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 است  شده اماده تک رمان درسایت کتاب این

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

فراموشینام اثر:  

catbird نام نویسنده:   

تراژدیژانر:  

crazy-) طراح:   

Pegah.a:ویراستار 

Kiyan:کپیست 
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ل*ب با خود تا  شوند. زیرهنگام طلوع خورشید و آغاز فروغ، چشمانم به ساعت دیواری دوخته می

های مشغول هستم گذشته؛ اما ل*ب  ای که به زیستن شمارم. سه ثانیه از کرورها ثانیهعدد سه می

های دهانی که عبوس، چشمان گود افتاده و ماهیچه  ای من به خنده مهمان نشده است. همچنان چهره

. آه! ده ثانیه شد و من خبر ندارم که پس از این ده مهمان صورتم است  به سمت پایین خم شده است؛

ام وقایع زندگی  جزء  ای دیگر خبر دارم که ثانیه  یابد یا پنج ثانیه.زیستنم پنج قرن ادامه می  ثانیه،

کنند؛ اما مانند گردبادی مرا گیج می  گذرند وسرعت برق و باد میها بهشود؟ ثانیهمحسوب می

ها است. پس از سالیان سال به پایین خم کردن آن ماهیچه  ای عبوس همچنان صورتم، میزبان چهره

 یهای بعدی ساعت دیواری را در تیلهتکان خوردن عقربه  آیند. خبر ندارمنمی  دیگر به سمت بال 

.. یاد زیبایی به نام.  ای دیگر وجود ندارد؛ اما بازهم دچار احساس گر هستم یا ثانیهچشمانم نظاره

رغم گذر ای که علیای غریب است؛ واژهواژه ؟اش؟ لبخند نامیدمام. چه میآید؛ فراموشش کردهنمی

 اندازم. به تارخورده می. نگاهی به دیوارهای ترکاست آشنا نشده  وز با آن ها هنطوفانی ثانیه

آویزان شده و خاک گرفته   هاست روی چوب لباسی زده و پالتویی که سالباز زنگها، در نیمهعنکبوت

جا کجاست؟ از چه زمانی روی این صندلی اند؟ اینآمده ها چه زمانی پدیدام! ایناست. فراموش کرده

و   ام در چه زمانام. فراموش کردهام. فراموش کردهی خود را از دست دادهحافظه  ام؟وبی نشستهچ

با لبخند به صورت   ام چگونه ام. چه کسی هستم. فراموش کردهکنم. فراموش کردهمکانی زندگی می

ل به یاد وقفه در حا. ذهنم بیباشم ام خودم را دوست داشتهخود زینت دهم. فراموش کرده  عبوس

 .ام گشته  ی فراموشی گمآوردن وقایع است. در بیشه

:خالصه
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. امشده  گرفته  اسارت   به   ای بیشه تنومند   درختان   های شاخه  لی لبه در انگار! هستم گیج  و درمانده

 ذهنم  در   ای واژه هیچ.  است گذشته  ثانیه  چند  آیدنمی یادم  دیگر . شودمی  نامیده  فراموشی  بیشه، این

 حواس   از   دیگر . است شده  قاصر   ایواژه  هر  آوردن  زبان   بر  از زبانم.  شودنمی شنیده  زبانم  از و  خوانده 

. دارند جهانی  برایم کدام هر  تازه، هایواژه خردسال  کودکی   مانند .  دارم شنیدن  توان  تنها  امپنجگانه

 انتظار نیامد،  رحم  به   دلشان   رحمبی  های ثانیه.  است شده  دیر   دیگر . آورمنمی  خاطر   به را  هاواژه  معنای 

 لل زبانم  و  کور   چشمانم.  بزنم  لبخند  توانمنمی دیگر . اندکرده  دعوت   فراموشی  به   مرا   و نکشیدند

. بدوزم  دیواری   ساعت   به   را   ام چشمان  یتیله  چگونه  امکرده  فراموش.  دارم  شنیدن   توان   تنها .  اندشده

!  امدرمانده. را  کارها   انجام   چگونگی  آیدنمی یادم.  امشده  کاری  هر  از قاصر  خردسال،  کودکی  مانند 

. آوردمی  زبان   به   را   مادرش نام و است شده  گم  رحمبی ایبیشه  در   که   خردسال  کودکی  همانند   درست

. یابمنمی دلسوز  ای ناجی  فراموشی  رحمبی  یبیشه در اما  است؛ کرده  کودکان   همانند   مرا   فراموشی

 خویش  داشتن دوست  برای   دیگر .  آورمنمی یاد  به را  کاریهیچ  انجام چگونگی  اما  است؛   چاره  گریستن

