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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

 الرحیم الرحمن الله بسم

 خلاصه

 ...تر تلخ پسری تلخ،درباره داستان یه

 دست هم زیاد ها، خیلی نظر از که آرزوهایی...داره زیادی خیلی آرزوهای که پرواز بلند پسری

 ...محاله تقریبا قصه پسر واسه اما! نیستن نیافتنی

 ابرهای پشت از آرامش آفتاب روز، یک امیدواره و کنه می خانواده وقف شو زندگی همه که پسری

 ...بشه خشک آشکار و بینهایت ظلم ی ریشه و بیاد بیرون موندگی عقب تیره

 قفس زیر و کشند می نفس ما همسایگی در که هایی انسان یا و ما، خود زندگی به شبیه داستانی

 .کنند می بازی سرنوشت با آجری، های

 !دار بن و بیخ و عمیق اما ساده عشقی داستان

 اه انسان همه که سبز، جهانی به رسیدن برای...آب از افتاده دور ماهی سان به پایان بی تلاشی و

 ...برابرند هم با

 باشید ما همراه

http://www.romankade./
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 عاشقانه های رمان/کاظمی فاطمه

 مقدمه

 کند می نشانه غم که ای لحظه به ام رسیده

 کند می بهانه را تو چنین این هایم دست که

 نیست خیال بودنت که ای لحظه به ام رسیده

 نیست محال من برای تو کنار زدن نفس

 کرد؟ نزول من تو،خدای برای ای آیه چه

 کرد؟ افول تو نگاه بر از اعتمادی چه

 نیست نماز من که،نماز تو چشم ی قهوه به

 نیست نیاز مرا رفتنت،اجل بعد مرگ به

 توست مست چشم ی قهوه وسعت به من غربت

 توست دست دو گرو در ام خاکستری حیاط

 منم افگار ابد تا ی شده نفرین کافر

 ...منم دار بر زخمی ی پاره پاره پیکر

 کاظمی فاطمه

 نمی که اند کرده عجیب کارهای آنقدر شاید! دانم ها،نمی انسان همه برابر در! ام کرده سکوت

 ...باشم اعمالشان گوی پاسخ توانم

 اشک لحظه هر و کند نمی گریه که مرد ی جمله روی گذاشتم پا ادعا آنهمه با من، ندارم؛ باور

 .است هایم چشم مهمان
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 !ابتدایی اول سال در تک ی نمره گرفتن سادگی به! باختم

 لبریز و گنگ های چشم خواهم می...باشم درد های تگرگ بارش شاهد شب هر خواهم نمی دیگر

 ...بگذارم هم روی را نفرتم از

 ...کند معجزه هایم چشم سوی برای نتواند هم مسیح دیگر که طوری

 رو گوشی. نیست یادم کسی تینا جز به دونستم می. دراومد صدا به ام گوشی چهارم بار برای

 .اومد لبام روی لبخندی و زدم ضربه پیامش روی.شدم تلگرام وارد و برداشتم

 !نرس می ها بچه الان کمکم بیا زودتر نیستی؟یکم عصر از کجایی! دیگه بیا پاشو خان تنبل_

! ودمب متنفر میموندم، ونه تو حوصله بی و تنها و کردند می تعطیل زود را کارگاه که هایی شنبه از

 کمی مثلا و رفتم می بیرون هم بعد و میخوابیدم ظهر لنگ تا و بود تعطیل که هم ها یکشنبه

 !میگذروندم چوش

 جمع هم دور ها بچه بود قرار که حالا مخصوصا.نداشتم رو تینا ی خونه به رفتن ی حوصله و حال

 ت،مینداخ ایران یاد منو که چیزی هر از. کنن نگاه برزیل و ایران والیبال بزی و بپزن کباب و شن

 مبل روی رمق بی. کردم صحبت مادرم و پدر با پیش روز شش_پنج آخر بار حتی. بودم بیزار

 صدای. کشید می گذشته سمت به منو شقاوت با رحم بی حس یه و بودم داده لم دونفره راحتی

 گوشی صفحه رو قرمزش و معروف ویلچر روی تینا عکس. داد نجاتم گوشیم خوردن زنگ

 بله؟: کردم وصل رو تماس.افتاد

 !ای زنده بفهمم بفرست ،چیزی خالی پیام ، علامتی یه حداقل! بله و مار زهر_

 ...بمیرم بود قرار اگه. میرم نمی ها حالا حالا نباش،من نگران_

 افتادی؟ راه! ساکت یلحظه!  خب خب خب_

 اه بچه خوشگذرونی بیام ترسم ندارم،می بیام،حوصله تونم نمی ولی خوام می معذرت ازت تینا_

 .کنم خراب ام حوصلگی بی با رو
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 !ای مسخره خیلی سپهر؟ چی یعنی_

 .میام دیگه روز یه کنی؟ می درکم دیگه، نشو ناراحت_

 .فردا تا بخواب بگیر.داره پا یه تو مرغ باشه،_

 .فعلا_

 که دختری. بودم پذیرفته رو اش دوستی خاکی، ی کره این تمام در که بود دختری تنها تینا شاید

 خواست ازم که ای لحظه. شدم آشنا باهاش ها پناهنده مخصوص همایش تو اتفاقی خیلی پارسال

 فمتوق باعث امیدبخشش لبخند اما بگذرم کنارش از تفاوت بی خواستم بدم، حرکت رو ویلچرش

 دیدمش،مقدمه خونم نزدیک که چندباری و گرفتم قرار سحرآمیزش لحن تاثیر تحت هم بعد.شد

 هاش مهربونی کردم، می برخورد باهاش حوصله بی و تلخ چقدر هر.شد فراهم مون دوستی ی

 خیلی میگفتن ها بچه بود،ولی معمولی اش چهره.شدم می تر شرمنده من و شد نمی تموم

...  و مدلینگ واسه پیشنهاد خیلی حالا داد،تا نمی دست از پاهاشو تصادف اگهتو و زیباست

 ...نمیومد قشنگ ای چهره هیچ که بود ها سال لعنتی من نظر به وی. داشت

 خیلی ها اروپایی بین تکه چهل فرش.کنم کار هم خونه داخل تونستم می که بود طوری شغلم

 تو.زدیم می چرم پشتشون و میدوختیم هم به رو ها تکه مخصوص، سوزن و نخ با و داشت طرفدار

 پاره فرشای علاوه به.کردیم می صادر هم دیگه جاهای به و داشتیم مشتری کلی اسپانیا همین

 وگرنه بودم بودنم مجرد مدیون رو اندازم پس تمام.نداشتیم بدی درآمد و کردیم می رفو رو شده

 ...موند نمی باقی خانواده،چیزی برای پول فرستادن و بالا های هزینه با

 واسه هدفی هیچ...کردم می حس هام سلول تک تک با رو بود،تنهایی خاکستری خیلی زندگیم

 ...ماندم سرپا عجیب و بودم خورده زخم من...نداشتم الکی بازدمای و دم و زندگی ادامه

 ...وخیال فکر در غرق  بودم مونده خیره روبرو به ها ساعت

 !نشدم هم شکمم قور و قار صدای و خونه تاریکی متوجه حتی
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 هصبحون بعد صبح که آبگوشتا اون از بود؛ کرده مادرمو آبگوشتای هوس دلم عجیب بود چندروز

 .مخوردی می خنده با و مینشستیم سفره دور همگی برمیگشت، بابا که سرشب و میگذاشت بار

 نه و داشتم رو اونجا به رفتن حوصله نه ولی بود مکزیکی_هندی رستوران یه خونم نزدیک

 تو میشه رو وسایلش.کردم درست اسپاگتی خودم واسه و شدم بلند!بود اونجا مادرم آبگوشت

 ایتالیایی پسر یه ها پناهنده کمپ تو. زد نمی هم به حالمو که بود تنهاغذایی چون داشتم، خونه

 .مونده خاطرم تو چندتاش فقط که داد یادم مختلف غذاهای خیلی

 اییاسپانی زبان. گذاشتم دستگاه داخل و برداشتم میزتلویزیون کنار کوچک کشوی از فیلم یه

 ...بدم سختی کمی خودم به بودم مجبور تقویتش، واسه و بود سخت واسم خیلی

 با مه قرارمون و بودم کشیده نقشه انگلیس به رفتن واسه من نبود؛ اسپانیا اصلا من مقصد آخه

 ...درآوردم اینجا از سر که داد بازیم انقدر سرنوشت ولی.بود همین کارم صاحب

 ی دهنده قلقلک و مرطوب هوایی و آب با مدیترانه دریای اسپانیا،مالاگا،کنار شهر ترین جنوبی

 ...!گذشته خاطرات

 فراری ایِ قهوه چشم چی هر از بود سال پنج.کشیدم می نفس فقط بلکه کردم نمی زندگی

 !بودم متنفر زنِ چی هر از بودم،اصلا

 ایران ی خاطره که چیزی هر از میومد؛ بدم هم زد می دم رو ماکارونی همیشه مادرم اینکه از حتی

 ...کردم می دوری کرد می زنده واسم رو

 عشموضو و شد می پخش هم فیلم.کردم خوردن به شروع ولع با و کشیدم اسپاگتی پر بشقاب یه

 راه نه داشتم، پس راه نه که بودم شده حبس زندگی از قسمتی تو.بود تکراری و چرت خیلی

 ...دونستم نمی هم مردن لایق خودمو حتی ولی بکشم خودمو زد می سرم به گاهی!پیش

 می اگه شاید دونم نمی نیستم؛ مسلمان دیگه که دونستن نمی مادرم و پدر هنوز یکسال بعد

 !کردن نمی یادم خواستنم پول واسه حتی دیگه.کشیدن می خط درمو کلا فهمیدن
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 تاثیر تحت و دادن می شو شست مغزمونو شد، می اجرا ها پناهنده واسه که مختلفی مراسمای تو

 .شدم دیدم،مسیحی که خوابی و اونا حرفای

: گفت بهم دار سبیل و ریش پیرمرد یه دیدم سخنرانی،خواب مراسمای همه بعد چندروز درست

 ...کرد خواهیم حسابرسی مسیحیا با رو تو اعمال

 دشای حتی! شدم مسیحی که نبودم مطمئن حتی نشدم،آخه هم پیگیر و نفهمیدم رو خواب معنی

 ...بودم کرده فراموش هم رو خدا

 زدهدوا پذیرایی یه.نکردم پیداش و چرخوندم کوچکم خونه تو سری.شد بلند گوشیم پیام صدای

 اتاق یه و ضروری وسایل چندتا با متری سه_دو آشپزخونه دوم،یه دست مبل دست یه متری،با

 و زدم کنار رو مبل بالش پر دهانی با.شدن می محسوب زندگیم فلزی،کل تخت با متری نه خواب

 حوصله و حال اصلا.بود داداشم،سیما، زن طرف از پیام و شدم برنامه وارد.کردم پیدا رو گوشیم

 تلخ اون عروسی چون داد،شاید نمی دست بهم خوبی احساس اون با زدن حرف نداشتم،از رو اش

 میلی بی با... بشم تر پیر سال هشت_هفت شد باعث و زد رقم روزامو ترین رحم بی و ترین

 نیست؟ ازت جونم؟خبری سپهر خوبی! م...سلا: کردم باز پیامشو

 خوبه؟ داداش مهدی خوبید؟ خوبم،شما ممنون سلام،: نوشتم حوصله با

 .دارن سلام همه خوبن: نوشت بلافاصله

 کنین؟ می داداش؟چیکار زن خبر چه_

 رزیدل خوندم،دستم پیامشو و برگشتم وقتی.بخورم آب رفتم دادنش جواب تا و کشید طول تایپش

