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اثر نزد ما محفوظ    نیحقوق ا یاين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و تمام

 است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد.

 سايت: لينک

www.novelcafe.ir 

 انجمن:  لينک

www.forum.novelcafe.ir 

 تلگرام: کانال

https://t.me/novelcafe_ir 
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*** 

 

 صدانام مجموعه اثر: باران بی

 نام نویسنده: غنچه کاظمی

 ویراستار: حانیه گرامی زاده

 تراژدیژانر: 

 

*** 

 

 :مقدمه

 ...های تاریکزمزمه

 ...سکوت سهمگین فریادی بلند

 ...عقربهستاره و ساعتی بیهای بیشب

 ...هو هوی شیطانی باد

 ...مالحضهو باران تند و بی

 .دارد در امتداد این سیاهی وجود

 شودبست ختم میامتدادی که به بن

 .شودصدا و پرسرعت، در تاریکی شب حل میو بارانی که بی
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 وقتی که رفت،

 چیز را با خودش برد؛همه

 وقت نفهمید که همیشه،اما هیچ

 .، بودنی هم هستدر عین نبودن

 

*** 

 

 ...!آلودخاطرات مهتوانست، به همراه خود برد، جز مشتی خاکستر از فت و هر آنچه را که میر 

 توانی ببری؛ها را نمیهر قدر هم که بخواهی بعضی از بودن

ا هایش بچکند تذره از ترکخورده تا همیشه بنشینند و ذرهتوانند روی قلبی ترکهایی هستند که میبودن
 !ها هم به فراموشی سپرده شوندبلکه آن

 

*** 

 

 .ندبارشان را بستدیروز باد سردی وزید و پرستوها کوله

 .جا گرد هم آمدندامروز باران پراکنده بارید و پرستوها، یک

 فردا رسید و دیگر،

 .خبری از پرستوها نبود

 .ها کوچ کرده بودندآن

 .همه چیز گذراست. همه رهگذر هستند

 .گذرندکنند و میرهی را انتخاب می

 .گذارندجا میتوانند، برند و بودهایی را که نمیتوانند ببرند را میبودهایی که می

 ی خودشان،کنند و به گفتهمانند پرستوها کوچ می

 .روندبرای همیشه می

 .گردندکه روزی، پرستوها هم باز میدرحالی

 یعنی چیزی وجود ندارد که همیشگی باشد؟

 شاید مرگ! اما،

 روزی هم خواهد رسید که چه مردگان و چه زندگان، گرد هم آیند

 .و مرگ هم همیشگی نیست

 .چیز همیشگی است. آن بودهایی که هرگز برده نشدندیکاما 

 .ایم، یادمان آوردندکردیم از یاد بردهآن بودهایی که هرکجا رفتیم، کسی را که فکر می



 

 
4 

 ...شاید یک دوست، شاید یک عشق، شاید یکی از آشناهای نزدیک، شاید

 .شاید ها که زیاد است؛ مهم بودن های برجای مانده است

ها از بین ها، دریاها و جنگلها، برجها، رستورانها، کافی شاپها، خانههای دنیا، خیابانتمام مکانشاید اگر 
 بروند؛

 شاید اگر دیگر باران نبارد؛

 شاید اگر دیگر خورشید و ماه نتابند؛

 .های برجای مانده هم نیست یا نبود شوندبودن

 !دانمنمی

 .نیست چیز همیشگی دانم که هیچفقط این را می

 .حتی آن بودهای همیشگی هم روزی نیست خواهند شد

 .هیچ چیز همیشگی نیست

 ...هیچ چیز

 

*** 

 

 .های بلورینش محروممی تاریکی، از دیدن قطرهبارد و من، حبس شده در باریکهباران نرم نرمک می

 .رسدزنند به گوشم میهایش، که ماهرانه به زمین ضربه میملودی زیبای قطره

 .در این باریکه، راه خروجی نیستاما حیف که 

 .خورَدها به چشم میاز آن در های فانتزی شکلی که تابلوی سبز رنگ "اکسیت" باالی آن

  

*** 

 

 .زندانبان و زندانی خودم هستم

 .گردمدنبال راه فرار میخودم را در این باریکه حبس کردم و به

 ی قلبم که سیاه و کدر شده است، قرار داردطهاما حاال فهمیدم که این زندان، دقیقا در انتهایی ترین نق

 .و رهایی از آن بیهوده است

 

*** 
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 رفته،ست که رفتهجاییاینجا همان

 .کندمرا همراه خودش تاریک و سیاه رنگ می

 وقتی که در آن خالء حبس شوم،

 های دیگر نخواهم بودقادر به دیدن رنگ

 ...جز سیاهی، در وجودم باقی نخواهد ماندو رنگی به

 

*** 

  

 سر و ته،آوازهای بی

 هایی به سردی برف زمستان،آه

 جهت،خود و بیهای بیکشمکش

 خاکستری شدن رویاهای جاویدان،

 .دیگر هیچ چیز نمانده

 ...هیچ چیز

 .شودهای باران هم شنیده نمیحتی دیگر صدای کوبش قطره

 

*** 

  

 ها،ی قصههای کلبهخرابه

 .شوندتوسط گردبادی در تاریکی شب رقصان می

 آسا،های سیلباران

 شهر آرزوها را دربرمیگیرد؛

 .کندو تاریکی تمام تنم را احاطه می

 

*** 

  

 ای متحرک،چون مرده

 .زنمهم میپرتویی که از ماه روی برکه افتاده است را به

 .شودیک آن تمام باورهایم خراب می

 .روندها کنار میارزش
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 .شوندها شکسته میحرمت

