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 داستانکبندی: دسته 

  :مجوف قبرعنوان 

  :ژانر_  

 (  :کاربر انجمن کافه نویسندگان سیاه خط و نژاد تربتی کیاناز نویسنده 

  :منتخبسطح اثر 

  :ناظرReiHan 

  :ویراستارroz - ovin.arat 

  :نژاد تربتی کیانازطراح 

  :کپیستDoNyA♡Gh 

 ... . گل و خاک میان در هایشانحرکت شیشه س*لم با نجوایشان باران، قطرات صدای با

 .است معلق اتنامرئی چشمان عمق از که را صدایی کنممی حس و بینممی شنوم،می من -

 :رسدمی گوش به دورگه پژواکی

 .زندمی موج نامرئیت چشمان در که را حسی کنم س*لم توانمنمی بینم،می شنوم،می من -

 .خیزدمی بر ایناله یشانزنده و مرده قلب هایترک مابین و عمق از

 !نرسیدن جنس از ایناله داد، و جنس از ایناله

 چند هر وجود از سرشار دخترکی قلب مجوف   قبر   حوالی، همین در. بود شده دفن او تهی، آغوشی از دیاری در

 .بود آرمیده ش*آغوبی دیار آن در دیگر، مجوفی قبر که کرد شدمی چه اما بود او خالی

 .بود ماجرا شروع که اتاقکی به داد روشنایی عشق نام به چیزی سوسوی هاشب نیمه همین میان در

 .مجوف اما داشتنی دوست و شیرین چند هر پوشالی، زیبایی این بود بارغم چه و
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 بیرون اشنه*سی از آهی و انداخت عمیق نگاهی هایشکودکی اتاق به و گرفت فاصله اتاقش یپنجره از

 .خزید

 .برداشت قدم بود، اساسیه از خالی و خاطره از پر حاال که اتاقی در و کرد حلقه اششانه دور را دستانش

 .بود جدید ایخانه در گذاشتن پا از خوشحال و آشیانه ترک از ناراحت

 جوانی پسر دو به و بود ایستاده مر*ک به دست مادرش. رفت بیرون اتاق از و کشید جلوتر کمی را اشروسری

 نگاه کرد،می نهی و امر ببیند آسیبی و بخورد دیوار به مبادا که بردندمی سمت آن و سمت این به را وسایل که

 .کرد

 به که کرد اشاره دست با افتاد او به که مادرش چشم. کردمی صحبت راننده با که دید در بین از را پدرش

 را من عطر نبود، من اتاق این دیگر فردا از. کشید اتاقش سرد دیوار به دستی و برگشت برگشت،. برود اتاقش

 اتاق زمانی جااین. بود شدن جدا حال در وجودش از ایتکه انگار. نبود شیرینم و تلخ خاطرات مأمن نداشت،

 صاحب دانستنمی که کشیدمی نفس اتاقی در باید فردا ولی بود، کشیده قد جااین در بود، هایشکودکی

 .بوده که اشقبلی

 و اشلیمویی رنگ آن با را اتاق این خواست،می را جااین دلش هم باز کردمی فکر جدید یمحله به چه هر

 به کالفگی و اشدلتنگی حجم از. گذراند معمول حد از را گیسویش بلندای اتاق این در او. بزرگش یپنجره

 اول روز به. چیز همه به کرد، فکر و گذاشت زانویش بر را اشپیشانی. خورد سُر پایین به و داد تکیه دیوار

. شناساند او به را جیبی تو پول پدرش و بود گرفته لقمه برایش مادرش. بود ابتدایی اول کالس وقتی اشمدرسه

 ... .بود شیرین روزها آن چقدر. داشت هم هنوز را رنگش قرمز یکوله

 فقط نگفت، هیچ و انداخت او به مهر پر نگاهی مادرش و بود کرده گریه کرد، بلند را سرش مادرش صدای با

 بود، شده شروع فروغبی هایثانیه همین از که دلتنگی با و انداخت اتاقش به دیگری نگاه. داد را رفتن از خبر

 کرد نگاه مقصر به عصبانیت با. خورد بازویش به میز یلبه که رفت خروجی در سمت به هوابی. بست را درش

 بیخیال و شنید او از را کوتاهی عذرخواهی. داشت گیرایی چشمان چه گشت، چشمانش محو و شد خاموش اما

 .شد
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 راه ماشین دیگر که انداخت زمانی را آخر نگاه. شد شانماشین سوار و داشت نگه ترمحکم را اشدستی کیف 