 ذهنم تو جمله یک فقط...نشستم زمین رو جا همون و شدن سست هام زانو.افتاد زمین گوشی و

 ...عروسیشه پنجشنبه: رفت می رژه

 5پارت

 .شد می پخش داشت چندم دونم نمی بار برای فیلم.بود صبح انداختم،چهار ساعت به نگاهی
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 پس.بود دوانده ریشه بدنم اعضای تک تک تو شکست حس و بودم نشسته مبل جلوی همونجا

 امید خودم گرده،به می بر دادم می امید خودم به بود سال سه...کرد می عروسی داشت بالاخره

 ...گذشت می کابوس مثل زندگیم ی همه بود سال خوابه،سه یه همش دادم می

 و دوری همه این به لعنت اما! بدزدمش برم بزنم،یا بهم شو نامزدی و برم زد می سرم به خیلی

 ...فاصله

 هم چشم ضعف این دادم، فشار هامو چشم و درآوردم رو عینکم. کرد می درد شدت به سرم

 ...روشن ای قهوه چشم جفت یه باختن از یادگاری بود؛ یادگاری

 .در جلوی های گربه واسه ریختم بود زده یخ که غذامو و کردم خاموش رو تلویزیون

 السو یه. ایستادم آینه مقابل سردم، و فلزی تخت به بردن پناه قبل و برگشتم خواب اتاق به

 نبی از جونمو همه داره خوره مثل و نگرفتم جوابشو هرگز که بزرگ سوال یه بود، ذهنم توی بزرگ

 خاطر به! بود این بودم مطمئن زندگیم ی همه تو که چیزی تنها داشتم،از دوستش من. بره می

 رحمی بی با اما کردم، تحمل خودشو دوری خریدم، جون به سختی اینهمه اون کردن خوشبخت

 دلیل بدون میشه، تموم ها دوری دیگه و شده جور چیز همه کردم می فکر که وقتی درست تموم

 همه نظر از که چشمایی موندم؛ رویایی چشمای اون حسرت در هم هنوز...رفت و گذاشت تنهام

 ...من نظر از و بود عادی

 ...بدم سوالمو جواب بتونم تا بودم ایراد یه دنبال کردم؛ نگاه آینه تو خودم به

 و بود متوسط بینیم.داشتم پررنگ ای قهوه چشمای و مشکی تقریبا موهای بود، عادی ام چهره

 اگه شاید میشد، بهتر روز به روز وضعمم بود، معمولی هم هیکلم و قد.میومد صورتم به هامم لب

 ...شد می بهترم بود اون

 سقط هستی همه از که جنینی شدم؛ جمع خودم تو جنین مثل و کشیدم دراز فلزی سرد تخت رو

 ...بود رفته یاد از و بود شده
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 تحصیل ادامه دیگه و خوندم رو راهنمایی سوم که زمانی پیش، سال چند رفت و کرد پرواز روحم

 .ندادم

 می کار. کردم می کار میاد یادم وقتی از و کرد معرفی کارش صاحب به منو بزرگم، سامان،برادر

 خودم با حتی داشتم، بوکس به شدیدی ی علاقه. رفتم می باشگاه هفت ساعت ها شب و کردم

 ...بشه برابر دو درآمدم و بزنم باشگاه یه د بهتر اوضاعم که یکم بودم گذاشته قرار

 ضایعات پدرم. بودم دوم بچه منم و بود کوچکتر ما همه از خواهر،خواهرم یه و بودیم برادر تا سه

 خوب زیاد وضعمون. کردیم می زندگی تهران پایین سطح های محله از یکی تو و کرد می جمع

 .باشم پدرم حال کمک تا کردم تحصیل ترک همون بخاطر و نبود

 شده خوب وضعش خوندن درس با کی آخه سوخت؛ می خودم حال به دلم پدرم از بیشتر راستش

 بشم؟ پولدار من که بود

 بود، ساده خیلی زندگی. کردم می انداز پس رو بقیه و دادم می مادرم به رو حقوقم از کمی ماه هر

 ...نبود حرفا این و بازی زرنگ و زدن گول پی هیچکس اصلا

 خیلی و داشت دوست رو طاهره عموم دختر. کرد ازدواج بود سالم هجده وقتی بزرگم برادر سامان

 .کردند شروع شونو زندگی ما خونه اتاقای از یکی تو و کردند ازدواج زود

 واسه ها، کوچه عرض و طول تو دویدن واسه باشه، دیر چیزها خیلی واسه شاید سالگی هجده

 خیلی واسه سالگی هجده... ها پارک فواره زیر شدن خیس و ممتد های بوق با سواری دوچرخه

 ...زوده هم خیلی...زوده شدن عاشق واسه و دیره کارها

 

 رو یکی من سال و همسن پسرهای ریش به چطور که دیدم می خوب ، بود خودم کار تو سرم

 ود،ب بد پدرمم وضع نداشتم، حسابی درست کار نداشتم، پول من.کنن می بدبختشون و میبندن

 هواس و بودم پرخاشگر جورایی یه. بگیرم و یکی کردن می اصرار فامیل و خانواده اینا ی همه با اما

 !همین یعنی سوم جهان! کن ازدواج بگه نداشت جرات کسی همین
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 از یییجورا نکنه کنجکاوی مردم زندگی تو کسی اگه اصلا شونه، همسایه زندگی تو همه سر یعنی 

 !!!داره روانی مشکل بقیه نظر

 عدب برو تو سربازی کنم، نشون واست رو محبوبه عمه دختر بذار! پسرم: گفت پدرم دوبار یکی

 .کنین عقد

 .شد می اعلام نظامی حکومت خونه تو روز چهار_سه تا که دادم می نشون واکنش جوری

 ؛ هاش بازی دنبال بره و دربیاد مدرسه از تازه که الان؟نبود مثل ساله هجده پسر ها سال اون

 دربیاد،درست زندگی یه پس از تونست می باید من سن به پسری ما فامیل و خانواده تو مخصوصا

 !سامان مثل

 نمی شرکت عزاها و ها عروسی تو زیاد.بود شده بهتر کمی وضعمون و بود گرفته کارمون تازه

 منطق نمیومد؛ خوشم آشناهامون و ها فامیل رفتار از یجورایی. نشم صحبت هم کسی با تا کردم

 !بردن می جلو زور با تقریبا رو چیز همه و نداشتند

 و بود شدن پولدار هدفم تنها و نداشت دلخوشی هیچ که زندگی یه بودم؛ عادی زندگی یه وسط

 تر معمولی خیلی دختر ،یه بودن معمولی اونهمه وسط دیدم و اومدم خودم به روز یه ولی! بس

 !خاصه واسم بدجوری

 یم کاری و فهمید می بیشتر سالاش و خیلیماز؟همسن بچگی عین در که ساله سیزده دختر یه

 ...باشم مراقبش همیشه کرد

 ی خونه ریم می امشب بگه پدرم بود کافی کردم؛ می شرکت فامیل جمعای تو اون دیدن خاطر به

 می اشتیاقمو اینهمه علت همه کردم می حس گاهی که شدم می رفتن مشتاق انقدر زهره، عمه

 !دونن

 پیش عروسی بحث وقت هر. کردم تصورش خودم کنار عروس لباس تو بار هزاران خودم عالم تو

 خاموشی مهر انگار اما! خوام نمی محیا جز رو کسی: بگم که کردم می جمع جراتمو تمام اومد، می

 ...شدم می لال و زدن می لبم رو
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 هفت فصل

. شدم بیدار شدیدتری سردرد با و خوابیدم شدید سردردی با. برد خوابم صبح شش ساعت

 خپاس بی تماس یه. کردم پاک ندیده رو همه که داشتم سیما از پیام چهارتا کردم؛ نگاه رو گوشیم

 صدای بوق تا سه از بعد. گرفتم تماس باهاش و کردم مکث اش شماره روی. داشتم تینا از هم

 :پیچید گوشی تو بشاشش

 تعطیلت روز از! جنبه بی بابا! خان سپهر آقای خواب ساعت! زده؟ زنگ کی ببین! به به و به به_

  کنی؟ می استفاده خواب واسه فقط

 !جان تینا سلام_

 ریمب هم با بیا پاشو خونه، اون تو گرفتی افسردگی پسر! نداشتیم؟ خبر زدی می حرفم! بابا نه_

 داری؟ گنج نکنه هست؟ خونه اون تو چی آخه ، بریم سینما ، بخوریم بستنی بیرون،

 .نیست خوب حالم اصلا ولی ببخش منو!تینا_

 !افتاده بزرگ اخم یه ابروهاش وسط الان بودم مطمئن ولی دیدم نمی صورتشو تلفن پشت از

 شده؟ چیزی نیست؟ خوب حالت چرا_

 .میشم خوب فقط، حالم بی یکم نیست، چیزی نه_

 !مریضی خدا ی همیشه که هم تو_

 .نیست که خودم دست کنه، می درد سرم فقط_

 چته؟ بفهمم زنی نمی حرف که هم حسابی درست! غمگینی و ناراحت همیشه چرا؟ آخه_

 .نباش نگران تو شه، خوب حالم زود دم می قول_

 نداری؟ کاری برم؟ من باشه،_

 .بگذره خوش برو نه_
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 آشپزی ی حوصله. سراغم اومد کخ بود حسی اولین گرسنگی احساس و کردم قطع رو گوشی

 مکزیکی_هندی رستوران همون تو خواستم می زدم، بیرون خونه از و پوشیدم لباس ؛ نداشتم

 با ذهنمو و روح خیابون و ها کوچه تک تک بود، کمی راه رستوران تا.بخورم غذایی یه خونم کنار

 انداخت می صداش یاد به منو خیابون کنار های جدول همه. کردند می پرت ها خاطره چاه به لگد

 نمی زبونشونو و بودند بلاد یه از کدوم هر که هایی همسایه کنار غریب، دیار و شهر این تو که

 ...بود کرده معنا بی برام رو تنهایی و بود همدمم فهمیدم،

 رسوخ بدنت های یاخته تک تک تو که عشقی یه کردن فراموش واسه سال سه کنم می حس

 ...کمیه خیلی زمان کرده

 ملیت با مختلفی مردم بود، شلوغی جای کردم؛ انتخاب رو خلوتی ی گوشه و شدم رستوران وارد

 من مثل بعضی و بود خوشحال و شاد ها بعضی چهره و بودند خوردن غذا مشغول مختلف های

 کرده عادت شهر این وحشی رطوبت حتی چیز همه به...بود گرفته مالاگا شهر هوای مثل دلشون

 کرده عادت چیز همه به... تیره ابرهای به گاه، بی و گاه های بارون به مردم، خیالی بی به بودم،

 ...روشن ای قهوه چشم جفت یه نبودن جز بودم

 رابرب چند اشتهام خورد، مشامم به پیتزا خوب بوی وقتی و بودم گرسنه خیلی دادم، پیتزا سفارش

 کردند، خودشون درگیر ذهنمو مزاحم خاطرات دوباره زدم؛ بزرگی گاز و برداشتم شو تکه یه. شد

 ...کرد می کور اشتهامو ی همه دختر، یه سس به آغشته های لب که همین یعنی دیوانگی

 واسه و شد می هم تر لوس من با زدن حرف موقع که قشنگش صدای به صداش، به برگشتم

 و هبزن حرف تا بود کافی بود، کرده اش روانی اش خانواده جانب از محبت کمبود که من مثل پسری

 ...بشم صداش غرق من

 می غذا بغضم دادن قورت واسه هاست سال من آخه بود، کافی شدنم سیر واسه تکه یه همون

 ...بود کافی لعنتی بغض بردن پایین واسه هم تکه یه و خورم
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 رو داشتم نیاز که چیزی هر دنیا. اومدم بیرون رستوران از و کردم حساب مو نخورده غذای پول

