و شدم پا خواب از

 که ادتهی راستی مامان-گفتم میکشیدم خمیازه که همینطور خونه اشپز تو رفتم و شدم بلند
 شمال؟ رفتیم پیش سال دو

 بخیر ام تو صبح سالم علیک-مامان

 بگو حاال...بخیر صبح سالم باشه اوووف-

 مسافرتمون؟ بگم چی-مامان

 ادمی کردیم چیکار بعدش شدیم رد خیابونم همین از شمال اومدیم پیش دوسال دیگه اره-
 ؟؟ بگو نیس

 دوسال سفر اونوقت خوردم چی دیروز نمیاد یادم من سرت به زده دختر واای-مامان
 کنم؟ تعریف واسط پیشمون

 نهمی کنار از که نیست یادم وقتی از ولی هست یادم ییعنی...نیست یادم من مامان اخه-
 بگی؟؟ میشه نیست یادم سفرو بقیه شدیم رد خیابونمون

 نچم کو دریا رفتیم بابا نیستا خوش حالت دختر-گفت و چشمم تو کرد نگاه یه مامان
 باش زود...کنم جمع میخوام که بخور صبحانت بشین بیا چمیدونم سبززار

 ماماننن اخه-

 ...داشتیم کم همین....سارا شدی دیوونه نداره اخه-مامان

 ....کار بهترین این اره خونه اون تو برم دوباره باید اینکه مثل نداشت ای فایده نه

. 

. 

. 

 حرکت اومدم در خونه از هستی پیش میرم اینکه ی بهونه به منم و بود6 نزدیکای ساعت
 ...........بود انداخته فکر تو خیلی من که خانمی زهرا خونه سمت به کردم
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 نگز  اینجا واسه گذاشته زنگ هه دره کنار زنگ یه دیدم یهو که بزنم در میخواستم رسیدم
 کیه؟؟؟-گفت باشه بوده خانم زهرا نکنم فکر که حیاط تو از نفر یه که دادم فشار

 در؟ دم بیاین میشه سالام-

 :گفت و در دم اومد ساله01 حدودا خانمی یه

 داشتی؟ کاری جون دختر بفرما

 ....منو میشناسن هستم سارا من بگین بهش داشتم کار خانم زهرا با من بله اممم-

 خانم؟؟؟ بله؟؟؟؟زهرا-خانم

  درسته بله-

 ....میکنیم زندگی تنها همسرم و من نداریم خانمی زهرا اینجا ما-خانم

 ...زدم حرف باهاشون بودم خونشون تو اینجا دیروز من میگید دارید چی خانم-

 حالت بودیم خونه شب تا صبح از ما بود مریض همسرم دیشب میگی چی شما-خانم
 ....اومدی اشتباه خونرو خوشه

 سارا خانم؟؟منم خانم؟؟زهرا زهرا ببینم کنار برو چه یعنی-

 -گفت و اومد مرد یه یهو

 میگی؟ چی دختر این اعظم انداختید راه المشگنه بیرون برید شما میگید چی خانم

 ...شده دیوونه واالاا نمیدونم-

 ..............یهو که برم میخواستم بودم شده امید نا

 یگهد نگفتم مگه:گفت من به رو ترسناک ای چهره با که دیدم خانم زهرا باغچه درختای کنار
 اینجا؟ نیا

 زه اینم دیدی-وگفتم کردم خانم روبه

 نبود خانمی زهرا اصال نبود ازش خبری برگشتم وقتی
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 چی؟؟ کی؟؟ طرف از..... طرف از اذیت جور یه اینم فهمیدم

 تمداش فقط رسیدم خودمون خونه به که وقتی تو اومدم بیرون خونه اون از ببخشید یه با
 :میکردم فکر

  من؟ وضع همین اخر تا یعنی

 شم؟ خالص دستشون از که نداره وجود راهی هیچ یعنی

 کین؟ چین؟ اینا یعنی

 هستن؟؟؟ جن هستن؟؟؟؟ روح

 می اذیتم باز کنیم عوض خونمونم اگه حتی یعنی

 زد سرم به فکری یه یهو

 روح یا جن مکان اینجا شاید نکنن اذیتم دیگه اونا کنیم عوض خونمون اگه شاید درسته اره
 ...ههمین اره بریم اینجا از میکنه کاری یه داره اونم و هستیم اضافی اینجا ما و باشه بوده

 پیش دوسال به برگرد گفت چی برای خانم زهرا اینطور اگه ولی

 !!!!!ندارم؟؟؟؟ یاد به هیچی ازش من که شده چی پیش دوسال واقعا ینی

. 