 .دیدمی چشم به را هایشکودکی از شدن دور تصویر فقط و بود افتاده

 بزرگ. دوخت بگیرد، ش*آغو در را اشدخترانه احساسات و لطافت بود قرار که جدیدی یخانه به را نگاهش

 !بود

 هایقدم لبخند با و شنید پایش زیر از را هابرگ وارناله صداهای که برداشت بزرگ حیاط در را قدم اولین

 .برداشت بیشتری

 .بردمی ت*لذ شده خشک هایبرگ دردآلود هایفریاد از دخترک

 مشغول که اشخانواده به توجهبی فکر این با. بهتر اتاق تصاحب برد؛ فرو خود در را او وارنسیم فکری ناگاه

 .دوید خانه سمته به بودند، خود اسباب بررسی

 .کرد باز را در مکث اندکی با. بود اتاق یک فقط رفت، باال یطبقه به

 .گرفت جای لبانش کنج لبخندی

 .داشت دوست را اتاقش بلند، ایپنجره و خاکستری رنگ به اتاقی

 

 بعد روز دو

 

 .بگذراند خود پناهگاه در را شب توانستمی باالخره و بود شده تکمیل اتاقش

 :گفت بلندی نسبتا صدای با

 .بخیر شب -

 .برداشت گام اتاقش سمت به خاصی شوق با مادرش و پدر جانب از پاسخی شنیدن بدون و
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 .خزید نرمش و گرم یملحفه زیر به و بست را در و شد اتاقش وارد

 .نشد اما شود، چشمانش مهمان خواب بردمی گمان

 .ببرد شیرینش رویاهای تاریکی به را او که نبود خوابی کرد، پهلو آن و پهلو این چه هر

 ... .شد خیره ماه قرص به و زد کنار را پرده ایستاد، پنجره مقابل و برخاست جای از

 هابرگ و شاخ از که نسیم صدای. کرد نگاه دیوار و در به و نشست تختش روی بر. دزدید ماه از را نگاهش

 .شدمی شنیده همچنان کردمی عبور

 سمت به. بود برده سر را اشحوصله خوابیبی این. شدنمی چشمانش مهمان خواب اما کشید دراز تخت روی بر

. کرد چروک دستانش مشت در را ملحفه و نشست تخت روی بر وحشت با. دید را ایسایه که چرخید دیگر

 .بود شده هماهنگ هاشاخه بین در نسیم ص*رق با سایه حرکت

 بر نقش خواست رفت فرو تخت نرمی در پایش ناگهان اما ببیند را پنجره پشت تا ایستاد تخت روی بر آرام

 ... .اما شود زمین

 را افتادنش جلوی قبل دقیقه چند که کرد فکر نیرویی آن به ترس با و کشید سرش روی بر را آبی ملحفه

 .گرفت

 .پیچیدمی اتاق در قلبش تپش صدای که شدمی پایین و باال آنچنان اشنه*سی یقفسه

 میز روی بر که کتابش هایبرگه صدای. کرد نگاه بود تخت رویروبه که اتاق در به و آورد باال را سرش کمی

 .شد شنیده بود کوچکش یمطالعه

 بر را چشمانش و کرد جمع را پاهایش وحشت با. دید شده باز میز وسط را کتابش برگرداند که را سرش ترس با

 هست دانستنمی حتی که ایغریبه آن را هایشنفس صدای مبادا تا کشیدنمی هم نفس. داد فشار هم روی

 .نشنود هم
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 را ملحفه یکناره اشاستخوانی و باریک انگشتان با و بود شده مچاله اشملحفه زیر انداخت؛ دخترک به نگاهی

 .داشت کشیدنش نفس بودن منظم در سعی و کردمی نگاه اطراف به شده گشاد چشمانی با. داشت دست در

 ترلرزان را دخترک دل و برخاسته، صدایی اتاق کنج کنج از. کرد اتاق در حرکت به شروع و زد نیشخندی

 .کردمی

 .راند بیرون خود از ایگونه پچ پچ صدای

 .کردمی را کارها آن دخترک ترساندن برای فقط و نبود هایشپچ پچ در خاصی حرف

 .آورد خویش روی به که بود آن از ترسمج انگار ولی بشنود را دخترک جیغ صدای آن هر داشت انتظار

 :گفتمی خود با

 !بزن داد و کلت پس بنداز رو صدات باش، زود. دیگه یاال -

 .آمدنمی گوشش به دخترک هاینفس منظم ریتم که بود انگیز رعب اصوات تولد درگیر قدرآن

 .ماند خیره دخترک، خواب در غرق یچهره به حیران

 .رود خواب به و بیندازد پلک آسودگی به وحشت و ترس همه آن وجود با شدنمی باورش

 عکس قاب به اشنامرئی چشمان که کند عبور دیوار از خواست و داد تکان دخترک برای سری تاسف با