 هتکی من...کافیه کشیدن نفس واسه مهربون، آغوش یه و سخت و سفت گاه تکیه یه گرفت؛ ازم

 ...تابستون ظهر گرمی به دلسوزی آغوش و...برادر یه پهن های شانه وسعت به داشتم گاهی

 ...داشتم احتیاج خونه سکوت به فقط بودم، بیزار منحوس و گرفته شهر از

 آهنگ پخش دستگاه کرد، جلب خودش به توجهمو که چیزی اولین و چرخوندم در تو رو کلید

 فرستاده برام که آهنگی آخرین و دادم قرار دستگاه داخل رو داشت آهنگ یه فقط که فلشم بود؛

 :شد پخش بود

 تو، روی شوق به تو، سوی به

 تو، کوی طرف به

 ...کجایی بگو جویم، را تو مگر آیم، دم سپیده

 اونهمه وجود با خدا شکر! نره محیا خواستگاری کسی بودم مراقب و کردم می کار ها شب و روزها

 وت. بود نداده مثبت جواب خواستگاراش از کدوم هیچ به هنوز خوب، ی خانواده و زیبایی و کمالات

 به تا داشتم وقت سال دو نهایت من و کنه ازدواج سالگی پانزده سر دختر بود رسم ما فامیل

 !بگم محیا عشق از ام خانواده

 سال سه_دو نهایتا. نداشت ازدواج قصد و بده ادامه خواست می و بود خوب درسش بودم شنیده

 رو از صاف موهاشو هاش بچگی تو که زهره،همون عمه دختر محیا،همون بگم تا داشتم وقت

 ...دارم دوست خیلی رو کوچولو دختر کرد،همون می کوتاه چتری اش پیشونی

 نرفته دفترچه دنبال هنوز و داشتم وحشت سربازی خاطر به پسرها ی همه مثل سالگی نوزده از

 .بودم

 این حتی. رفت می مختلف شهرهای به کارها فروش برای فرش، دوخت بر علاوه برادرم سامان

 زدن قصد کارمون صاحب بود؛ انگلیس به رفتنش کارهای دنبال خانواده به دادن خبر بدون اواخر
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 این برای سامان از تر عرضه با کسی چه و داشت رو ای تکه های فرش دوخت و فروش ی شعبه یه

 بود؟ کار

 ساعت همون. ریم نمی کار سر فردا داداش سپهر:گفت بهم برمیگشتیم کارگاه از وقتی شب یه

 ریمب باید که دارم واجبی خیلی کار. نداریم رو سرکار به رفتن قصد نگو کسی به ولی شو بیدار

 .اون دنبال

 .بگو الان همین کاریه چه داداش_

 .بریزن هم به هامو برنامه ی همه و بدن گیر و بدی سوتی طاهره و ننه جلوی ترسم می نه_

 ...بگی شما چی هر داداش چشم_

 8پارت

 چای زدن هم صدای و کرد پهن رو صبحانه گلی گل ی سفره ننه و شدیم بیدار همیشه مثل صبح

 می کاری پی و خورد می شو صبحانه کس هر بودیم، سفره سر همه! برداشت رو خونه کل شیرین،

 ننو و میگشتن ها کوچه تو قراضه وانت با بابا کنار فعلا و بود گرفته رو دیپلمش مهدی.رفت

 .کردند می جمع ضایعات و خشک

 عرض در سامان و بودیم شده غافلگیر حسابی که بود داده بهمون خبری پیش چندروز طاهره

 از بعد. آورد درمی خوبی به رو نگر آینده و مهربان پدر یک ادای و بود شده بزرگ کلی روز، چند

 هی تو. نرفتیم کارگاه سمت به همیشه خلاف بر و زدیم بیرون خونه از سامان با صبحانه، خوردن

 سرکار خاطرش به که مهمی کار تا شدم منتظر و نشستیم کارگاه، نزدیک و خونه از دورتر پارک

 از.بودم قائل براش زیادی احترام و ارزش و بردم می حساب ازش خاصی جورای یه. بگه رو نرفتیم

 ...بود کرده حمایتم بیشتر پدرم

 سپهر؟_

 داداش؟ بله_

 کردم؟ می درست رو انگلیس به رفتن کارای داشتم یادته_
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 رسیدی؟ کجا به بپرسم نشد وقت راستی داداش، آره_

 عدب ، باشی داشته خدمت پایان کارت که لازمه و نرفتم سربازی که من آخه نشدم، موفق راستش_

 .بذارم تنهاش اینجا تونم نمی و بارداره طاهره هم

 شدی؟ منصرف رفتن از دیگه یعنی خب_

 .برم تونم نمی دیگه! آره_

 ؟ چیه آینده واسه ات برنامه تو: پرسید تردید با و کرد مکث کمی

 .بزنم باشگاه بخوام شاید ، ندارم که خاصی ی برنامه_

 یدبا کلی بری، بخوای دیگه جای اگه! نداره فایده ، هستیم ما که شهری این تو زدن باشگاه آخه_

 .کنی خرج پول

 ...آخه بگم چی_

 بری؟ خوای نمی سربازی ببینم_

 ...دیگه سخته خب ولی ، فکرشم تو چرا،_

 ؟ منه با گوشت. دارم برات پیشنهاد یه اما سخت، یا آسونه بگم تونم نمی نرفتم که من_

 .بفرما داداش، بله_

 !انگلیس بفرستم رو تو خودم، جای خوام می من! سپهر ببین_

 به فتنر! ببین نکن، نگاه اونطوری: بگه و کنه کوتاهی ی خنده شد باعث که کردم نگاهش تعجب با

 بچه و زن تونم نمی و بارداره طاهره علاوه به ندارم، من که خواد می خدمت پایان کارت اونطرف

 !نگران دل و کنم اسیر هم امو

 ! کَند رو چمن از یکم و گرفت نفسی
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 خودت آب، اونور فرستمت می و گردی برمی بعد خدمتی، مشغول سال دو تا سربازی، ری می تو_

 آقای و پشتتم همیشه که منم شه، می خوب وضعت ولی داره، سختی چقدر دونی می خوب

 رو رفتن جزئیات باشی، موافق اگه. کنه کمکت... و جانی و مالی لحاظ از داده قول هم سلطانی

 .گم می بهت

 و تگذاش جیبش تو دستشو. تکوند شلوارشو بار چند دست با و شد بلند پارک نمدار چمن روی از

 نمی کسی به چیزی بری خواستی ،اگه کمه وقت کنی، فکر خوب داری وقت رو امروز حالا: گفت

 همب خونه تو شب ، بود مثبت جوابت اگه و بکن فکراتو خوب بشین ، کارگاه بیای خواد نمی. گی

 .بگیریم تو سربازی دفترچه بریم فردا تا بگو

 و حرص پر منِ واسه پیشنهادش...گذاشت تنها خیال و فکر دنیا یه با منو و رفت خداحافظی بدون

 !چیز همه گرفتم، می نظر در رو چیز همه باید. بود انگیز وسوسه بدجوری طمع

 از عبور سختی به ؛ کردم فکر و نشستم پارک تو خشک، ها چمن نم و بشه تاریک هوا وقتی تا

 ...و ها پناهنده ،کمپ خانواده ،دلتنگی فارسی زبان از غیر زبانی ،یادگیری غریب کشور ، مرز

 سال چند طی در بدجور که مردمی! نه مردمش برای اما شد می تنگ ایران خاک برای دلم شاید

 ...نبودند مهربون دلسوز آدمای اون دیگه و شدند عوض

 ...برم که کرد می تشویقم بهانه یعالمه و داشتم رفتن واسه مانع کلی

 نتیجه که معلوم کجا از و کردم می کار چی مثل باید شدن پولدار واسه شدم، نمی دیده ایران تو

 ! گرفتم؟ می

 ودب محیا تر مهم اینا  ی همه از بود؛ سخت خیلی غریب کشور یه اقامت گرفتن نبود، آسون رفتن

 ! میشه چشماش صاحب همیشه واسه و میاد من از بهتر یکی بشم، دور و برم اگه بودم مطمئن! 

 ایدب شده، که شونم خوشبختی واسه اما بودند رفتنم مانع دیگه چیزای خیلی و ، محیا ام، خانواده

 .کردم می کار و رفتم می
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 دست کردم می تلاش و رفتم می باید ، بودم بیزار مردم این ی پوسیده و کهنه عقاید از که منی

 ...برم اینجا از و بگیرم رم محیا

 ستیکپلا) صدای از حتی کنم، می افتخار پدرم شغل به نگفتم ای کلیشه طور به هیچوقت که منی

 ی کله از گرما و سرما تو اینکه از! بودم هم متنفر گفتنش...( خشکیه نون ،ضایعات، چدن ، آهن ،

 می داد پنجره از مرفه درد بی یه بعد گشت، می ها کوچه تو و سرش تو مینداخت صداشو سحر

 ...بودم متنفر اینا ی همه از! بخوابیم ذاری نمی که شی لال الهی: یدکش

 رو محیا خریدم، می خوب ی جهیزیه یه سهیلا واسه فرستادم، می پول واسشون و رفتم می باید

 ...کردم می خوشبخت انگلیس ی ملکه مثل

 ...داشتم مزخرفی امید چه و ریختم مختلفی های برنامه چه

 !امید؟ چه امیدی چه

 ...گردید بر بی و من نشاندم که نهالی چه

 9 پارت

 قطف و فقط گذشته یادآوری از.ترکید می داشت سرم که کردم گوش رو( کجایی بگو) آهنگ انقدر

 ور بدبختی اینهمه علت تا بودم اشتباه یه دنبال خاطراتم مرور از. شدم می تر افسرده و تر گیج

 ! بود خوبی و مهربونی فقط من گناه...بفهمم

 هصفح روی بابام اسم. داشتم برش میز رو از رغبتی و میل کوچکترین بدون. خورد زنگ گوشیم

 می همه از بیشتر مادرم برای دلم اما کنم؛ رد و تماس خواست می دلم عجیب و زد می چشمک

 .بزنم حرف باهاشون عذاب اونهمه بعد هم باز بودم حاضر اون خاطر به و سوخت

 بله؟_

 .شدیم نگرانت وقته چند زنی نمی زنگ پسرم؟ خوبی جان، سپهر سلام_

 .بزنم زنگ من کن قطع!  میادا زیاد تلفنت پول بابا_
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 کنی؟ می چیکار خبر؟ چه! سرت فدای بابا نه_

 !زندگی_

 و بگم راست بازم چرا من گفتن، دروغ من به دنیا ی همه وقتی بودم؛ شده ماهری گوی دروغ چه

 باشم؟ صادق

 ره؟ می پیش خوب بار کارو خوبه؟ حالت_

 خوره؟ می درد به اش مدرسه چطوره؟ تبسم گذره، می!  شکر_

 راه تو ترسم می میگه میارش، و میبره خودش طاهره. پسرم دیگه هاست مدرسه ی همه مثل_

 .بیفته سامان یادگاری واسه اتفاقی

 هر !خیابون،مدرسه سر اون بفرسته تنها رو ساله نه بچه بیاد خدا رو تو نه وظیفشه، گفتم دلم تو

 !!بدن شوهر تبسمم دیگه روز چند نبود بعید میشناختم من که آدمایی چند

  خطی؟ پشت پسرم؟ الو_

 کنه؟ می گریه زیاد بازم چطوره؟ ننه بابا، بله_

 .خداحافظ من از.بزنه حرف باهات خواد می ایناهاش بیا کنه، ترک تونه نمی که رو گریه_

 گلم؟ پسر الو؟سپهر_

 خوبه؟ حالت! ننه سلام_

 !برم مهربونت صدای اون قربون خوبم_

 کنه؟ می درد زیاد چطوره؟بازم چشمت ننه_

 .خوبن الان و کردم عمل فرستادی، پول اینکه بعد برم دستات قربون پسرم نه_

 نداری؟ کاری نشه؟ زیاد تلفنتون پول ننه، است وظیفه_
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 .خداحافظ! عباس حضرت و خدا امون در پسرم نه_

 .خداحافظ_

 .بخورم و کنم پیدا سردرد قرص یه تا رفتم آشپزخونه به و کردم قطع رو گوشب

 ور محیا تونستم نمی. ببخشم مو زندگی انصاف بی آدمای تونستم نمی کردم می فکر جور هر

 ...!رو خدا حتی و سامان رو، طاهره مادرمو، پدرمو، ببخشم،

 کی از رو درد سر و بیداری شب اینهمه جواب...بودم کوتاهی یه دنبال و آوردم می یادم مو به مو

 !گرفتم؟ می باید

 شد؟؟ می پیدا من بیچارگی به دنیا کل تو کسی آیا

 شهر رو سنگدل و سیاه ابر یه دنیام، مرد ترین خوشبخت کردم می فکر که ای لحظه درست

 ...بارید جدایی بارید، درد بارید، غم بارید؛ شب هر و انداخت سایه زندگیم

 بود؟ تر تلخ منم زندگی طعم از مگه...خوردم آب بدون و کردم پیدا قرص یه

... 