 .شونده میها زیر سوال بردشخصیت

 .زندتر از همیشه رعد و برق میآسمان ابری

 .مانددیگر چیزی باقی نمی

  

*** 

 

 ریزد؛های این تن با هر قدم فرو میآرواره

 .ی کلنگیدرست مانند ستون های یک خانه

 .اندازندی تاریکی میها رویم سایهخراشآسمان

 .امدر دریایی پرخروش گیر افتاده

 در معرض خفه شدن هستم وکشم، که نفس میدرحالی

 .هیچ راه نجاتی نیست

  

*** 

 

 ها از کجا شروع شد؟این

هایی از وجودم ها پارهچکد و هرکدام از آنها میهای سیاه خون از آنهای خونین که قطرهاین خرده شیشه
 هستند؟

 هایرنگ و شبهای بیشوند، آغاز روزهای تاریک که به سیاه و خاکستر شدنم منتهی میشاید همان باریکه
 .ستاره استبی

  

*** 

 

 .شاید واقعا هیچ راه نجاتی برای خالص شدن از این زندان وجود نداشته باشد

 .وقت سقف آسمانم آبی رنگ نشودشاید هیچ

 ...داندکسی چه می

  

*** 
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 .آن انتها، تاریک تاریک است

 .چیزی قابل دیدن نیست

 .رنگی جز سیاهی وجود ندارد

 .شود و قابل بازگشت نیستاش غرق میده شود، در سیاهیهر چیزی که به آن انتها بر 

 بله قابل بازگشت نیست

 و امان از آن روزی که در آن انتها،

 ...تابد گیر بیفتیای که خورشید هرگز به آنجا نمیدر آن نقطه

 ام،ی تاریک قلبم گیر افتادهحال من که در نقطه

 .در اعماق قلبم احساس پوچی میکنم

 دهندنگ نابودی سر میژرفای قلبم با

 ایی شکستهام و آینهو من مانده

 خواهدکه دیگر دلش نمی

 .تصویر من در او بیفتد

  

*** 

 

 .ی محوی از لبخندهایم را به یاد دارمپیش زمینه

 همان لبخندهای واقعی که حاال برایم،

 .اندعجیب نادر شده

 .گویا حتی خنده هم دوست ندارد که روی لبانم بنشیند

 

*** 

 

 ن قلبم،در آسما 

 .تابدخورشید نمی

 .تابدماه نمی

 .وزدنسیم نمی

 .وزدباد نمی

 .کنممن تنهای تنها، با بارانی که صدا ندارد، زیر سقف آسمانم زندگی می

 .کنم، چقدر صدای باران دلنشین و زیبا بودحاال که فکر می
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*** 

 

 .شاد بودوقت نباید قبل از این تاریکی ها هم همیشه به خود باوراندم که هیچ

 .ستایوقت هم شاد نبودم. شادی لحظههیچ

های اشک از گذشت که قطرهکشیدم، اندی نمیی خندانی که روی رطوبت شیشه میحتی همان چهره
 .چشمان گردش، روی سرازیری شیشه جاری میشد

 .ماندست که روی قلب باقی میشادی فقط حسرتی

 ".ای کاش باز هم آن لحظه بیاید"

 های شاد را نخوردموقت، حسرت لحظههمین است که هیچشاید برای 

 .خورمام را میهای بارانیو حسرت روزه

 

*** 

  

 .کنمشود را در سینه خفه میآه هایی که با نفس های سردم خارج می

 .دارممحابایم را خاموش نگه میهای بیضجه

 .بندمراه هق هق های پرسوزم را می

 .کنمخشک می های سیل آسایم را با بستن سداشک

ها و پاهایم سرخود و گستاخانه حرکت شاید برای همین است که قلبم، دیگر توان تپیدن ندارد و فقط دست
 .کنندمی

  

*** 

 

 .کنم که دیگر به سرانجام رسیدماحساس می

 .ام و دیگر امکان ندارد که پیدا شومخودم را در این آسمان تاریک گم کرده

 .گردمدنبال خود میدانم چرا باز هم به اما نمی

 یعنی هنوز امیدی باقی مانده است؟

 .کنم در این تاریکی مطلق، کورسوی امیدی وجود داشته باشدگمان نمی

 .گردمنمیدانم چرا می

 .گردم، تاریکی با او انس گرفتهاما میدانم آن منی که به دنبالش می

 :در گوشم زمزمه کردکردم، تاریکی حتی روزی که خودم را داشتم و ادعای تنهایی می

 .تو تنها نیستی. تاریکی دوست توست.تاریکی درکنار توست -
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 .کرد. تاریکی دوست من نبود؛ خود من بودمتاسفانه او اشتباه می

 .تاریکی درکنار من نبود؛ او در وجودم بود

 

*** 

 

 ام، حاال که خود را گم کرده

 .تاریکی هم از من جدا شده

 .امچاله، در چاه افتاده اما متاسفانه به جای درآمدن از

 ...تاریکی جدا شد؛ اما من در تاریکی حل شدم

 

*** 

 

 .خواهمدیگر باران نمی

 .خواهمدیگر ابرهای باران زا را نمی

 .خواهم؛ چه برسد به روشناییحتی دیگر تاریکی را هم نمی

 .هایش در امواج باد رها شوداصال سقف آسمان بشکند و تکه

 .کنمهای آسمان میهمسفر پاره من هم تار و پود وجودم را

 

 کار؟خواهم چهاین آسمان را می

 ...وقتی باراَنش صدا ندارد

*** 
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