 .بود نشسته رنگی کرم مبل روی بر مردی و زن بین در دخترک. شد ترنزدیک. ماند خیره دیوار به چسبیده

 بر خواست و آورد باال را انگشتش. داشت را خودش زیبایی هم عکس در حتی شد؛ خیره درشتش چشمان به

 .پیچید اتاق در چیزی شدن کوبیده صدای ناگهان که بکشد دخترک عکس درون یچهره

 خوابیدن جهت. کرد نگاه سر پشت به و چرخاند را گردنش بدهد هیکلش به تکانی کهاین بدون و شد شوکه

 .بود چسبیده تخت کنار دیوار به زانویش و بود کرده تغییر دخترک

. باشد کرده شوکه چنین را او خواب در غرق دخترک که نمیشد باورش. فرستاد بیرون به محکم را نفسش

  گرفته درد دخترک پای احتماال صدا آن با. برگشت دخترک سمت به دوباره که کند عبور اتاق دیوار از خواست
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 آن یشاخه روی بر و رفت حیاط قطور درخت سمت به و کرد عبور دیوار از و داد تکان بار چندین را سرش. بود

 :خواند وارزمزمه را شعری کرد،می نگاه ماه قرص به که طورهمان و گرفت جای

 پنهان عروسکی ها،آدمک میان -

 حیران او، بود هیاهو و غلغله میان در

 خواستمی همدمی دلش

 آسایش اندکی را او که

 آالیش بدون بعدی به برد

 را ملحفه. کرد نگاه بود درونش که اتاقی به گُنگ کمی و کرد باز را چشمانش هایش،پلک سنگینی احساس با

 رویش بر کتابی کرد؛ نگاه کوچک یمطالعه میز به. داد فشار هم روی را چشمانش. تنشس صاف و زد کنار

 .نبود

 .است نبسته را پنجره ماه تماشای از پس دیشب که آمد یادش. بود بسته کرد؛ نگاه پنجره به

 ترسیده و کرد جمع شکمش در را تختش از شده آویزان پاهای زده وحشت. افتاد عجیب نیروی آن یاد ناگهان

 .شد خیره اطراف به

 .ترسیدمی همچنان او اما بودند بسته نقش اتاقش نقاط تمام بر آفتاب نور هایاکلیل

 :گفت خودش پیش

 .بوده خواب شاید -

 .داد تکان بار چندین را سرش حرفش تایید برای خیال خوش آن، از بعد

 .شد خارج اتاق از و کرد مرتب را تختش

 سانت چند حتی اتاقش در اما کشید پایین به را دستگیره چقدر هر که برگردد اتاق به خواست صبحانه از پس

 .نگرفت فاصله هم
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. است رفته خرید به افتاد یادش که زد صدا را مادرش. کردمی پایین و باال را دستگیره محکم و پی در پی

 زود صبح و است کارمند پدرش افتاد یادش بود شده اشک از پر که چشمانی با اما بست، نقش ذهنش در پدرش

 .رودمی

 صدایش اما بگوید چیزی خواست و زد گلویش به را دستش. کرد برخورد سر پشت دیوار به. گرفت فاصله در از

 چند از پس. کرد نگاه اتاقش در قفل به شده گشاد چشمانی با. شنید را کلید چرخش صدای ناگهان. آمدنمی در

 .کشید پایین را دستگیره و برداشت قدم توان تمام با. شد قطع کلید چرخش صدای ثانیه

 .زد صدا را کسی و کرد گریه بلند صدای با بود کرده وحشت. شد باز اتاقش در

 .گفتمی را نامی ذهنش در اما آوردنمی زبان به اسمی هیچ

 .بود تاریک هوا همچنان و زدمی نفس نفس تخت روی بر که آمد خودش به وقتی

 را صدایش اشحنجره هایمیله گلویش، اما بزند فریاد خواست. دید را چشمانی خیرگی کرد، باز که را چشمانش

 .بود روحبی روحی که بود شده چشمانی یخیره. گرفتند ش*آغو در

 سفیدی جز چیزی گشود را چشمانش وقتی اما ثانیه چند برای فقط بست، را چشمانش. لرزیدمی بدنش تمام

 .ندید را دیوار

. بود آمده سراغش به بار نخستین برای خوابیبی و بود صبح چهار کرد، نگاه ساعت به. شدمی دیوانه داشت

 و کشید هایششانه دور را ملحفه. بود سخت بسیار شب از ساعت چند در هم آن اتفاق همه این درک برایش