 .امکرده  فراموش   زدن   لبخند  همانند هم  را   داشتن   دوست   دیگر .  است شده  دیر 

*** 

 ثانیه  یک  آورم نمی  خاطر   به  اما  ام؛کشیده  نفس  را  ها ثانیه  کرورها .  بودند ازشمند  ها ثانیه!  ها ثانیه

 ! را  زندگی

 

 تا   ها ثانیه.  است شده  دیر  دیگر. ندارم طال  س *ن* ج  از سکه  کرورها  با  را  هاآن خرید   توان  دیگر 

 هم  طال   سکه  کرورها   با  که   ایثانیه  دیگر .  هستند  ارزشمند   دهند،می  جلوه  ارزشبی را  خود   که  هنگامی

 بیاورم،  خاطر   به را  ها آن توانمنمی دیگر  من   شان،شدن  ارزشمند محض  به .  ندارد  ارزشی شود  خریده

 ویترین،  مقابل   از   کردن   نظاره  قابلیت   تنها   شوند می  ارزشمند  که   هنگامی. کنم  لمس   و   باشم  گر نظاره

  فراموشی  اما  بود؛  گشا راه  لبخند  نما،ارزشبی  های ثانیه  آن  در. دارند را  خوردن   حسرت  و   افسوس 
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 در. شد  غیب   و   کشید  پر  لبخند   که   شد  عبوس  ایچهره  میزبان  صورتم  قدر آن.  بود ایستاده مقابلم

 هر  از   فراموشی  ی بیشه مردم.  هستند  عاجز   باارزش لبخند   یک  یافتن از  فراموشی   یبیشه های گوشه

 گوش   غریب   های واژه  به   خردسال   کودکان مانند  توانند می  تنها.  هستند  عاجز   شنیدن  جز  کاری

 معلق بیشه،  در   سرگردان   ارواح  همانند.  است قاصر پاسخ  و پرسش  هرگونه  از  زبانشان   اما  بدهند؛ 

 .دهندمی  گوش  خود  درونی  ندای   به   و   هستند 

*** 

 فرو  ظلمت  در غروب  هنگام  خورشید  فروغ  و   تاللو  است، فراموشی  یبیشه  مردم   جزو   که   انسانی  برای

 همانند   رود،می  فرو  مطلق  خاموشی  در چیزها  تمام.  نمیابد  شلوغه   عرش   نیز   طلوع  هنگام  اما  رود؛می

 ضریر   را  چشم  که   است  آمیزجنجال  ای شعشعه  سکوت  است گرفته  فراموشی که  انسانی   برای !  سکوت

 تهدید   است؛  قاصر   هایم گوش  جز   هرچه   که منی  برای  شعشعه!  بردمی  فرو  خاموشی  در   را   گوش   و

 اش بانی و  باعث   و   فلج  پاهایم  و  دست  و  کور   چشمانم  لل، زبانم  که  منی .  شودمی  محسوب  خطرناکی 

 که   رسممی  گاهیخلوت  به   سرانجام   و   گذرم می  بیشه  این   افرادی   درختان   های شاخه  از .  است فراموشی

 نسیم   و   زلل  آبشار  صدای  به بل،بل ینغمه به  دهممی  گوش .  نباشد  آن  از  گذر   حال   در رهگذری  هیچ

 .است  بودن   غافل   غفلت،  مزد   راستی  به. دودمی  افرا   درختان  میان   که  خنکی

 نافرجام  ایبیشه در شدن  سرگردان   و سردرگم  جایی  هر  از غافل

 ! را  روان   و  روح   دهد تسکین گاهی

 ! را   لبخند   عبوس   ی چهره  این  به کند  مهمان  گاهی

 ! را  خونین   چشمان   و رفته  درهم ابروان کند  باز  گاهی

 ! را  داشتن   دوست  راه  انسان  به دهد یاد گاهی
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 پاسخ بی پرسش  هزاران  با  سردرگم !  را؟  روانم  گیردمی  اسارت  به   جسم   یا  را   بدنم کندمی  تسخیر   روح

 ! مرا  راهنما  سوی   از هدایتی نیست. اممانده فراموشی  یبیشه  در

 ! مرا  ای ناجی  توسط   یافتنی  نجات  نیست

 .فراموشی یبیشه در امشده  گرفته   اسارت  به تنهیک

 .خاموشی  جز   زبانم  بر  سخنی   هیچ   نیست  مرا

. خاموشی  یبیشه  این   در   دارم برمی  گام   ناتوانی  با  کاری  هر  از  عاجز .  فلک  و   ارض   میان   ام مانده  معلق