 خونه به وقتی شب. کرد عوض مو زندگی مسیر همیشه برای که گرفتم تصمیمی شب اون

 هشب زندگیم جدید راه با رو موافقتم خواستم می. بود برنگشته سرکار از هنوز سامان برگشتم،

 !شروطی و شرط با البته کنم اعلام

 کلافگیم به و بود کرده خورد رو اعصابم. زد می عق طاهره و بود گذاشته بار سبزی قرمه مادرم

 رد.رسید ازهمیشه تر خسته سامان بعد ساعت نیم و برگشتن سرکار از مهدی و بابا.زد می دامن

 آخه؟ تو کجایی: گفتم معترض حالت با و کردم باز روش به خودم رو

 !آقاپسر کشیدم می رم تو جور داشتم_

 نمی تو: گفتم موند می جنازه به زردی از که ای طاهره به رو و کردند پهن رو سفره طاهره و ننه

 .میارم و چی همه خودم بشین کنی کار خواد
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 من ردنک کار دیدن با گشت، برمی پلاستیکی لگن تو مهدی و بابا های لباس شستن از که سهیلا

 حتی زد، می کتک بدجور گاهی بابام آخه! باشه امان در بابا خشم از تا رسوند خودشو سریع

 ...!رو سامان

 بعضیاش که کردند می تعریف امروزشون اتفاقات از مهدی و بابا و شد غذا کشیدن مشغول ننه

 مهع ی کوچه تو بگو رو زنه اون! بابا! بابا:گفت و پرید بابا حرف وسط مهدی! بود دار خنده خیلی

 !خواست می سبد کلی جاش به و داد خشک نون گونی یه که زهره

 !گفتی رو ماجرا ی همه که تو سوخته پدر: گفت و زد مهدی گردن پشت ای ضربه و خندید بابا

: گفتم سامان به رو و کردم استفاده فرصت از. شد برقرار سکوت ای دقیقه چند و خندیدن همه

 باهام؟ میای ام، سربازی دفترچه دنبال برم خوام می فردا داداش

 !کرد بررسی و دید هامم استخوون مغز کردم حس که طوری کرد؛ نگاهم جدی و عمیق

 کردمو قرض اون و این از که پولی دارم هنوزم نرفتم سربازی که من: گفت و داد تکان سری

 .میام باهات نباشی تنها اینکه واسه باشه ولی! دم می پس رو خریدم کارتمو

 دیبو نگفته حالا تا چرا اجباری؟ بری خوای می: گفت و انداخت ابروهاش به چینی نگرانی با ننه

 پسر؟

 بری؟ خوای می صدا سرو بی چه: گفت و داد بالا ابروهاشو و کرد نگاه مشکوک پدرم

 . کنه می کاراشو سروصدا بی خدا ی همیشه سپهر: گفت و رسید دادم به همیشه مثل سامان

 اون ی قائله خوابوندن واسه زهره امروز راستی! شد آدم سپهرم و شد فرجی شاید بره باشه_

 زهره جاری خانم زیور نشستیم، که همین. داد بهمون چایی یه و خونه تو برد رو ما پررو ی زنیکه

 .بود شده خرد اعصابش ام بیچاره ،خواهر زد حرف بکوب ساعت نیم. زد زنگ شهرستان از

 حالا؟ میگفت چی: پرسیدم آروم صدایی با و دادم قورت دهنمو آب
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 ولی! کرد می خواستگاری اون واسه چوپونه، که همون! هست؟ سعیدشون واسه رو محیا! هیچی_

 .خوبیه دختر! شه چوپون زن اونم دور، راه بره محیا ها حیفه خدایی

 رضا، آقا محیا، بابای. بودم کرده خطر احساس من، جز دادند نظر و کردند تایید و حرفش همه

 ادهز برادر از یکی به بده رو محیا حرفا این سر ترسیدم می بود؛ قائل احترام داداشاش برای بدجور

 ...کردم می راحت خودمو خیال باید کردم، می کاری رفتن قبل باید. هاش

 .بگیره دیپلمشو محیا داشت اصرار و بود درکی با آدم عمه نداره، ازدواج قصد فعلا دونستم می

 ...ودب سامان به گفتن کار بهترین. کردم می اساسی حرکت یه برگشتم، سربازی از وقتی باید

... 

 و رفتم در سمت به. بود ظهر از بعد شش انداختم، ساعت به نگاهی.پریدم جا از در زنگ صدای با

 ویلچرشو که دیگه دختر یه همراه به! بود تینا خونم، همیشگی مهمون. کردم باز اکراه با رو در

 نهخو وارد زدند می حرف یکریز که حالی در تعارفی کوچکترین بدون. داد می حرکت و بود گرفته

! ی...هو: باشه،گفت شده من متوجه تازه که انگار تینا.کردم می نگاهشون باز دهانی با منم و شدند

 !کنیم خاکت ببریم اومدیم مُردی کردم فکر ندیدی؟ موشگل خوشگل! تو؟ کجایی

: گفت و داد تکون هوا تو دستشو دوباره.کردم نگاهشون ای مصنوعی لبخند با و بستم رو در

 باباش با بابام که اونا از!  ها نه واقعیا اون از عمومه، دختر این گی؟ می اینو!  ا...آها داداش؟ کجایی

 می برده؟ ماتت چرا بابا! ایران برمیگردن زود کردیم دعوتشون مهمون چندروز نترس دوسته،

 !!!باشی کرده عادت خوشگلی به من دیدن بعد باید که تو ولی خوشگله دونم

! یکم بگیر نفس دختر: گفتم و زدم لبخندی! بود شده کبود بود خندیده انقدر بیچاره دختر

 ...ماشاالله

 01 پارت

 خورین؟ می قهوه_

 !آره: گفتن هم با جفتشون



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 23 

 حرف صدای بود کوچک خونه چون. شدم قهوه کردن درست مشغول و رفتم آشپزخونه به

 سالن ی گوشه ی ریخته بهم و کاره نصفه فرشای درباره داشتن. شنیدم می کامل رو زدنشون

 .زدند می حرف

 رو اه قهوه.برگشتم پذیرایی به و کردم پاک دستمال با رم سینی داخل و کردم پر فنجون تا سه

 !یا؟نکرد معرفی بیشتر جان تینا: گفتم و زدم کج و مزه بی لبخند یه.برداشتند و کردم تعارف

 !دونستم می همینقد من دیگه_

. مکرد نگاه داشت گندمی صورت که سبزی چشم دختر به و انداخت بالا خیالی بی با هاشو شونه

 گاهدانش تو.هستم عیوضی شادی من. کنم معرفی خودم بهتره کنم فکر: گفت و کرد صاف صداشو

 شروع ام ترمی بین تعطیلات الانم. کنم می زندگی هاهم نزدیکی همون و خونم می درس گرانادا

 .بزنم تینا به سر یه گفتم و شده

 .خوشوقتم_

 کنین؟ نمی معرفی خودتونو شما_

 نکرده؟ معرفی تینا مگه_

 سپهر: گفتم و دادم تکون سری. کردم نگاه کشید، می سر شو قهوه فنجون خیالی بی با که تینا به

 .دستبافته فرشای کردن رفو و فرشا این دوختن که شغلمم ساله، نه و بیست هستم، رزاقی

 !قشنگن خیلی ان؟ فروشی اینا: گفت و کرد فرشا به نگاهی

 .فروشیم می رو ها کار فروشگاهه که بالاش طبقه و کنیم می درست کارگاه تو بله_

 .میاد خوشم چیزا این از خیلی من بدید آدرستونو میشه وای_

 !نداره طرفدار سنتی کارای اینجور ایران تو آخه! جالب چه_

 !بالاست قیمتشون چیه؟ دونین می آخه_
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 یگهد تمدنشونه و سنت نشونه که چیزایی بشن، اروپاییا شبیه خوان می مردم! پایینه تقاضا خب_

 .نداره طرفدار

 .میگید درست بله_

 .شد سرد تون قهوه بفرمایید_

 خوششون هم خیلی. کنم درست بغور جغور یه شدم مجبور و موندن هم شام تعارفی هیچ بدون

 :(درآوردن رم قابلمه ته و اومد

 یاجاحت پول به واقعا. بخرن و بیاد خوششون چیزی شاید و بزنن فروشگاه به سر یه فردا شد قرار

 مین حرف طاهره با درسته کنم؛ پست و بخرم التحریر لوازم یکم تبسم واسه خواستم می داشتم؛

 داشت؟ گناهی چه وسط این تبسم ولی زدم،

 دمیا فکر کلی خواب قبل شبا که اینه ده می عذابشون قلبشون توی دردی یه که آدمایی عادت

 ، بدم پیام محیا به و بردارم رو گوشی خواست می دلم عجیب روزه چند که من مثل...سراغشون

 !مبارک پیوندتان: عنوان با مسخره پیام یه

... 