 توانستمی کاش. کردنمی انتخاب را اتاق این کاش. کرد نگاه اتاق به. شدمی صبح کاش. نشست تخت روی

 و بود کاش هایشخواسته تمام اما. ببیند حاال همین را خورشید مثال اکلیل پرتوهای زردی و آسمان سپیدی

 ... .کاش و بود کاش

 تَر را لبش زبان با. بود جاآن در کسی وجود از ندا اما معنیبی و نواختیک سوتی پیچید؛می گوشش در صدایی

 :گفت آرام و کرد

 !باشیم خوبی دوستای تونیممی -
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 .کرد اشژولیده موهای قاب را دستانش و نشست تخت روی بر زانو چهار دختر. بیشتر خیلی شد، بیشتر سوت

 :گفت آرام

 .ترسممی -

 :گفت که خالی و بم صدایی و رفتند فرو مطلق سکوتی در زمان و زمین. شد قطع

 ترسی؟می خیلی -

 :گفت و کرد بلند را صدایش کمی نه، یا شنیده تخیالتش در را صدا دانستنمی که دختر

 .ترسمنمی -

 :گفت تربم شد شروع که هابرگ و شاخ سوزش صدای

 .باشی شجاع نیست نیاز اصال -

 :گفت و زد چنگی بالش به بود شده دیوانه که دختر

 من؟ از خوایمی چی هستی؟ کی تو. کن بس -

 هوا در واراسلوموشن گویا موهایش. کشید عقب را سرش. دید را نگاهی آورد باال که را سرش. افتاد گریه به

 .شد دیگری نگاه یآمیخته که بود نگاهی ثانیه چند برای و شد پخش

 از که اتاق سردی تنها خالی، و خیره نگاهی نه و بود چشمی نه دیگر ریخت هایششانه روی بر که موهایش

 .شدمی دیده بود، شده گرفته ته و سر بی هایزوزه

 .شد خیره دخترک حرکات به و رفت ایگوشه به

 .بود مشخص رفتارش در ترس

 .خورد اشعالقه مورد کتاب به چشمانش که بود، کرده دیوار ترک درگیر را خودش دخترک

 .رفت فرو اشقبلی جای در و برداشت میز روی از را کتابش و برداشت خیز باد سرعت با ناگهان
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 .کاوید را اطراف ترس، از شده گشاد چشمانی با و کرد مکث اندکی

 .کرد هایشریه مهمان را ایآسوده نفس کرد، جلوه طبیعی نظرش در اتاق تاریک نیمه فضای وقتی

 .داد کتابش تحویل ایکوله و کج لبخند

 .نشست تخت کنار میز روی بر و لغزید دخترک سمت به آرام اتاق، یگوشه از

 نیامد چشمش به کتاب متن تنها نه ببیند، را کتاب مطالب تا برد دخترک سمت به را سرش کنجکاوی با

 .بود شده توجهبی او به نسبت نیز دخترک

 .نکند حس را وجودش دیگر دخترک که ترسید ترسید،

 ... .شود کشانده او سمت به دخترک توجه تا کند ایجاد را عجیب اصوات آن دوباره خواستمی

 :بزند فریاد خواستمی

 بینی؟هی؟می رو من اینجام، من -

 :پیچید گوشش در وار اکو دخترک صدای که

 !ترسممی -

 .شد غمگین

 :گفت و شد معلق هوا در خالی تو و پوچ حسی با

 !نکنه فراموشم بشه، خبر با من وجود از یکی شده که بارم یک برای کاش -

 .است دیگه روزهای از ترسخت روزها این

 .دیدمی را او نامرئی چشمان خاطرش در تنها. ندید متنی هیچ کرد، نگاه که را بعد صفحه دخترک

 .دادمی گیردل عصر از خبر کرد، نگاه ساعت به. کشید ش*آغو در را زانویش و گذاشت جلویش را کتاب

 :گفت ب*ل زیر
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 .بیاد دوباره خواست شاید دیدمش، دوباره شاید -

 :گفتمی تند تند و دادمی تکان را خود وارگهواره

 دیدمش؟می باید چی واسه -

. داد سُر ایگوشه در را آن و بست را کتاب. زدمی ذوق در درونش تاریکیِ کمی. شد خیره اتاق یگوشه کمد به

 را کتاب. کرد کج را خودش کمی. کشیدمی نفس تند تند. کرد وارد نحیفش اندام به لرزه چیزی افتادن صدای

 .ندید

 چشمی زیر و زد چنگ را شلوارش نخی یپارچه راستش دست با. ایستاد ترسیده و آمد پایین تخت از شتاب با