 و  آسوده . دغدغه  هر  از فارغ خودم  همانند  مردمانش.  فراموشی  یبیشه  جز   ندارد   نامی  بیشه این

 کسی  دیگر!  مردگان  شهر   این  در   منطق  و  عقل   با  نیست  کسی دیگر.  مغزمرده  هایزنده  مانند   روانشاد

 دادند  را   جایشان   هاپریشانی. آرامش  به   دادند   را جایشان   ها ثانیه!  پرندگان  ینغمه میان  مزاحم  نیست

 تنها  فراموشی،  شهر  مردم .  ایتوطئه  و تبرئه  گونههیچ نیست دیگر . ایخاطره  نیست   دیگر .  آسایش به

 .خاموشی  اوج   در   روند می  فرو

*** 

. شومنمی متوجه  را  سخنان   معنای   اعماق  دیگر. کنمنمی درک  را   نگارها  و   نقش   معنای   ژرفای  دیگر 

 دیده ظلمت  این  ژرفای   از   ای شعشعه.  اندشده  گرفته  اسارت   به   فراموشی   گودال  در هاآن  تمام 

 معنای.  دهممی گوش تنها  دیگر. است  گرفته   فرا  تاریکی را  فراموشی   یبیشه عمق  تا   دیگر .  شودنمی

 به را  داشتن   دوست  راه  دیگر . باشم لبخند  میزبان  توانمنمی  دیگر .  نیست  آشنا  برایم ایکلمه هیچ

 در شمس  شدن  پنهان  و تاللو  انتظار  کشممی  و  فراموشی  ی بیشه به امکرده  مکان  نقل . آورمنمی خاطر

 آرامش   روح  و  جسم  سراسر   در. باشد  گرفته   فرا  مرا  وجود  که   احساسی  نیست  دیگر.  را  مشرق  و   مغرب

 نه   زبانم،  نه چشمانم،  نه . کند  بینا  مرا   ضریر   چشم که  نیست   ای شعشعه  دیگر.  کنممی  احساس غفلت  و

  فراموشی به را  ها آن از استفاده ینحوه  من اما  اند؛ندیده آسیب  کدام هیچ  پاهایم  و دستان بینی،
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 پاسخ  و   پرسش  از  زبانم   اما   دهم؛می  گوش  غریب صداهای به فراموشی  یبیشه  این   در   کنون .  امسپرده

 .است  قاصر 

 ! را  گفتن   سخن  چگونه  امبرده  یاد   از

 ! را   کردن   تماشا  چگونه  امبرده  یاد   از

 ! را  کردن   حرکت   چگونه  امبرده  یاد   از

 ! را   کردن   اندیشه  چگونه  امبرده  یاد   از

**** 

 ی بیشه خواص  از   اما   ناجی؛ خواندن  فرا   برای  دادممی  سر   فریاد  شدم،می  گم   که  کودکی   در اغلب

 با  آن  مردم  که ستایبیشه  فراموشی،  یبیشه جا،این.  است زبان  بودن قاصر  فراموشی،  رحمبی

 هایعروسک  همانند و  کنند نمی  استشمام   را  معطر  های گل  بوی   کنند،نمی صحبت  یکدیگر 

! گمان   ظنبی شهری.  است  خاموشی  شهر   همان   فراموشی   یبیشه. کنندنمی حرکت  بازی شبخیمه

 آن در که شهری.  است  قاصر  گفتن  سخن   از   مردم  تمام   زبان  آن  در   که   شهری!  محبت  مهر بی  شهری 

 کام  به آن  وضع  که شهری.  ندارد  آرزو   و   حاجت  کسی   آن  در که  شهری .  رودنمی هوا  به قاصدک

 انجام  راه  آن،  مردم   که   شهری .  هستند  عاجزتر   کودکان  و   عروسک  از آن  مردم   شهری .  نیست کسهیچ

 که   شهری.  شودنمی تبرئه و  متهم   کسیهیچ  آن  در که  شهری .  آورندنمی خاطر   بر  را  کاریهیچ

 که شهری.  است  خاموشی  و ظلمت  در مطلق  که شهری.  است  آورده  روی   خاموشی   بر  هایششعشعه

 به   سفید   اسب   بر  سوار   ی شهزاده  مانند   ایجینا  و   نیست   خروج   راه  هیچ  شوی می  وارد  آن  به وقتی

 ی بیشه  جا این.  اندبرده یاد از  را   بودن   دیگر   و   خویش  عاشق  راه  مردمش   که  شهری .  رسندنمی  دادت 