. 

. 

 ور کمی گوشیم با و رفتم پوشیدم راحتیمو های لباس و دراوردم هامو لباس و اتاقم تو رفتم
 یبعج ی شماره یه کردم بازش رفتم اومد واسم پیامک یه بودم مشغول که همینطور رفتم
 :بود نوشته که بود غریب و

 "بیار یاد به نکن فرار حقیقت از"          

 !!!!!!!!چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ....ریما به زدم زنگ و شدم پا برق مثل سریع چیه دیگه این من خدای اووو
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  ریما الو...ا....-

 خوبی؟ جانم-ریما

 زودد ریما خونمون بیا بدو توروخدا بیا توروخدا نیستم خوب اصال نه نه-

 ..... میام االن باشه باشه-ریما

 ....دیدم که شدم خیره پنجره به کردم قطع تماس

 

 هخودش اره کردم نگاه و کردم بسته و باز و چشمام بار چند میبینم چی من من خدای وایی
 داشتم همینطور بود مرده که اون اون من خدای اووو میکنه نگام داره خانم مهری اون اون
 به دافتا نگاهم دوباره و برگردوندم سرم خورد زنگ ایفون یهو که میکردم نگاش تعجب با

 .....نبود هیچکس ولی پنجره

 

 ....افتاده اتفاقی سارا باز شده چی-ریما

 میزنم حدسایی یه دارم ریما-

 دیدی؟ چی مگه شده پی حدسی چه-

 هاست؟ روح مکان اینجا  نکنه-

 میگی؟ اینو چی برای-

 قیقهد چند از بعد و فکر تو رفت کردنم تعریف بعد اونم و افتاد اتفاقی چه گفتم واسش
 :گفت و باال اورد سرش

 چین اینا نمیدونم نمیدوم اممممم شاید تو سارا ببین

 :گفتم و گریه زیر زدم یهو
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 خالص خودمو میخواد دلم عذاب توش همش که زندگی این از شدم زده شدم خسته ریما-
 همنک ریما کردم گناهی چه من مگه میکنن اذیت منو که چیزایی این از شدم خسته کنم
 ها؟؟ شد؟؟ اینطور چی برای که بودم خوبی دختر

 هتب قول میشه درست عزیزم:گفت و پایین انداخت سرش و کرد نگاه بهم غمگین هم ریما
 چیز همه...... میشه تموم چیز همه عزیزم گلم خواهر نکن گریه میدم

. 

. 

. 

  رفت ریما کردیم دل دردو یکم اینکه از بعد

 با ودموخ دارم کم کم دیگه ولی نه نباشم ناراحت نکه گذاشت تاثیر روم خیلی حرفاش واقعا
  میدم وقف شرایط

 ارک همین اره میدم شکستشون و میکنم مبارزه باهاشون من چین اینا میفهمم باالخره
 ......کار بهترین

 

  

 :گفتم خوابالو صدای با و شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با صبح

 ....بله

 بودی؟ خواب سارا سالم-ریما

 اهوم-

 یای؟م میشه باز دلت یکمم همیشگیمون پارک بریم ها بچه با بیا ظهر از بعد میگم-ریما

 باش-گفتم کشیدم خمیازه

 خدافظ خوابالو برو-ریما
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 ...خورمب صبحانه تا میز سر نشستم و وشستم صورتم و دست رفتم و کردم قطع گوشیرو

 چطوره؟ گلم دختر-بابا

 جون بابا خوبم-

 ....مببین خوشگلم دختر نمیتونم ماموریت برم دیگه هفته یه باز باید من دخترم-بابا

 میاری؟ چی سوغاتی واسم-گفتم و کردم لوس خودمو

 هییییی کادو فکر به میرما دارم که نیست این فکر به اصال خانم میبینی-بابا

 میری داری ناراحتم بخدا بابا ای-

 .....کرد لپم رو بوس یه و خندید بابا

 نمیشم اره نشم ناامید میشد باعث همین و من مال خونواده این که بودم خوشحال چقدر
 ............نمیشم ناامید شده که بابامم مامان بخاطر

. 

. 

. 