 سامان همراه به صبح فردا. خوابیدم بگم، رو محیا موضوع سامان به فردا اینکه فکر با شب اون

 انپادگ خدمتمم محل. بود اعزامم تاریخ ماه دی یک. کردیم پست و گرفتیم رو سربازی ی دفترچه

 .بود شیر عجب

 شده قبول دولتی نمونه ی مدرسه دوباره محیا فهمیدم رفتم می و میومدم که هایی مرخصی طی

 میل خلاف بر و کنه می تموم دبیرستانشم بودم مطمئن من؛ واسه بود خوب ی نشونه یه این و

 می دلش که وقت هر تا دانشگاه بفرستمش دادم قول خودم به. بره هم دانشگاه شاید پدرش،

 !!باطل خیال زهی...بخونه درس خواد

... 
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 .اومدند فروشگاه به شادی و تینا ده، ساعت نزدیکای و رفتم کارگاه به همیشه مثل صبح فردا

 انتخاب مشغول شادی و تینا. اومدم بیرون کارگاه از و دارند کارم بالا که گفت همکارام از یکی

 .کردم سلام بهشون سر پشت از که بودند کردن

 .بردارید پسندید می چیزی هر! اومدین خوش ها، بچه سلام_

 می اونجا واسه کوچک ی قالیچه یه! دیدی؟ که مونو آشپزخونه نکنه درد دستت سپهر سلام؛_

 .خوام

. دادم نشونش رو بود شده کار ای قهوه و ای فیروزه رنگای بین که یکی و زدم ورق رو ها قالیچه

 .میاد وسایلمم به دقیقا! لیه...عا: گفت و کوبید بهم دستاشو

 آخر دست ولی کردم تعارف یکم. برداشت رنگ قرمز و نارنجی سنتی پشتی کوله یه هم شادی

 :(داشتم نیاز پول به منم خب! گرفتم پولشونو ی همه

 و باشم داشته راحتی خواب تا کردم خسته خودمو حسابی و بودم کردن کار مشغول شب تا

 .نکنن حمله سرم به مختلف فکرای

 رعتس با و خریدم سرد ساندویچ یه. بود خالی تقریبا بنزینشم باک و شدم ام قراضه ماشین سوار

 .نداشتم زدن بنزین ی حوصله ، برسم خونه به زود تا کردم رانندگی

 !گذاشتم میز روی بود مهم برام خیلی فعلا که رو ساندویچم و رسیدم خونه به

 تمداش مهدی و سهیلا از پیام چندتا. کشیدم بیرون جیبم از مو گوشی و کردم روشن رو تلویزیون

 !بود تر مهم همشون از ساندویچ خوردن فعلا که

 در سمت به کنجکاوی با و بدم قورتش نجویده شد باعث ممتد، زدن زنگ صدای زدم که دومو گاز

 .بیاد شب موقع این که نداشتم رو کسی. رفتم

 پشت ضرب با هم در خونه؛ داخل پرید و داد هل منو زدن هم به چشم یک در و کردم باز رو در

 .بست سرش
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 .موند ثابت چشماش رو نگاهم و کشید پایین رو بود پیچیده دهنش دور که گردنی شال

 خون به هم سبزش چشمای بود، ترسیده حسابی و کشید می هم سر پشت و تند های نفس

 ...،استرس هیجان ترس، کنجکاوی،: داشتم حسی جور همه. بود نشسته

 شده؟ چیزیش تینا: پرسیدم و رسید ذهنم به که سوالی اولین

 پیش دقیقه چند که مبلی روی من به توجه بدون. فرستادم لعنت ام مسخره سوال به خودم بعد

 .گرفت دستاش بین سرشو و نشست زدم می گاز ساندویچ آرامش کمال در

 این ترسیدی؟ انقد چرا کنی؟ می چیکار اینجا شب موقع این شادی؟ شده چی: پرسیدم دوباره

 بودی؟ مهمونی شکلیه؟ و سر چه

 زا بلندتر کمی. کرد می خرد اعصابمو داشت. گفت نمی چیزی و داد می تکون استرس از پاهاشو

 من؟ ی خونه داخل بپری اینطوری شده باعث چی بگی میشه: پرسیدم معمول حد

 !کنم می خواهش نگو، هیچی تینا به: گفت شتابزده نبود؛ دنیا این تو اصلا انگار

 ترسیدی؟ انقد که شده چی چی؟ یعنی آخه_

 .دنبالم بود افتاده دزد_

 صدایی با! بفهمه حرفو این بودن راست و دروغ راحتی به تونست می آدمی هر! گفت می دروغ

 ینگ راستشو اگه! بگی دروغ من به نداره دلیلی: گفتم بود شده دورگه عصبانیت از که خشدار

 ...کنم بیرونت مجبورم

 00پارت

 صدای ، بود ریخته هم به کاملا رو اعصابم.کرد می گریه داشت مثلا و بود انداخته پایین سرشو

 جون رو تو! سپهر آقا: گفت بریده بریده، و هق هق با. بود مخم رو چی همه از بیشتر فینش فین

 ...گرانادا برگردم تونم نمی شبی نصف بمونم؛ اینجا امشب من بذار ، داری دوست کی هر

 بودی؟ مونده کجا دیشب خب_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 27 

 !دوستام از یکی خونه_

 .اون ی خونه رفتم می بازم_

 !اونجا بمونه شب بره کسی ندارن دوست اش خانواده...چیزه یعنی،... شد نمی_

 مضحکی آرامش با دوباره. بودم حوصله سر شب اون عجیب و گفت می دروغ داشت هم باز

 بود؟ دنبالت کی بودی؟ ترسیده اینقدر چرا خب: پرسیدم

 ! شه خفه تا بکشم داد سرش داشتم دوست چفدر و کرد گریه دوباره

 

 وچهک این انقدر گرفته، یاد حتی هم رو تینا خونه دنبالمه، وقته چند...داره دشمنی من با نفر یه_ 

 .کرد گمم تا پریدم کوچه اون

 دشمناشون ترس از مافیا باشی؟ داشته دشمن که هستی مهمی آدم چه تو مگه چی؟ یعنی_

 !فهممت نمی! داخل پریدی تو که گیرن نمی پناه اینطور

 دم می قول...ام خونه کدوم تو دونه نمی ولی بره و دور این مطمئنم! خدا رو تو شب، یه فقط_

 ...برم من نشدی بیدار تو صبح

 :)کوتاه دیوارم که منم بود، حرفاش قاطی خاصی ترس یه

 من! ادیش ببین کنم؟ چیکار من میگی حالا: گفتم داشتم سراغ خودم از که حالتی ترین مهربون با

 باشم، نظر تحت باید سال چند نشده، درست کمال و تمام طور به اقامتم کارای هنوز خودم

 زهدورو تو تکمیله، ظرفیتم کنم می فکر دارم، بدبختی کلی خودم دارن، مشکل کلی ام خانواده

 چی؟ بیفتم دردسر تو اگه آرومم، و ساکت زندگی وسط من، زندگی وسط پریدی

 ! شم برو رو خوام نمی که کسی با خوام نمی فقط! نترس نکردم، خلاف! شه نمی هیچی_
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 لحظه همون تو نبود؛ خوردن قابل دیگه. زدم زل میز روی بینوای ساندویچ به و نگفتم چیزی

 رد جلوی بعدا تا گذاشتم آشپزخونه تو رو ساندویچ و شدم بلند. شد بلند گوشیم اعلان صدای

 .بیارن در عزا از دلی شاید ها گربه و بذارم

 با و زدم دور رو میز برداشتنش برای و انداختم بود مبل روی شادی کنار که گوشیم به نگاهی

 بلند ایصد با و شد بیشتر اش گریه. برداشتم رو گوشی نخوره، بهش دستم داشتم سعی که حالتی

 هاومد واسم که پیامی تا کردم باز مو گوشی قفل و ایستادم دورتر کمی و گفتم نوچی. زد هق هق

 هب که هایی دست با و زدم پلک بار چند! کردم شک چشمام به و شدم تلگرام وارد. بخونم رو بود

 ...کردم باز پیامشو لرزید، می وضوح

 اسهو ولی افتاد اتفاق ثانیه چند تو اینا ی همه درست قفل، فکم بود شده حس بی صورتم طرف یه

 داده پیام دوتا! نوشتن سبک همون با شماره، همون با! بود خودش. بود عمر یه ی اندازه به من

 که هریسپ و سپهر؟؟: میگفت ناز دنیا یه با که ای لحظه به برگشتم صداش، به برد منو اولیش بود؛

 تهگف دوم پیام تو ؟...کجا اون و کجا گفتن سپهر این اما! اومد می بند زبونش علاقه و عشق فرط از

 ...! نتونستم من: بود

 زمین ی جاذبه کردم می حس بود، شده سست هام زانو...نشد بدم، پیام بهش کردم تلاش چی هر

 هیجان و استرس یه تحت اینا ی همه شاید. کشید می پایین وجودمو ی همه و شده برابر چندصد

 فقط و بودم مرده بود وقت خیلی من چند هر...بود مردن معنی به من واسه اما باشه اومده وجود به

. ایستاد می قلبم داشت! بود کرده بلاکم دوباره. کردم می حمل رو کشید می نفس که جسد این

 خودم به اش نامزدی بعد اما بود چیزم همه زمان یه درسته. زد سرم به وحشتناک فکر جور هزار

 دوست تو انسانی هر! کنه؟ بیرونش دلم از تونست می کسی مگه ولی سمتش؛ برم ندادم اجازه

 !علاقه،نه ابراز تو اما آزاده، داشتن

 ...داشتم بودن عاشق حق ولی نداشتم علاقه ابراز حق من

... بود کرده ولم بیچارگی و درموندگی حالت آخرین در و بودم عاشقش روزا همون مثل هنوزم

 می دستم ولی بود آنلاین سهیلا،خواهرم، فقط. نبود دسترس در اما گشتم زهره عمه اسم دنبال

 ادیش وجود اصلا که فهمیدم و گرفت قرار روم جلوی آب لیوان یه. کنم تایپ تونستم نمی و لرزید
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 من خاطر به شده؟ چی پرسید بار چند. دادم قرار میز رو و گرفتم رو آب! بودم کرده فراموش رو

 یامپ سهیلا به و کشیدم عمیق نفس چندتا. نگفتم هیچ و دادم تکون سرمو فقط شدی؟ اینطور

  خوبی؟ آبجی، سلام: دادم

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 01پارت

 کنم؟؟ توصیف جملاتی چه با مو لحظه اون حال دونم نمی بده، جواب تا کشید طول کمی

 خبر؟ چه چطوری؟ تو خوبیم، ما! ممنون داداش، سلام: نوشت بالاخره

 :نوشتم و کردم پاک دستم پشت با سریع بود کرده تر چشممو ی گوشه که خودسر اشک قطره

 کنین؟ می چیکار کجایین؟ خوبم، منم مرسی

 .برگشتیم جهازبرون از تازه ایم؛ خونه داداش هیچی_

 کی؟ برون جهاز_

 .زهره عمه دختر محیا،_

 ودم،یهب راهنمایی چندم درست دونم نمی داشتیم ادبیات معلم یه. کوبید محکم و تند دوباره قلبم

 اون. زد می تند نبضش میومد عاشق اون عشق اسم وقتی خوند،توش می واسمون عاشقانه شعر

 ...!حالا اما...خندیدیم می شعراش به روزا

 بود؟ خوشحال محیا گذشت؟ خوش: نوشتم احتیاط با بود، کرده قفل مغزم

 انتخاب وسایلشم جای حتی! یکیه ناراحتیش و خوشحالی همیشه، مثل محیا؟! نبود بد هی_

 !بچینید دونین می صلاح هرجور میگفت فقط بود نکرده
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. زد می حرف من قلب ی کوچه صدای خوش ی خنده خوش دختر درباره داشت رحمانه بی سهیلا

 که داشت رو دنیا ی خنده قشنگترین من محیای! نبود؟ معلوم اش ناراحتی و خوشحالی محیا

 ...نخنده اونطور هیچکس جلوی دادم می قسمش

 پوفی داشته، کردنمو اذیت قصد و است زنده شدم مطمئن تقریبا و داد هم دیگه پیام چندتا

 نازک پتوی یه و رفتم خواب اتاق به. کردم نگاه رفت می ور گوشیش با که شادی به و کشیدم

 ممچش به مشکوکش حالت و شادی که بود بد حالم انقدر.گذاشتم مبل روی شادی کنار و برداشتم

 !بخوابه تخت رو بره نزنم تعارف حتی و نکنم پذیرایی نیاد،

 تا بود چشمم از دور مثلا فرش زیر کلیدش! زد صدام اتاق، ی گوشه فایل و برگشتم خواب اتاق به

 مونده برام ایران از که نخوری درد به وسایل ی همه و کردم باز درشو... نزنم ورق خاطراتمو هی

 .زدم هم به بود،

 ذهنم از رو کن خراب خونه فکرای این بتونه یکم که چیز یه کنه، آرومم که بودم چیز یه دنبال

 .کنه دور

 ضبط قابلیت چون و بودم وابسته بهش بدجور ها سال اون خورد، پلیر تری پی ام یه به چشمم

 پاک محیا با رو همه که روزم یه ثبت، رو خاطراتم و کردم می ضبط صدامو گاهی داشت، صدا

 یه آور پیام و بود آرامش از پر که دلبر، و زیر کمی صدای یه...شد ضبط توش چیز یه فقط و کردیم

 ...هیجان دنیا

 رو پخش دکمه. نشستم فایل کنار کوچک ایران کنار جا همون و کردم وصل بهش رو هندزفری

 ...باشه مونده سالم که کردم دعا و زدم

 ترانه تا ترانه، از

 قصیده هر تا غزل از

 داره که چی هر من شعر

 رسیده تو نگاه از
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 است؟ حسی چه این نویسم می

 چشمات توی نهفته که

 خاک کدوم سخاوت یا

 دستات؟ معنی کنه می

 وصفی چه با دونم نمی

 بنویسم باید رو تو

 باشه نگفته کسی که

 کتابی؟ توی این از پیش

 حرفی چه با دونم نمی

 بنویسم باید رو تو

 باشه نخونده کسی که

 نگاهی؟ از عاشقانه

 شعری یه تصویر نه تو

 مهری نه ماهی،تو نه تو

 وجودی تمامت تو

 ...سپهری خود خود تو

 واری سایه نبود تو

 دیاری این اهل نه تو
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 غریبی تمثیل نه تو

 زاری سبزه حضور تو

 است حسی چه این نویسم می

 قصیده هر تا غزل از

 داره که چی هر من شعر

 رسیده تو نگاه از

 بنویسم امشب خوام می

 هامو نگفته از شعری

 توو بشنوی شاید تو که

 ...صدامو روزها از روزی

.... 