 .است خاموشی  شهر   و فراموشی
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 کنم؛   بازگو  را  فراموشی  یواژه  هم بار  کرورها ! رساندنمی  اندک   به را   هاآن  ارزش   ژرفای   کلمات،   تکرار

 اندک  به آن  معنای   ژرفای  کنم؛  تکرار  را   تنهایی ی کلمه  هم بارهزاران.  شودنمی کم آن عمق  از ایذره

 .رسدنمی

 .آوردم  روی   قلم   قدرت  به زبانم  بود  قاصر 

 .آوردم روی  شمع  یشعشعه  به چشمانم  بود  قاصر 

 .آوردم  روی   نشستن   به   هایم پا و  دست  بود  قاصر 

 .آوردم ایمان احساس و  قلب   به منطقم  و عقل  بود  قاصر 

. بود احساسات  تنهایی،  شهر  آن  از رهایی  راه  تنها . نداشت  معنایی منطق  و   عقل  فراموشی،  یبیشه  در

 چه   بودم کرده  دعوت   اشک  به را  چشمانم  که باری   آخرین . بود  چاره  راه  گریستن   لبخند، نه باراین

 ریختن   به را  چشمانم  و   نکردم  ایتوجه  نیاوردم، یاد  به   تر؟ نزدیک یا  لبخند   از   دورتر بسیار  بود؟ زمانی

 بم*ل   که   روحیبی و  صاف   خط   سرانجام  ها ریختن  اشک   میان .  کردم  دعوت   رنگ بی  مرواریدهای 

 تلخی  شیرینی   خواندن  فرا   کلید  فراموشی  شهر   در .  پایین  به   رو   پرانتزی  به   شد   بدل   بود  شده  میزبانش 

 .بود

*** 

 .گرفت  جان   رنگبی  های مروارید  آن  آمدن   وجود  به با  ها خاطره  تمام 

 .گرفت  رو   و رنگ   رفته،  یاد  از   های خاطره  از   سفید   و سیاه  تصاویر

 .نبودم منطق  و   عقل بی  کودکان   و عروسک  همانند دیگر.  نبود  ضریر   چشمانم  و  لل  زبانم
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 سلطه  منطق  و عقل  بر  اوقات   گاهی.  کندمی  بدل   توانایی  به را  ها ناتوانی تمام   احساسات، اوقات گاهی

 ما  ناجی اوقات  گاهی.  سازندمی  انسان ما  از  ها تفاوت اوقات  گاهی .  اندازدمی  کار  به   را   آن  و   گیرد می

 .هستند هاتفاوت همین

 .هستند هاگریستن  همین  نجات  کشتی   اوقات گاهی

 کنند؛می  چهره   مهمان  را  لبخند   ها گریستن  همین  گاهی!  روندنمی لبخندها  پیشواز  به   طنزها   همیشه 

 .ارزشمندترند  قهقهه   کرورها   از   درخشد می  گریستن   میان  که  لبخندی   ندارد  خبر   کس هیچ  اما 

 ! ترندشیرین  شیرینی  هزاران  از  تاریکی   ژرفای   در نوارها  همین  گاهی

*** 

 همانند  درست   بخشند؛ می بو و رنگ  یکدیگر   به   و کنند می  زیبا  را   همدیگر .  هستند هم  مکمل   ها تفاوت

 .کنندمی  جذب  را  یکدیگر   که   رباآهن همنام غیر  های قطب

 از  را   ها انسان  توانند می  هم  کنار   هاتفاوت  اوقات  گاهی  و   نیست   اختالف   معنای  به تفاوت معنای  همیشه 

 .دهند  نجات   فراموشی یبیشه و بحران

 .شوندمی فراموشی  یبیشه  مقصد   به نجات  کشتی  یک  یکدیگر، کردن کامل  با  هاتفاوت گاهی

 .دهندمی  نجات فراموشی  از را  انسان  که هستند  گریستن   میان  لبخندهای  همین  گاهی

 اوقات   گاهی .  دهندمی جاتن   فراموشی   از  و   کامل  را   انسان   که هستند  احساسات  تنها  اوقات گاهی

 .هستند  ارزشمندتر  معنابی و  پوچ   یقهقهه  کرورها   از   زاری   و   گریه  میان   لبخندهای  همین

 .کنندمی  مشخص  را  شادابی   ارزش   ها تفاوت  همین  گاهی

*** 



           

                                 www.taakroman.ir 

  اموشیرف دلنوشته       

 catbird کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
10 

 

 

 یاد  به   را   کارها   تمام   انجام  گریستن  با . ندادند یاد به گریستن  جز   کاری   تولد،   هنگام  که   کودکان   مانند 