 پارک تو رسیدم وقتی پارک طرف رفتم بابام مامان اجازه با پوشیدم لباس ظهر از بعد
 .....دادم تکون دست براشون و دیدمشون

 ها بچه سالم-

 .......خوردیم بستی نشستیم و دادیم سالم همه

 اومد ساله01 حدود بچه پسر یه که میخندیدیم و میزدیم حرف ها بچه با داشتیم همینطور
 :گفت دادو بهم کاغذ یک و کرد دراز دستش من طرف

 بدم شما به تا دادن بهم خانمی یه کاغذ این خانم
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 .....رفت بدو بدو و گفت اینو

 ....توش چیه ببین کن بازش-یاسی

 ......بودن نوشته زیبا بسیار خط یه با کردم باز کاغذ

 "واضح چیز همه میزنی گول خودت چرا"        

 

 !!!! من خدای اووووو-هستی

 چی؟؟ یعنی-یاسی

 نوشته؟؟ اینو کی یعنی-ریما

 فکر خودم با اینکه بدون فکری هیچ بدون میکردم نگاه نوشته به فقط مبهوت و مات من و
 نوشته؟؟؟؟ توش کی کاغذ این که کنم

 نوشته؟؟؟؟ چرا

 چیه؟؟؟؟ منظورش

 !!!!!!!!بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کی پسر اون اصال

 و کردم مچاله کاغذ حرکت یک در و کردم نگاه کاغذ به همینطور نکردم فکر چیز هیچ به
 ....زباله سطل تو انداختم

 

 ......وجه هیچ به نمیدم اهمیت بهشون دیگه

 چه تپیش دوسال مسافرت تو ببین کن فکر یکم خوب نمیشه که اینطور سارا اما-هستی
 ....افتاده اتفاقی

 :گفتم دار بغض و بلند صدای با



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM   غزل –شانزدهم خیابان

      

 
48 

 که ازیب یه بازیه همش اینا میگه بهم حسی یه کنم تباه و زندگیم نمیخواد دلم نمیخواااااام
 کنه خراب منو زندگی

 ستشود عصبانیت با که بزنه حرفی میخواست شونم رو گذاشت دستشو و کنارم اومد یاسی
 :گفتم و برداشتم روشونم از

 ....میام کنار مشکلم با خودم کنین ولم ندارم شماها ترحم به نیاز کن ولم

 .........کردم ترک رو اونجا تند های قدم وبا

 ستهخ داشتم که بود این واسه نبود دوستام واسه اعصبانیتم خیلی بودم عصبی خیلی
 خاطرب نمیتونستم حتی دیگه بود بسم دیگه اتفاقا این از دادنا نامه این از خیلی میشدم
 ...بود ذهنم تو  وقتی چند میکردم رو کاری باید اره بیارم دوم هم خانوادم

 

 دایص به فقط و دوش زیر نشستم حموم تو رفتم مامانم به توجه بدون  رسیدم خونه به
  بدم ادامه نمیتونستم میریختم اشک اروم اروم و میکردم گوش حموم دوش

 کردم خالی شونه منم دادو نشون بهم بدشو روی زندگی

 نیستم بد روزای دختر من

 کنه تحمل هارو سختی نمیتونه سارا

 نیستم قوی من

 میکردم فکرشو که پیزی اون از تر ضیف ضعیفم خیلی

 دوش زیر میکردم هق هق

 شدیدم ی گریه با همزمان و

 اومد سرم باالهایی چه اول از که میاوردم یادم

 حموم همین توی بدد همینجا تو چیز اولین هه

 میریختم اشک میاوردم یاد به
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 مرد و کرد سکته که دید چی من توی نمیدونم که و خانم مهری اومد یادم

 کاغذ اون بود زمین زیر توی که گوشیم

 نبود مامانم اونکه ولی داد زهراخانم ادرس بهم که مامانم

 نداشت خارجی وجود شاید اصال که خانمی زهرا

 گرفتم بچه پسر یه از امروز که کاغذی چیز اخرین و

 نه یا داره وجود اونم نمیدونم که پسری یه از

 .........که بهتر همون و نمیخورم دنیا این درد به دیگه من بفهمم شد باعث که کاغذی

 رو دمب فشار میخواستم اروم تیغ دادم فشار هم به چشمام رگم رو گذاشتم برداشتم تیغ
 .......یهو که رگم

 .......شد نمایان چشمم جلو دوستام با همراه مامانم ی چهره و شد باز شدت با حموم در

 .....تختم رو گذاشتن من و پوشوندن لباسام و دراورون حموم از منو دوستام کمک با مامانم

 شحل میگفتی هودم به میومدی بود چیزی اگه کردی تو که کاری چه این دخترم اخه-مامان
 ...مشکلت میکردم

 هک چیزی توسط شدنم اذیت درباره که اونموقع مثل واقعا؟؟؟:گفتم و زدم خند پوس یه
 گفتم؟؟؟ نمیدونستم