 ...کردم تصور رو ها لحظه اون بارها بود، خونده آهنگ بدون که ای ترانه از قسمت هر با

... 

 و داشت معمولی ای چهره سهیلا. اومد خواستگار سهیلا واسه که بود خدمتم های ماه آخرین

 پسر واسه بزرگم عموی. نبود قشنگ هم خیلی شاید چشمشونه، به عقلشون که مردمی واسه

 .بود کرده خواستگاری رو سهیلا وسطش

 .رسیدم برونش بله به و گرفتم مرخصی روزی چند

 اریک و پسرخوب بود؛ سالش سه و بیست و بود بزرگتر سهیلا از سال عموم،شش امیرحسین،پسر

 .کنه خوشبخت تونه می رو سهیلا بودم مطمئن و بود
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 همین. گذاشتند حرفا واین حیا پای هاشم گریه و بودن داده رو بله سهیلا نظر پرسیدن بدون

 ...کشید گند به منم زنذگی که بود ضعیف فرهنگ

 قبل آزمایش انجام بعد شد قرار هم بعدش روز دو و آوردن نشون انگشتر خواستگاری فردای

 و میوه آوردن مشغول صبح از جشن روز.بگیرند بضاعت حد در جشن یه و کنن عقد ازدواج،

 ی خونه آقایون و باشن عمو خود ی خونه شد قرار ها خانوم.بودیم مجلس تدارکات و شیرینی

 برادر،که دوتا و داشت خواهر دوتا.بودم اومدنش منتظر.بود کوچه همون تو که عمو بزرگ پسر

 جلوی تنه یه داشت، که فمنیستی روحیه با محیا و بودند کرده ازدواج کم سن تو خواهراش

 .بخونم درس خوام می میگفت فقط و بود ایستاده پدرش اصرارهای

 وچهک سر از! نبینه منو که کنه پیشرفت انقدر ترسیدم می بالا، معدلشم و بود ریاضی اش رشته

 لندب پاشنه کفش حال این با ولی نبود بلند خیلی قدش. رفت می راه زهره عمه کنار که دیدمشون

 محلی روسری یه. رسید می زانوش روی تا که بود تنش ساده مشکی مانتوی یه. بود نپوشیده

 همراه هم ما. اومد عاقد بعد کمی و شدند زنونه مجلس وارد عمه با. بود سرش هم مشکی و نارنجی

 یگوشه و بودند گرفته حجاب خانوما و شدیم داخل رفتند، عقد مراسم دیدن واسه که آقایونی

 یم کار هر و بگیم خواد می دلمون چی هر بتونیم راحت که نبود الان مثل روزا اون. بودند نشسته

 شکمش زیر تا چادرشو هم بدبخت سهیلای و بودم برده فرو ام یقه تو سرمو.بدیم انجام خوایم

 با هک هام دخترعمه از دیگه یکی کنار و گشتم دنبالش جمع تو نامحسوس خیلی. بود آورده پایین

 خوشحال بابت این از و نبود جور فامیل دخترای با خیلی. کردم پیداش بودن، مدرسه یه تو هم

 مختلفی پسرای با و زدن می زننده و جلف های تیپ داشتن، که کمی سن وجود با اونا چون بودم،

 مامانش گوشی از و نداشت هم گوشی فامیل، دخترای بقیه خلاف بر محیا. بودند ارتباط در

 ندت. نداشت تعریفی خیلی ما مثل وضعشون و بود بوس مینی ی راننده پدرش. کرد می استفاده

 .نبود طرف این پی حواسش اصلا و بود ام عمه دختر سعیده به چیزی دادن توضیح مشغول تند

 ظهلح یه شلوغی اون تو لحظه اون.زدن می سوت و کشیدن می جیغ دخترا سهیلا گفتن بله موقع

 نمی رو دیگه چیزای خیلی و حضار ی خنده و محلی زبان به امیرحسین گفتن بله. کرد نگاهم

 و ردآو بالا سرشو دیگه بار یک. کرد نگاهم بالاخره که بودم ای چندثانیه اون غرق فقط شنیدیم،

 ورز با اومد، کش هام لب و انداختم پایین سرمو و کشیدم خجالت شد، روبرو ام خیره نگاه با وقتی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 34 

 همراه هام رگ تو نشسته، زیبا لبخند یه هم محیا لبای رو دیدم وقتی و کردم جمع رو لبخندم

 ..کرد پمپاژ خوب حس دنیا یه قلبم و رفت پایین بالا خوشحالی خون

 ...شدن داشته دوست حس امیدواری، حس

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 01پارت

 زا پر میز روی رفته، شادی فهمیدم و اومدم بیرون اتاق از. شدم بیدار گوشی زنگ صدای با صبح

 .زد بهم رو حالم میز روی شده پخش خاکسترای. بود سیگار فیلتر

 .دبو کشیده گند به رو خونه که دادم می بهش آبدار فحش تا چند و بود اینجا الان داشتم دوست

 ...اش عروسی هم فردا پس و بود محیا حنابندون فردا که کردم فکر این به و کشیدم پوفی

 .بخورم غصه کمتر گذاشتم قرار خودم با و زدم پس رو مزاحم افکار

 یزیاد راه بنزین پمپ تا نداره، بنزین اومد یادم و شدم ماشینم سوار.برم کارگاه به تا شدم آماده

 ود یکی هم برگشت موقع. شم تاکسی سوار بعد و برم پیاده اصلی خیابون تا شدم مجبور و بود

 .بیفته راه کارم فردا تا خریدم می بنزین لیتر

 به و برگشتم. کرد جلب توجهمو ماشین یه هم سر پشت بوق صدای که زدم می قدم بلوار کنار

 اییاسپانی زبان به و داد پایین رو شیشه.کردم نگاه بود نشسته فرمون پشت که میانسالی مرد

 !برسونمت بالا بیا صبح؟ وقت این ری می کجا! هی: گفت

 ریاسینت خیابون تا: گفتم و زدم لبخندی کردنه، کمک قصدش بود معلوم و داشت خنثی ای چهره

 ری؟ می

 نای تو که خوبیه آدم چقدر»  گفتم خودم با و بود سردی به رو هوا.شم سوار که کرد اشاره دست با

 .«کرد سوار منم سرما
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 یکم. شد می تر پهن لبخندش و گردوند می بر سرشو مدام و بود لباش روی مسخره لبخند یه

 رمس بلایی بودم، غریب و نداشتم رو کسی اینجا ولی نبودم ترسویی آدم راستش بودم، ترسیده

 ...فهمید نمی کسی میومد

 حالت با و کشیدم هام لب روی رو زبونم. کنم تشکر ازش خواستم سینتریا خیابون نزدیک

 !دارید نگه جلوتر کمی ممنون، خیلی: گفتم ساختگی

 سرعتش و نداد جوابی. فهمیدم می خوب ولی کردم می صحبت زحمت به و نبود قوی زبانم خیلی

: فتمگ ملایمت با و گذشت کارگاه کنار از. شه نمی هیچی که زدم می نهیب خودم به. کرد بیشتر رو

 با. کرد پاره رو دلم بند تیکش صدای و زد رو مرکزی قفل. شم می پیاده جا همین من ممنونم،

 گم می هستی؟ کی تو خوای؟ می چی من جون از: گفتم کنم پنهان رو ترسم خواستم که حالتی

 شرطبندی زیر از که مفنگی ی دختره اون با که لحظه اون: گفت و زد گره هم تو ابروهاشو! دار نگه

 نبودی؟ تنها چطور کردی، می همکاری کرد فرار

 زارشآ که بود تینا اونم میشناختم دختر یه کشور این کل تو! شد گرد سکه یه اندازه به هام چشم

 هک کسی اون من داده، رخ اشتباهی حتما: گفتم آشکاری مظلومیت با. رسید نمی هم مورچه یه به

 ! نیستم هستین، دنبالش

 پیداش بره سوراخی هر. اومد بیرون تو ی خونه از که دیدنش ها بچه صبح! شو خفه: کشید داد

 .کنم می

 اون. کنم درک اون با رو داد می که صفتایی نسبت تونستم نمی من و گفت می رو شادی! شادی

 اومده ترمی بین تعطیلات واسه خوند، می درس شهرش تو داشت و بود زیری به سر و خوب دختر

 !بود؟ این غیر مگه ، اینجا بود

 ...شدم می سادگیم قربانی همیشه باور زود و لوح ساده من

 داوم دیشب که دختر اون: گفتم ساختگی آرامش با شم، وارد مهربونی و دوستی در از کردم سعی

 که چیزی اون نه... معمولی و الکی دوستی یه اونم. شدم آشنا باهاش روزه دو تازه من، ی خونه
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 وت است ساده دانشجوی یه گفته گفته، دروغ شما مثل هم من به کنید باور.  کنین می فکر شما

 ...اینجا اومده تعطیلات واسه و گرانادا، دانشگاه

 از رو پرتا و چرت این: گفت و داد تکون چندبار سرشو. کرد قطع ای مسخره ی خنده با حرفمو

 وت خونه از وقتی صبح ، کنه نمی اطمینان کسی به همینطوری که زرنگه انقد اون درآوردی؟ کجات

 کنه می غلط نداره پول وقتی آخه. پیچوند رو ها بچه و کرد زرنگی باز اما دیدنش، اومد بیرون

 ها هبچ این با ده نمی افتخار آقا! بزرگ و معروف قمارباز یه!  آرلا آرماندو با! کی؟ با اونم ؛ کنه بازی

 ...کرد می نگاه بهش عمرا نبود، کارلوس ی معشوقه اگه کنه، بازی

 !بود؟ کی شادی! بود مونده باز تعجب از دهانم

 می قسم کنید باور که چیزی هر به: نالیدم درموندگی با میومد؟ آرامشم سر داشت بلایی چه

 ، شناسم می رو احمق ی دختره این روزه دو فقط!  نیستم بلد رو گید می که بازی حتی من خورم

 بری؟ می کجا منو ندارم، اون از اطلاعاتی هیچ من چیه؟ من تکلیف حالا

 دنکر پیدا مسئول فقط. ام کاره هیچ من ، کنه باور باید که اونه گی، می رئیس خود به چیزو همه_

 ...کنم پیداش اگه چرخونه، می رو ما داره شبه دو... رفته در قسر که بودم جایی همه ی دختره اون