 .آورممی

 ! نیست   فضا   پاسخ  و   پرسش از  زبانم   دیگر 

 ! نیستم عاجز  گذار  و   گشت   و   حرکت   از   دیگر 

 ! ام نبرده  راه  از  را   شادی   و داشتن  دوست  راه  دیگر 

 ! امنکرده  فراموش   را   ها واژه معنی  دیگر 

 ! بازیشب  خیمه  های عروسک  همانند  نیستم؛ خردسال  کودکان   همانند   دیگر 

 ! راستگویی  به   آوردم  روی  که  دروغ   راه   امنبرده یاد  از   دیگر 

 ! بازی  شب  خیمه  عروسک   یک  نه   هستم،  بازیگر  یک  عادی  مردم   همانند   دیگر 

 نیستم  گناه  هر  از  پاک   کودکان،   همانند   دیگر 

 ! نیستم انسانیت  از !   نیستم انسانیت   از  استفاده  به قادر  و   گرفته  فرا  را  وجودم منطق  و   عقل

**** 

 .فراموشی یبیشه بود پاک چقدر  راستیبه

 .بودند برده  یاد   از را  منطق  و   عقل  اشمردمان

 ! خاموشی  جز  نداشتند یاد  به   چیزی 

 .بود  دروغگویی  هرگونه از پاک و  قاصر   شان زبان
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 .بودند برده  یاد   از   را   دروغگویی  راه  تنها  نبودند، راستگو  هاآن  شاید 

 زیستند؛ می آن در عادی  ظاهربه مردمان  که  شهر   این

 .ستخاموشی  از   خالی

 .گناه  از است  شده   پر   خاکی   ی کره  این  سراسر

 .دانندمی  را   دروغگویی  راه  چگونگی  عادی  مردم  این

 شوند؛  مجرم  چگونه   دادندمی  عادی   مردمان   این

 .بود  تبرئه   و   اتهام   از خالی  که  فراموشی   یبیشه برخالف

 .تبرئه  و اتهام  از  سراسر   دادگاهی   به   است   شده  بدل خاکی  یکره  این

 ! فراموشی یبیشه از برون به آسوده  من   خیال   نیست

*** 

ل*ب با خود تا  شوند. زیرهنگام طلوع خورشید و آغاز فروغ، چشمانم به ساعت دیواری دوخته می

های مشغول هستم گذشته؛ اما ل*ب  ای که به زیستن شمارم. سه ثانیه از کرورها ثانیهعدد سه می

های دهانی که عبوس، چشمان گود افتاده و ماهیچه  ای من به خنده مهمان نشده است. همچنان چهره

ندارم که پس از این ده . آه! ده ثانیه شد و من خبر  مهمان صورتم است  به سمت پایین خم شده است؛

ام وقایع زندگی  جزء  ای دیگر یابد یا پنج ثانیه. خبر دارم که ثانیهزیستنم پنج قرن ادامه می  ثانیه،

کنند؛ اما مانند گردبادی مرا گیج می  گذرند وسرعت برق و باد میها بهشود؟ ثانیهمحسوب می

ها سال به پایین خم کردن آن ماهیچه  است. پس از سالیان   ای عبوس همچنان صورتم، میزبان چهره

  یهای بعدی ساعت دیواری را در تیلهآیند. خبر ندارم تکان خوردن عقربهنمی  دیگر به سمت بال 
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.. یاد زیبایی به نام.  ای دیگر وجود ندارد؛ اما بازهم دچار احساس گر هستم یا ثانیهچشمانم نظاره

رغم گذر ای که علیای غریب است؛ واژهواژه !اش؟ لبخند؟نامیدمام. چه میآید؛ فراموشش کردهنمی

 اندازم. به تارخورده می. نگاهی به دیوارهای ترکاست آشنا نشده  ها هنوز با آن طوفانی ثانیه

آویزان شده و خاک گرفته   هاست روی چوب لباسی زده و پالتویی که سالباز زنگها، در نیمهعنکبوت

جا کجاست؟ از چه زمانی روی این صندلی اند؟ اینآمده ها چه زمانی پدیدینام! ا است. فراموش کرده

و   ام در چه زمانام. فراموش کردهام. فراموش کردهی خود را از دست دادهحافظه  ام؟چوبی نشسته

با لبخند به صورت   ام چگونه ام. چه کسی هستم. فراموش کردهکنم. فراموش کردهمکانی زندگی می

وقفه در حال به یاد . ذهنم بیباشم ام خودم را دوست داشتهد زینت دهم. فراموش کردهخو   عبوس

 .ام گشته  ی فراموشی گمآوردن وقایع است. در بیشه
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 .این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است.هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد

 .منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید  برای
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