 .کردمی نگاه اطرافش به

 دیوار کنار در چیزی. شد خیره تخت زیر به دقت با و زد باال را تخت رویی یپارچه. شد خم تخت سمت به آرام

 .بود ایستاده

 تختش و دیوار بین که افتاد کتابش به چشمش. چسباند سرد دیوار به را سرش و پرید تخت روی ترس از

 .چسباند دیوار به را الغرش دست و کشید آسودگی روی از نفسی. بود مانده ایستاده

. زد صفحه تند تند. بود جایش سر چیز همه. کرد باز را اولش یصفحه گرفت، دستش دو در که را کتاب

 .گرفت نشانه را چیزی چشمش اما ببندد را کتاب خواست

. کرد نگاهش و داد فاصله اشبینی از. دادمی گِل بوی کرد؛ بو و برداشت را آن بود، صفحه بین در گلبرگی

 .داشت دوستش بسیار اما چرا دانستنمی

 .کند بیدار را دخترک آمدنمی دلش هم خورشید انگار بود، کرده روشن را اتاق محتاطانه نور ایباریکه

 ما را گلبرگ آن کهاین از دلش عمیق هایالیه در که اندیشیدمی این به خود در و بود معلق ایگوشه وارسایه

 .است خشنود بود، گذاشته دخترک کتاب بین

 .او یسوخته کالبد نهایت در سوزی،آتش بود؛ گرفته بازی به را هایشچشم گلبرگ آن خاطرات اما
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 .چسباند زمین به و گرفت بر در را او جاذبه آرام آرام

 .پاهایش و دست دور به شد زنجیری نکردن زندگی و نکشیدن نفس عذاب حس

 .نداد مهلتش اجل اما کند زندگی دیگر طوری توانستمی بکشد، نفس توانستمی او

 هایپژواک آن برای کشیدمی پر دلش ایلحظه خواندند،می فرا را او که آمدمی گوشش به نجواهایی گاها

 ... .ناآشنا اکووار

 .کردمی تروابسته را او دوستان و خانه خانواده، به فکر ایثانیه ولی

 .نبود عذاب و درد جز چیزی اشروحانی جسم برای که زمینی به وابسته

 .کرد حس خود روی بر را خیره نگاهی

 ... .بود او مبهوت که کرد نگاه دخترک به شدن مرئی حس از متعجب

 .را هاندیده تمام بود دیده کمال و تمام دخترک

 رنگش سفید نازک لباس بر دستی و زد کنار را ملحفه. خواستمی را او قلبش درون حسی بود شب چندین

 .بود آمده وجد به او زیبایی از شاید هم مرئی آن. کشید

 .برداشت سمتش به قدم یک

 پنجره به دخترک. بود آمده در ص*رق به نرم توری، یپرده و بود شده سرد و سنگین عجیب اتاق فضای

 .رفت ترنزدیک و انداخت نگاهی

 .داشت برق پسر آن نامرئی چشمان

 جلو به را دستش پسر. شد خمیده کمرش کمی. نشست اشنه*سی یقفسه بر چنگی و کرد سقوط دخترک دل

 .ماند ساکن اتاق و دیوار بین در ترس با اما آورد

 :گفت آرام زد، هوا در چنگی و رساند او به را خود. بدهد دست از هم را او خواستنمی دختر گویی
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 نری؟ میشه -

 .بود دختر ریز یچهره یخیره حس، از آکنده نگاهی با او اما

 !کنممی خواهش -

 .رفت اتاق یگوشه به باد مانند و بست را چشمانش پسر گفت را این که دختر

 ... .شد قفل تختش کنار صندلی روی بر که بود او از ردی دنبال به چشمانش دخترک

 دختر. کردندمی نگاه دیگریک به فقط بود هادقیقه. نشست زانو چهار تخت روی بر و راند عقب به را موهایش

 .کردمی نگاه را او آرام پسر و خوردمی تکان وارگهواره

 کند؟ زندگی هاسایه در تنها و نامرئی نبود قرار مگر. بود گنگ بود، کرده طی اشتباه را راه کجای دانستنمی

 شده؟ مرئی دخترک یخیره چشمان مقابل در چرا پس

 .خوردمی تکان وارگهواره او به خیره که انداخت دخترک به نگاهی

 .شد دخترک نگاه مسخ

 .داد قرار شانبین ما را اشعالقه مورد کتاب و نشست کنارش فاصله با و برخاست جای از دخترک ناگهان

 دیدار رغمعلی دهد حرکت را کتاب توانستنمی! شدنمی س*لم برد، کتاب سمته به را مانندش مه دستان