 درباره که حرفایی همه شناختم، نمی دقیق رو نامرد اون حتی من بگیره، ام گریه بود مونده کم

 هم به شون همه از حالم. بودند پلیدی و کثیف موجودات ها زن چقدر. بود دروغ بود گفته خودش

 ...خورد می

 واسم لعنتی زمان همیشه مثل تا کردم سکوت بود؛ فایده بی هم غول نره این با کردن بحث

 ...بگیره تصمیم

 رپ اقیانوس مثل زمانه و ، بود تنش های پولک سیاهی به بختش که بودم کوچکی سیاه ماهی من

 ...کرد می دعوت ها کوسه آغوشی هم به را او تلاطمی

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 
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 01 پارت

 حالت با و چرخوند طرفم به سرشو و کرد خاموش رو ماشین. کردیم توقف کازینو یه مقابل

 یم حرومت گلوله یه بزنه سرت به فرار فکر آرلاست، مال کازینو این ی همه: گفت تهدیدآمیزی

 اطراف به نگاهی و شدم پیاده ماشین از. کردم شادی تقدیم دلم تو بودم بلد فحش چی هر. کنم

 سالن جای جای شدیم، کازینو وارد. بود خلوت خیابون روز وقت اون که بود عجیب. انداختم

 ای سورمه شلوار کت با مخصوصی محافظای بودند، شده چیده مرتب داخلش میزها که بزرگی

 با ؛ خورد می چشم به داخلش ها نوشیدنی اقسام و انواع که داشت بار قسمت یه. زدند می قدم

 و مکردی طی پله تا چهار _سه  پیچ یه بعد!«  میومدم جا این بهتری یطشرا تو کاش»  گفتم خودم

 هی که بود وسط هم بزرگ خیلی میز یه و بود قمار میز دور تا دور. شدیم بزرگ خیلی سالن یه وارد

 ابروهای و بود بسته پشت از شو گندمی جو موهای. بود نشسته پشتش ساله چهل حدودا مرد

 هرفت هم روی که داشت هم استخوانی بینی. شد می هاش چشم شدن دیده تر ریز باعث پرپشتش

 ! بود بخشیده خاصی ابهت اش چهره به

 از و بودم افتاده دور سامان از که بود وقت خیلی کرد؛ تسخیر هامو سلول ی همه ترس ناخودآگاه

 قهرمان...کنه نابود رو محافظا این همه خالی دست تونست می مطمئنم ترسیدم، می چیز همه

 ...من زندگی

 ی چهره که مشکی، و مجعد موهای با خودم سال و همسن مرد یه بردم، فرو ام یقه داخل سرمو

 اینه؟: گفت و دوید طرفم آشفته داشت معمولی

 !آره: گفت بود آورده اینجا به منو که مردی

 !خوشتیپه چه گفتم دلم تو و کرد نگاه بهم دوباره

 کجاست؟ شادی_

 ور دیوونه ی دختره اون روزه دو فقط من کنید؟ باور بدم توضیح باید چطور: گفتم عصبانیت با

 زور اب ، ببینه اونو خواد نمی و دنبالشه کسی که گفت دیشب ، گفته دروغ هم من به. میشناسم

 فهمم می حالا که سوخت حالش به دلم فقط. موند اونجا هم رو شب و خونه داخل انداخت خودشو
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 منزجر کرد؟ سپری تو کنار رو شب! ببینم؟: گفت و کشید موهاش داخل دستشو. کردم اشتباه

 !متاسفم: گفتم و کردم نگاهش

 و کوبید میز روی دستشو باشه، آرلا همون زدم می حدس باید و بود نشسته میز پشت که مرد اون

! کارلوس ، زده گول رو ما ی همه هرزه ی دختره اون! است ساده واقعا یا زرنگه، خیلی یا این: گفت

 !توئه تقصیر ها دردسر این همه

 هاگ شکمشم، تو بچه و شادی نگران فقط الآن من: گفت مشهودی ناراحتی با و زد چرخی کارلوس

 ...بیاد سرشون بلایی

 د،ش تکمیل ظرفیتم دیگه زد کارلوس که حرفی از. داد تکون «شو خفه» نشونه به دستشو آرلا

 کی درجه خلافکار یه بود، اومده ما شهر به تعطیلات برای که ای ساده دانشجوی دختر بود؟ باردار

. ودب ناکسی و کس هر به بیجا اعتماد خاطر به هام بدبختی ی همه واقعا بود؟ چه من تکلیف! بود

 می دخترو این ی خانواده اگه زدم، می حرف تینا با شدم  آزاد شده خراب این از وقتی باید

 می هاشونو بچه و کنن می اعتماد چطور ها خانواده واقعا. داد می خبر بهشون باید شناخت

 می چطور آدم یه واقعا کنن؟ می کاری هر خوندن درس بهانه به هم اونا غریب؟ کشور تو فرستن

 دلم تو و دادم رو سوالم جواب خودم بعد کنه؟ سواستفاده اینطور دیگه کسی اعتماد از تونه

 اعتماد لیاقت...همینن دنیا زنای ی همه اصلا «کرد؟ سواستفاده من اعتماد از محیا چطور:» گفتم

 !ندارن کردن

 میزخ لبش ی گوشه. آوردند پایین ها پله از بسته کت رو شادی نفر دو که بودم ها فکر همین تو

 و کاشت صورتش روی ای نکشیده آب ی کشیده ، دوید طرفش به کارلوس.  خاکی لباساشم و بود

 اعتماد من به شد؟ می چی میومد بچه و تو سر بلایی اگه دونی می کردی؟ فرار چرا: زد داد تقریبا

 کردم امضا رو ها برگه پای من: گفت هق هق و ساختگی ی گریه با شادی کردی؟ فرار که نداشتی

 من هم بعد.  بگیرم تو از خواستم نمی ، بپردازم رو شرط تا ندارم هم پول! باختم تصورم خلاف بر و

 نظارت تحت همیشه خوام نمی من. شدم بازی قاطی لعنتی اطلاعات اون دونستن با وقته خیلی

 فهمی؟ می باشم، آرلا

 !س..هی عزیزم، باش آروم_
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 این پیش رو شب: گفت شادی به رو. ایستاد من کنار و زد دور رو میز و شد بلند جاش از آرلا

 بودی؟

 جلوی دستشو. کرد نگاهم زد می پررنگ سبز به گریه اثر در که شده گرد هایی چشم با شادی

! دهیِب پرداخت وقت! خب: گفت آرلا. کردم نگاهش نفرت با. کرد گریه بلند بلند و گذاشت دهانش

 !تر سریع ندارم، وقت من

 کلافگی با. جوابه حاضر شادی همون این کرد نمی باور کس هیچ که ریخت می اشک جوری یه

 .لطفا برم بذارید نیستم، ای کاره من فهمیدید که حالا: گفتم و کشیدم پوفی

 تهبرداش قدم دو. کرد هدایتم جلو به و داد محکمی تقریبا فشار و انداخت کمرم پشت دستشو آرلا

 ! نکن اعتماد ای بدکاره هیچ به دیگه! پسر هی: گفت بلند که بودم

 سرعت با خیابونو طول. نکردم هم نگاه شادی به حتی و اومدم بیرون شده خراب اون از سرعت با

 به دوستاش جلوی که بود آموزی دانش حالِ حالم. کرد می ام خفه داشت بغض و کردم می طی

 ...بودم متنفر کشید می یدک رو انسان اسم که موجودی هر از... بود شده خرد کم ی نمره خاطر

 یم برگردم، خونه به خواستم نمی. برمیگشتم تاکسی با باید و بودم شده دور خیلی کارگاه از

 ...کنم عمل مادرم ی«  کنه نمی گریه که مرد»  ی جمله به شده که هم یکبار خواستم

 .کنند می بازی قمار که جایی: کازینو) 

 ( مشروب سرو و فروش محل: بار

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 05 پارت

 و بود امحی حنابندون دیشب که اومد یادم بود؛ گرفته دلم صبح از شدم، بیدار که صبح پنجشنبه

 ...عروسیش هم امشب
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 تدوس و گرفته تو انرژی همه که کندی بزرگ کوه یه انگار ناراحتی، خیلی چیز یه از که وقتایی

 هب. شدم بلند و زدم کنار روم از رو پتو حالی بی با و خورد زنگ خونه تلفن...بخوابی فقط داری

 الو؟:گفتم و برداشتم رو گوشی شدن قطع قبل و رفتم تلفن سمت

 ای؟ خونه هنوز سپهر، سلام_

 .نیام کارگاه شاید ام، خونه آره سیاوش، سلام_

 .میام ظهر گفت رسیده ایران از تازه اینجا، میاد داره سلطانی مسعود امروز نیای؟_

 «ام فراری کنه زنده برام رو معرفت بی ایران یاد که چیزی هر از! بدتر دیگه »

 داشته و کارگاه هوای بگو حسینم به. کن خواهی معذرت من طرف از بده حالم خیلی سیاوش نه_

 .خداحافظ. باشه

 .نکنه رفتنم به مجبور هاش اصرار با تا کردم قطع رو گوشی سریع

 سال، سه این ی همه خلاف بر باید امروز. کردم روشن رو تلویزیون و آب پر رو ساز چای کتری

 ...شدم می غرق خاطراتم تو قشنگ

 همین بود، مونده باقی ام قدیمی عادتای از که چیزی تنها کردم؛ دم رو چای و اومد جوش کتری

 .بود خوردن چای

 ...دادم لم تلویزیون جلوی مبل رو و کردم پر چای از لیوان یه

 زبان کلاس سامان سفارش به. رسوندم پایان به رو خدمتم چندماه اون منم و کرد نامزد سهیلا

 هن تا هفت ساعت از سرکار بعد ها شب. کنه کمکم کم یه کردم گیر جایی اگه تا کردم نام ثبت

 می آماده مو خانواده کم کم. گرفتم می یاد فشرده و خصوصی صورت به و بودم برداشته کلاس

 بخ ولی بگیره رفتنمو جلوی تونست نمی کسی چند هر بگم؛ بهشون رو رفتنم خبر تا کردم

 .باشند داشته خبر کارام از داشتند حق و بودند ام خانواده
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 دنبال که دادیم می توضیح چی هر و کرد زاری و گریه به شروع خبر شنیدن محض به ننه

 .نداشت ای فایده رم می خوشبختی

 یعروس مراسم گرفتند تصمیم برم، ایران از قراره روزها همین فهمیدند وقتی سهیلا و امیرحسین

. یمبخر آبرومند ی جهیزیه سهیلا واسه تا کردیم کمک بود توانمون در چی هر. کنند برگزار شونو

 به تا خرید می رو عروس وسایلای از یکی فامیل اعضای از یک هر که بود اینطور ما فامیل رسم

 وسب مینی میگشتم، بر زبان کلاس از کوفته و خسته که شب یه. نشه وارد فشار عروس خانواده

 لب روی ای خسته لبخند باشه ما ی خونه محیا اینکه فکر از. کرد جلب توجهمو در جلوی رضا آقا

 ...کردم زدن در به شروع سریع خیلی و کردم اضافه سرعتم به. نشست هام

@fatemehkazeminovels 

 01پارت

 .شدم حیاط وارد و کشیدم لپشو خوشحالی با. کرد باز رو در محیا کوچک برادر روزبه

 شما؟ حالِ! روزبه آقا سلام_

 وامخ می رفته سر حوصلم. کنم روشن کامپیوترتو نمیذاره مهدی نیستم خوب اصلا سپهر، سلام_

 .کنم بازی

 .کنم می روشن برات خودم الان بریم بیا کرده غلط_

 .نداشت بیشتر سال دوازده داشتم؛ دوستش خیلی محیا، به شباهتش بخاطر

 کمد تو رو دستکم دفتر تا رفتم اتاق به خواهی عذر با کردم، سلام همه به و شدم خونه وارد