  ....دادم ادامه گریه با یهو شد خوب حالم نکنه درد دستت کردی کمکم خیلی

 گفتم باداد میکنه خودکشی داره دخترت دارم افتادم روزی چه به دیدی مامان دیدی
 چی؟؟؟ یعنی میفهمی

 میکرد گریه فقط مامانمم

 .....بهش نگو کنی کمکم میخوای واقعا اگه نگو چیزی بابا به لطفا گفتم هام گریه وسط

 ...میکنن باور حرفامو اونا حداقل باشم تنها دوستام با میخوام بیرون برو مامان
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 ....دخترم اما-مامان

 خاله میکنم خواهش-یاسی

 ....... رفت و شد پا مامانم

 کردی که بود کاری چه این دختر اخه-هستی

  منو نمیفهمی نمیکنی درک من حال تو-

 من خواهر نیست عاقل ادم کار خودکشی ولی نیستیم تو جای ما درسته-ریما

 عاقل دیگه اتفاقا این با من دادم دست از عقلم دیگه من عاقل؟؟؟ ادم ریما میگی چی-
 ....نباشم دنیا این تو دیگه که بهتر همون نیستم

 ... بمیری ندادی دوست اصال و میترسی مرگ از خیلی نمیگفتی تو مگه-هستی

 .........دارم که االن نه میکردم زندگی که بود زمانی واسه اون کاری کجای هه-

 ....بدم ادامه نتونستم و گرفت بغزم یهو

 :گفت کردو ریما و هستی به غمگین نگاه یه یاسی

 .....میدم قول میشه درست چیز همه باهاتیم تا ماسه سارا

 وابخ وضعیت این تو چیز همه از بودم خسته خیلی خودشون خونه رفتن کدوم هر دوستام
 ....رفتم فرو عمیقی خواب به و بستم چشمام دادم ترجیح

. 

. 

. 

 رو و بود زیبا خیلی که دیدم رو خانمی یه و میکردم نگاه برم دورو و بودم الود مه جای تویه
 سارا سالم:گفت لبخند با من به

 میشناسی؟ کجا از من شما سالم-
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 نشناسه تورو که کیه دختر اخه:گفت کردو ای دلبرانه ی خنده

 میشناسن منو همه چطور-

 میفهمی روز یه-

 میوفته واسم چرا اتفاقا این-

 میفهمی روز یه-

 میکنن اذیت منو که چین اینا-

 میفهمی روز یه-

 کی اونروز کی اخه-

 میفهمی روز یه-گفت کردو کوتاهی ی خنده

 .............. رفت و شد پنهان مه توی و

 واضحی این به خواب تاحاال کردم فکر خودم با داشتم خوبی حس یه شدم پا که خواب از
 بودم ندیده

 میشه درست چیز همه که میکردم فکر این به همش

 اومد خواستم کمک ازش و زدم حرف خدا با دوش زیر کلی حموم داخل رفتم و شدم بلند
  پوشیدم لباسم بهترین و بیرون

 بیام نظر به خوب امروز میخواست دلم ولی چرا نمیدونم

  پودر کرم و زدم رژ کوچولو یه بستم اسبی دم و کردم خشک لختم موهای

 الو-بود یاسی خورد زنگ گوشیم یهو

 بیا حتما همیشگی پارک بیا امروز گلم خواهر سالم-یاسی

 فعال عزیزم باشه-
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 هی رو ها بچه پارک طرف رفتم گردم خداحافظی مامانم از و پوشیدم لباس رفتم ناهار بعد
 دمکر  احوال و حال هم با پیششون رفتم دادن تکون دست واسم و بودن نشسته نیمکت

. 

. 

. 

 چیزی یه شاید قبرستون بریم امروز بیا سارا-گفت هستی خندیدن و زدن حرف کلی بعداز
 شد دستگیرمون

 چی هر بزار کنم خراب عصابم نمیخوام دیگه ولشکن نه-گفتم و کردم کوتاهی ی خنده
 بشه بشه میخواد

 باید سارا بریم بیاید اما-یاسی

 باید چرا اخه-

 نمیشی پشیمون مطمئنا بیا تو-ریما

 که سته قبرستون این تو رازی چه ببینم تا کردیم حرکت قبرستون سمت به و کردم قبول
 میدونن دوستام ولی نمیدونم من

 وت داشتیم که بود ای دقیقه چنو یه میزدیم پرسه ها قبر کنار و شدیم قبرستون داخل
 چی اسهو االن بپرسم میشه بچه اوففف:گفتم و اومد سر طاقتم که میرفتیم راه قبرستون
 نکاشک قبرارو اینجا اومدیم میگذروندیما خوش پارک تو داشتیم سرمون خیر هستیم؟ اینجا