 ... .زدمی ورق را کتاب کاهی صفحات که شاناول

 .کردمی ترسنگین را او و پیچید دورش به عذاب کناف و بود شده کالفه

 االن که نامرئی نه باشد، خودش دوباره که خواستمی. دیدمی روحانی جو آن در را دخترک چشمان براقی

 .بود مرئی

 .انداخت پیچش در پیچ افکار بر خدشه دخترک آرام صدای

 بینی؟می منو االن تو -
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 سوال این او از حال و بود دخترک همان ببیند را او توانستنمی اختیار به که کسی. کردمی او راجب فکری چه

 .ماند دخترک خیره و کرد محکم را جایش کمی. بود کالفه داشت دخترک رویروبه که ضعفی از. پرسیدمی را

 تازه این از حاکی لرزش این و بود ندیده که بود طوری چشمانش. شد ایجاد دخترک اندام در خفیفی لرزش

 .بود عجیب هایدیدن

 آمدنش دیگر شدمی شبی چند داد؟ رخ درونش اتفاقی چه. بود دیده ایستاده و نزدیک از حاال را دخترک قامت

 و لبخند. بود شده افزوده اشهمیشگی یبهانه به دیگر ایبهانه بلکه؛. نبود خاطرات تجدید برای اتاق این به

 بیشتر را حواسش دیگر چیز بر چیزی حرکت صدای. کردمی دور نیز خود عالم از حتی را او دخترک زیبای نگاه

 .کرد جمع

 گلبرگ. آمد او سمت به داشت دست در که چیزی با و کرد رها را بازمانده کشوی دخترک دقایقی، از پس

 و کرد خم را سرش کمی دخترک. بود داشته نگه را شده خشک گلبرگ چشمانش بین یفاصله در. شده خشک

 :گفت

 گذاشتی؟ برام تو! کردم پیدا کتاب هایبرگه بین شب اون رو این -

 .بود کرده ترداشتنیدوست حتی را صدایش اشصوتی تارهای در گرفتگی کمی. داشت نشینیدل صدای

 !آره -

 :گفت و شد ترنزدیک. بود آمده وجد به دخترک

 شیم؟دوست میای. ترسمنمی من ببین خب زدی؟ حرف االن تو وای -

 :داد ادامه دوباره

 چیه؟ اسمت اسمت، -

 :آورد زبان بر را اسمش تفکری بدون حتی یا و مکثی بدون

 !روهان -
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 شود؟ دوست او با خواهدنمی گفتمی. کردمی نگاه زده ذوق دخترکِ به متعجب. بود شده تربیش دخترک ذوق

 او. بودند متفاوت دنیای دو از هاآن. خواستنمی را او با صمیمیت صورت هر در اما بود؟ ابتدایی یبچه مگر

 .بود مرئی هایشزیبایی تمام با دخترک و نامرئی

 .نداشت موقعیتش از درکی و بود باز چشمانش تنها. کردمی نگاه سقف به و بود کرده باز چشم

 .گرفت شکل ذهنش یپرده در دیشب لحظات تکتک ناگهان

 .کرد ناامیدش خالی صندلی و زد را چشمانش خورشید نور اما. برگشت صندلی سمت به مشتاق

 :گفت خود با و کشید صورتش به دستی کالفه

 .بود خواب همش -

 پی نامرئی آن وجود به حاال. بود میز روی شده خشک گلبرگ. آمد پایین تخت از محتاطانه و زد کنار را ملحفه

 .بود خوب حالش. آمدمی دوباره شب شاید. بود برده

 او نگذارد تا داشت وجود تماماً نیرویی گویی شد، باز سختی به در. کشید پایین را گیرهدست و رفت در سمت به

 .بست را در آهسته و زد لبخندی. ترسیدنمی دیگر. برود

 بلند مادرش داد که شست را صورتش جاهمان. کردمی جمع را صبحانه میز مادرش. رفت آشپزخانه به قبراق

 :گفت و نشست میز پشت توجهبی او اما شد،

 !مامان کنمنمی تکرار دیگه باشه، -

 .شد زدن مسواک یادآور و داد تکان را سرش بارچندین مادرش

 اتاق درِ. نداشت ترس ایذره او و بود باز اتاقش درِ. شد اتاقش راهی و زد را مسواکش صبحانه ردن*خو از پس

 رها طرفش دو در دستانش. نبود اطرافش در کسی برگشت، عقب به سرعت با و. محکم خیلی بست؛ محکم را

 .کرد باز را کتاب رنگ قرمز جلد. نشست زمین روی و برداشت قفسه از کتابی ناامید او و شدند
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 کرد، بویش. بود شده نوشته نارنجی خودکار با کتاب یصفحه اولین در "لیلی قشنگم دوست به تقدیم"

 .افتاد آیدا اشکالسیهم یاد. دادمی هلو بوی جوهرش

 .انداخت فهرست به نگاهی سپس و کرد نگاه کتاب به کمی

 به شروع بلند صدای با و آورد را ودوچهل یصفحه. گرفت را چشمانش پنجره سکوتِ عنوان با چهارم فصل

 .کرد خواندن

 شاید باران،. بود بهش آسمان هایشبنم ردن*خو صدای آمد؛می ازش که صدایی تنها هم، پاییز این توی -

 ... .موندمی براش سرما توی که بود باران عاشق اون

 .کرد نگاه پرده حرکت به چشمی زیر دخترک

 :داد ادامه بلندتر

 .کردمی نگاه باران عاشقِ یپنجره پشت از را مسیری که امخسته مادربزرگِ نگاه و -

 .بشنود هایششب این نامرئی خواستمی و گفتمی خود پیش از را اشادامه

 را پدربزرگ پیش سال ده مادربزرگ و بود شده جنگ. ببیند را پدربزرگ دوباره خواستمی و بود منتظر او -

 .بود کرده جبهه راهی

 مغز در دخترک صدای و اتاق توری یپرده دخترک، دست در کتاب یصفحه. ماند ساکن چیز همه بارهیک به

 .شد اکو پسر پوشالی قلب و

 دیگر حسرتی هم این. کرد نگاه دخترک نحیف دستان به. کردمی نگاه را او دخترک و بود نشسته جلویش

 .بود برایش

 !لیلی میام، شب من -

 بود شده جدا جسمش کالبد از دخترک روح گویی. رفت فرو آرامش در چیز همه و افتاد دخترک دست از کتاب

 .نبود جلویش هایششب این نامرئی دیگر و
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 .گذاشت انتظار توانمی را نامش شاید! شدمی لیلی هایپلک افتادن هم بر از مانع عجیبی نیروی

 نگاهی پنجره و صندلی به بود، ساخته خود تربیش دید برای که کوچکی یدریچه از و زد کنار را ملحفه

 .انداخت

 داخل به را لبانش دخترک گذشت که ایدقیقه چند. شود او با صحبت هم و بیاید که دادمی قسم را او دلش در

 .زد غلطی دیوار به رو و پنجره به پشت و برد

 .آمد اتاق هایپارکت روی بر صندلی شدن کشیده از کوتاهی صدای گذشت سرعت به که دقایقی

 کند، کاری توانستنمی. شد آن مانع "هیس" مثل صدایی که بود برخاستن حال در زده شتاب دخترک

 .نبود خودش با اختیارش

 شد خم بیرون به پنجره از. زد پرسه پنجره سوی و سمت در و کرد استفاده آمده بوجود موقعیت این از روهان و

 جای لیلی تخت کنار در کرده، سفر زمان در و داد ماه قرص تحویل خندینیش. دید را زمینش بر افتاده کالبد و

 .گرفت

 .دید را پسرک آسوده و چرخید پنجره سمت به شتاب با لیلی حاال

 تمام در لیلی. بود کشیده پارکت بر را آن پیش لحظه چند که صندلی همان بود؛ نشسته صندلی روی بر

 نداشته ایپیشینه قبل از که بیماری مثل. کردنمی فکر او ماهیت به هیچ انداختمی پسرک به که هایینگاه

 .افتاده جانش به حاال و باشد

 .کردمی هضم افکارش در را پسرک و داد تکیه دیوار به نشسته

 .کردمی نگاه را دخترک خالی و بود نشسته صندلی بر محکم. نبود آرام گذشته هایشب مثل امشب اما روهان

 !هستی؟ چی تو بدونم شهمی -

 این و بود لیلی. بود داده میوه قلبش در بودنش نادان از که ایجوانه بود لیلی هایش،کنجکاوی و بود لیلی

 .شدمی سر مانندبی مجهولی انتظار در که هاییشب
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 .بود من اتاق... من اتاق جااین! مردم من -

 .رفت پنجره سوی به و شد بلند سپس

 .خواند فرا قسمت آن به را او و کرد دراز لیلی سمت به را دستش

. شد ترنزدیک. نشاند لبانش بر خشک لبخندی. بود اششانه تا شد؛ نزدیک او به ایستاد، کنارش در که لیلی