 کنیم؟؟؟

 بریم بعد بندازیم اونطرفم به نگاه یه بهتره-هستی

 اونطرف رفتیم و کردم قبول ناچار به

 ....... یهو که میکردم نگاه قبرارو داشتم همینطور

 تو اسم هم مرده که دختری این ریما جون خدا وااای-

 جدی؟-ریما
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 فامیلش هم اسمش هم اره-

 ساعدی ریما

 0797وفات  0718تولد

 خدابیامرزتش شده فوت پیش دوسال اخیییی بوده توام همسن ببین ریما هی-

 دراوردم شاخ دیدم که چیزی با که بودم دختر اون فکر تو

 داوری یاسمن

 0797وفات  0718تولد

  تو اسم..ا.... هم اینم...ا... یاسی...ی-

 دادممی دلداری خودمو هی میشدم دیوونه داشتم بود توسرم که فکری از میزدم نفس نفس
 ......یهو که اسمی تشابه فقط اینا که

 اقبالی هستی

 0797وفات  0718تولد

 میکرد نگاه قبر سنگ داشت ناراحت ای قیافه با که کردم نکاه هستی به

 .شماها....یعنی...یع....نمیشه باورم...با...من خدای....خ اووو-

 مردین؟؟...مر...م

 دادن تکون مثمت عالمت به سرشون هم با هرسه

 :گفتم میلرزید نراحتی و تعجب و وحشت از که صدایی با

 بودم؟؟؟؟ دوست مرده تا سه با مدت اینهمه من یعنی.....خدا اوووو.....شماها یعنی

  ...افتاد اخر قبر سنگ به چشمم که زمانی تا نبود بد اونقداراهم اوضاع

 بیات سارا
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 0797وفات  0718تولد

 تمپش درخت به خوردم که میکشیدم عقب خودمو هی و زمان افتادم قبر سنگ این دیدن با
 االب بدجور سینم کشیدنم نفس شدت از بود پر اشک از و میومد در حدقه از داشت چشمام
 بود قبر سنگ روی شده حک جمله همین به فق چشمم و میشد پایین

 0797وفات بیات سارا ،0797وفات سارابیات ،0797وفات بیات سارا

 مردم؟؟؟؟ سالیش دو من جونم خداااا

 با کدومتون  هر من بعد بودم من هم همه از اول مردیم دوسالیش هممون درسته-ریما
 ....مردین ماه یک فاصله

 طور؟؟؟؟ چ آخه....آ-

 بعد زبج یادته سعر ماجرای ی همه اینجا به اومدین سفر برای پیش دوسال که یادته-یاسی
  تابلو اون دیدن از

 شانزدهم خیابان:بود نوشته روش که تابلویی-هستی

  افتادی بیرون پنجره از تو کردو تصادف پدرت پیچ اون سر

 خیال تو همین برای و است زنده میکرد فکر هنوز روحت مرگت بعد کردی تموم همونجا و
 .....و مدرسه میرفتی میزدی حرف پدرت مادر با بودی زنده خودت

 ور شمال اومدن قصد اصال و هستن تهران االن پدرت مادر بود تو خیال همشون ولی-یاسی
 داشتیم حقیقت کردن روشن وظیفه ما و بوده سرگردان روحت تو دوسال این تو ندارن هم

 مردین؟؟؟ چطور شما خود-

 نذهنمو تو الکی و مردیم که نرفت یادمون تو مثل ما که فرق این با تو مثل دقیقا-ریما
 ....کنیم زندگی

  نیستی زنده که بفهمی تو تا کردیم اینکارارو همه ما-هستی

 ما کار همش ادما اون تلفن اون کاغذا اون بودیم ما میکردن اذیتت همش که پیزایی اون
 ...بود شدنت روشن برای
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 چی خانم مهری پس-

 مرد کردو سکته ای مرده یه تو فهمید اینکه بعد-یاسی

 .......کنیم اذیتت نمیخواستیم بفهمونیم بهت اروم اروم و حقیقت میخواستیم

 ودمخ با اومد یادم شو جز به جز دقیقا اومد یادم چیز همه ساعت یه تو خیلی بودم ترسیده
 بشه چی قرار حاال گفتم

 .........یهو که

  کرد تصادف انگار و اومد ماشینی الستیکای جیغ صدای

  بیرون قبرستون از رفتم

 روش که بود افتاده تابلویی زیر به پنجره از هم ودختری بود خورده گاردریل به ماشین
 "شانزدهم خیابان"بود شده نوشته

 

 