 .افتاد لیلی پیشانی بر کوتاهش موهای و کرد عبور لیلی انگشتان میان از انگشتانش

 .است رفته او که کرد گمان ندید، را روهان دیگر که دخترک

 رفتی؟ کجا تو هی -

 .کشید آسودگی روی از نفسی لیلی. ایستاد شده مرئی کنارش در و شد کنده خویش عالم از روهان

 .رفتی کردم فکر -

 .شد خم پنجره سمت به. است بچه زیادی هنوز او که کرد فکر خود با روهان و

 !ببین رو پایین شو خم لیلی -

 .شد خم مکثی از پس و کرد نگاه پنجره بیرون به بسیار شکی با و گنگ دخترک

 در خونین که دیدمی را روهان. گرفت را وجودش سرار عظیمی سبکی شد، جدا جسمش کالبد از روح که زمانی

 .شودنمی پایین و باال اشنه*سی و است افتاده باغچه کنار

 .رفت باال به آرام و انداخت نگاهی اتاق به. بود خون غرق فاصله مقداری با هم خودش

 صدای با. دیدمی فاصله آن با هم را زمینش بر افتاده جسم. درخشیدمی پایش زیر شهر، هایخانه تمام

 .بست ایثانیه برای را چشمانش شد؛ شنیده پایش زیر که ایعربده

 .برگرفت در را روهان گرفتن آتش تصویر چشمانش کردن باز و

 .آورد زبان به را نامش زده وحشت
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 .کندمی بخشش طلب کسی چه از دانستنمی و افتاد گریه به که بود شده گرم پایش زیر قدرآن

 !شدی کی عاشق ببین لیلی -

 .نبود صحبت به قادر زبانش و کرد روهان یچهره بر ثابت را نگاهش مسیر

 .کنیمی صبح رو شبت اون توی تو، االن که پایین کردم پرت رو خودم اتاقی یپنجره از. کشتم رو خودم من-

 .بود مرده هم خودش. افتاد رعشه به لیلی بدن

 .من پیش بیای که کردم پرتت پنجره از من. کشتی رو خودت هم تو -

 برگشت و شد خالی پایش زیر اما بگوید چیزی خواست و برداشت را آخر قدم. رفت عقب به قدم چند لیلی

 .داد رخ اشخونی کالبد به روحش

 .پیچید شهرکشان در صبح اذانِ صدای که آورد زبان به را مادرش نام فریاد با

 .کردمی نگاه اتاقش یپنجره به پایین از و بود افتاده گریه به

 .بود گذاشته جا عجیب جایآن در را؛ بود گرفته شکل شب چند همین در که حسی گویی

 .کشید صورتش به چنگی و آمد سمتش به سراسیمه مادرش

 شده؟ چت لیلی. بده مرگم خدا -

 .گرفت محکم را دخترش هایشانه و

 .افتادم پنجره از مامان، نیست چیزی-

 .کرد نگاه دخترش به بعد و پنجره به متعجب مادرش

 !افتادی؟ پنجره از-

 .کشید ش*آغو در را دخترش متعجب

 .هست سطحی ولی شده زخمی سرت گوشه. نشده چیزیت که خداروشکر-
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 دیگریک کنار جورچین مثال را هایشدیده تمام. بود غوغا درونش اما. داد تحویل مادرش به لبخندی لیلی

 .نرسید خوبی ینتیجه به و گذاشت

 !دادمی سختی به را تاوانش و بود کرده خودکشی روهان

 .باشد روهان برای آمرزش طلب توانستمی لیلی کار تنها

. کردمی صبح را شبش اتاق همین در پیش مدتی که بود پسرکی یمرده روح عاشق اما؛ بود عجیب هرچند

 صندلی. کتاب نه و بود گلبرگ نه. برگشت که اتاقش به. نیست روهان دیدن دوباره بر قرار دیگر که دانستمی

 .بود مانده باز نیمه پنجره و بود اولش جای سر

 .بود شده تمام همیشه برای. نبود روهان از خبری دیگر

 

 تو که چید خواهم موهایم گل از کنم، نگاه او به یادت به که نباشد گلبرگی دیگر اگر که دارم، دوستت قدرآن -

 ... .تو برای نیز این. ماند خواهی باقی آخرش تا یادم در که. بمانی یادم در

 

 .بودید همراهمون که قشنگتون نگاهِ از ممنون

 شروع

۹۹۱۱/۱/۹۱ 

 پایان

۹۰۱۱/۵/۷ 
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 قالب نرم افزار موبایل ساخته وخواهید که رمان ها و شعر هایتان در 
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz/  
  :وبسایتht t p://caf ewri t ers .xyz/ 
  :اینستاگرامht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_xyz/ 

 

 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/