 .بذارم وسایلم

. کردند سلام من، دیدن محض به و بودند سهیلا وسایل دیدن مشغول اتاق تو سهیلا و محیا

 گل سفیدش لپای خجالت از! پاشیدم محیا روی به هم عاشقانه لبخند یه و دادم جوابشونو

 تنمرف موضوع مادرم. برگشتم پذیرایی به و گذاشتم تنهاشون باشند، راحت اینکه واسه انداخت،

 .بود شده جمع ناراحتی از جفتشون صورت و داد می توضیح زهره عمه به رو
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 حالتی با عمه نشستم،( بود مهدی سال و همسن که محیا بزرگ برادر)عباس کنار که همین

 .هست کار براش جا همه کنه کار بخواد که کسی پسرم آخه: گفت غمگین

 .کنه می قراری بی ننه نگو اینطوری خدا رو تو عمه_

 چی؟ که بشی غریب کشور ی روونه خوای می گم؟ می بد آخه_

 می رو اون به رو این از وضعش کنه، می پیشرفت خیلی عمه: رسید دادم به همیشه مثل سامان

 .شه

 کنی؟ می تشویقش بدتر کنی، منصرفش اینکه جای به تو_

 .بره که کرده کوکش سامان همین: گفت و داد تکون دستشو مادرم

 . کردم انتخاب اینطوری سرنوشتمو خودم: گفتم کلافگی با

 هبقی جلوی که ای میوه پوست از پر های بشقاب و اومدند بیرون اتاق از سهیلا و محیا لحظه همون

 بودم، بچه شاید بره، آبروم و کنم نگاهش زیاد اش خانواده جلوی ترسیدم می. برداشتند رو بود

 ...برسه دلش داد به خدا شه، می عاشق واقعا وقتی مرد یه ولی...داشتم دوستش زیادی شاید

... 

 بود؛ مسخره واقعا ام زندگی. شدم خارج دلگیرم ی خونه از زدن قدم واسه و پوشیدم هامو لباس

 ی آستانه تو مرد یه اما من کرد، می باز سرنوشتش تو جدید دفتر یه و کرد می عروسی داشت اون

 ...بودم کردن فراموش درگیر همچنان سالگی سی

... 

 ی خونه تو که حنابندونش روز! مونده یادم کارکردنام فقط و شد برگزار هم سهیلا عروسی

. چرخید می زنونه مجلس همون با و بودم کرده نصب کامپیوترم به اسپیکر چندتا بود، خودمون

 نمی پیدا رو ها آهنگ که گفت و کرد صدام کوچه از امیرحسین خواهر که بود کار اولای همون

. دبگیرن حجاب که بگه همه به تا رفت داخل من از زودتر اون. شدم حیاط وارد و گفتم الله یا. کنند
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 تو رو مخصوص های پوشه و رفتم سیستم طرف به مستقیم راست، و چپ به کردن نگاه بدون

 ی پوشه شه می اگه: گفت گوشم کنار رویایی صدای یه لحظه همون. کردم کپی اصلی ی صفحه

 .نکنیم گم هی که بگو رو آهنگا

. برد می رو دلم همیشه از بیشتر داشت، که مختصری آرایش اون پشت ، برگشتم طرفش به

: تمگف صفحه به اشاره با. فهمیدم خودم فقط که شدند نامحسوس لرزش یه دچار دستام ناخودآگاه

 بلدی؟ که رو سیستم با کار. است پوشه این داخل آهنگا ی همه

 داری؟ کاری اونم آخه! بلدی شما فقط نه: گفت و کرد نازک چشمی پشت

 ...«هکن فکر بهت من جز کسی لحظه یه نمیذارم »گفتم دلم تو و زدم جوابیش حاضر به لبخند یه

 حل راه و بود بزرگتر اون.بذارم میون در سامان با رو محیا موضوع وقت اسرع در خواستم می

 سامان و من فقط و بودند رفته پاتختی واسه همه وقتی عروسی فردای همون. داد می ارائه بهتری

 . دارم کارش که کردم اشاره نفهمه مهدی که طوری سامان به بودیم، خونه مهدی و

 می در سمت که حالی در و اومد بیرون آماده و حاضر دقیقه چند از بعد و رفت اتاقشون سمت به

 تو؟ نمیای بیرون، رم می سر یه دارم سپهر: گفت رفت

 ری؟ می کجا_

 .موتور با بزنیم دور یه_

 .بپوشم لباسامو بذار باشه_

 و رفتم بیرون خونه از. کرد اضافه کارهام سرعت به موتور، شدن روشن صدای و شدم آماده سریع

 ادد بلند رفتیم، بیرون که کوچه از شد، کنده جا از موتور و داد گاز سریع.نشستم موتورش ترک

 داشتی؟ چیکارم: کشید

 .بگم بهت خلوت جای یه برو بگم، شه نمی که اینجوری: کشیدم داد خودش از تبعیت به منم
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 هک داد می گاز موتور به یجوری. بود تر دیوونه منم از سامان ولی بودم، شق کله بودم، دیوونه منم

 دوتا و داشت نگه فروشی ذرت یه کنار. کردم می حس سرمون پشت رو عزرائیل حضرت لحظه هر

 رو ذرت نصف. نشستیم همونا رو رفتیم که بود کهنه صندلی تا پنج_چهار مغازه داخل. خرید ذرت

 است؟ خوشمزه: گفت و نشست صاف سینه به دست که بودم خورده

 !خیلی_

 بیرون؟ آوردی منو ذرت واسه_

 داداش؟ م..اممم...گم می الان! نه_

 جانم؟_

 .دارم بزرگ نگرانی دل یه رم، می دیگه روز چند دارم که من چیزه،...من_

 .بشه هیچی نمیذارم اینجام من نگرانی؟ چه_

 .هست حواستون بابا و تو مطمئنم اونکه نه، خانواده بابت از نه_

 چی؟ پس_

 ...دلِ موضوع_

 چی؟ یعنی: پرسید و داد بالا ابروهاشو از یکی

 .دارم دوست نفرو یه من یعنی_

 و؟ کی_

 .بدم دستش از رفتنم با خوام نمی داداش_

 و؟ کی_

 .خودم پیش ببرم اونم گرفتم، رو اقامتم اونجا وقتی خوام می من داداش_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 45 

 کیه؟ خب: پرسید عجول و عصبانی

 !محیا: گفتم خجالت با و پایین انداختم رو سرم

 زهره؟ عمه دختر همین محیا؟_

 .یارمب بالا سرمو تا بود سبزی چراغ لبخندش و کردم نگاهش چشمی زیر. کردم پایین بالا رو سرم

 بگی؟ باید الان اینو_

 .کشیدم می خجالت...خب_

 .کرده هم ریزی برنامه چه_

 !خودم پیش برمش می: درآورد منو ادای و کرد کج رو دهنش

 انقدر. رفت بیرون و انداخت زباله سطل داخل رو ذرتش لیوان و شد بلند. بود گرفته ام خنده

 نیمکت رو. اومدم بیرون و گذاشتم گرفته جرم و کوچک میز رو همونجا رو لیوان که داشتم عجله

 تمدونس نمی. بود شده خیره روبرو به متفکرانه. نشستم کنارش منم و بود نشسته پارک داخل

 ایمان نقصش بی فکر به کردم، می قبول چرا و چون بدون گفت می چی هر سامان ولی بگم، چی

 ....داشتم

 داری؟ دوستش واقعا_

@fatemehkazeminovels 

 0۱ پارت

 ...ساله چهار: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 یمیگفت زودتر اگه نگفتی؟ هیچی و داری دوستش ساله چهار: گفت و اومد کش طرف یه به لباش

 ...بری نمیذاشتم

 ...کنم خوشبختش که رم می_
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 نیاد؟ باهات اگه_

 میاد؟ دنیا سر اون تا باهام محیا که بودم مطمئن انقدر کجا از! گفت می راست

 خجالت ولی اش، مدرسه در جلوی رفتم بار چند راستش،... بپرسی ازش باید تو دیگه اینو_

 ...کشیدم

 نه؟ یا داری دوست مارو سپهر تو بپرسم برم من گی می یعنی_

 ...بدونه شرایطمو باید چون. رفتم اینکه بعد البته آره،_

 نه؟ بگه اگه_

 بس کردنم زندگی واسه عمر یه یادش که دارم دوستش انقدر کنم می فکر جا، همون مونم می_

 ...کنم می فکر مثبتش جواب به فقط و فقط فعلا! دونم نمی... کردم ازدواج شایدم! باشه

 .زنم می حرف باهاش اش مدرسه جلوی رم می روز یه رسیدی رفتی اینکه بعد باشه،_

 ...کردم منعکس لبخندم تو رو داشتم برادر این به که خوبی حس ی همه

... 

 می تحریکم حسی یه. ایستادم آرِلا کازینوی جلوی دیدم و اومدم خودم به. بود شده تاریک هوا

 ...نشم مچاله غم از این از بیشتر تا بشم سرگرم یکم و برم داخل که کرد

 !بخوره مشروب پیک چند خواست می که بودم ساده مشتری یه فقط چون نداشتم، ترسی دیگه

 می وسوسه رفتن داخل برای رو رهگذری هر و بودند افتاده ورودی در روی قرمز و سبز های چراغ

 .کردند

 های مبل از یکی روی. دادم سفارش خودم واسه مخصوص نوشیدنی یه و شدم بار قسمت وارد

 با و رسید سریع خیلی سفارشم. شدم خیره برنامه منتظر مردم به و نشستم بود، اونجا که راحتی

 .بزنم سر اینجا به هم بعد های دفعه حتما گذاشتم قرار خودم
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... 

 یم چون. کردم نگاه تمیزم اتاق به آخر بار برای و برداشتم بود داخلش مدارکم که کوچکمو ساک

 مدرک چندتا و پول فقط ببرم؛ خودم با تونستم نمی زیادی چیز بشم، رد مرز از قاچاقی خواستم

 ...مهم

 انسان دوتا خداحافظی حتی آدمیه؛ هر زندگی های لحظه ترین تلخ از یکی خداحافظی ی لحظه

 هک فارسیه زبان دستور های کلمه ترین رحم بی اون از یکی خداحافظی کلمه کلا...تلخه هم عادی

 ...کنه می نابود و خشکونه می و آدم احساس ی همه ریشه از میاد، اسمش وقت هر

 .بود کرده آماده قبل ساعت سه دو از رو آب کاسه و قرآن و کرد می گریه همیشه از بیشتر مادرم

 !کنه خوشحالش اش مزه بی های شوخی با داشت سعی امیرحسین و کرد می گریه هم سهیلا

 .کرد می سفارش تند تند سامان و بود تبسم لباس کردن عوض مشغول هم طاهره

 اونجا بده، گوش حرفاش همه به کنه، ردتون چجوری دونه می وارده خودش حیدری نکن، عجله_

 !نکنی؟ پشیمونم عمر یه سپهر نیستا، بازی شق کله جای دیگه

 انقدر اونور میرن ساله هجده_هفده های بچه پسر. نیستم که بچه هست، حواسم داداش_

 .دن نمی خرج به حساسیت

 .کنه می ترورم قشنگ ننه شه چیزی نکرده خدایی کردم تشویقت من آخه_

 .خدا بر توکل شه، نمی چیزی که شاالله ان_

 شاید... افتاد نمی کوچه این به گذرم دیگه هیچوقت شاید... تکشونو تک بوسیدم، رو همه

 پشت پدرم صدای هیچوقت شاید...دیدم نمی رو مادرم ی چهره معصومیت دیگه هیچوقت

 اب کشیدم، آغوش به همه از بیشتر رو تبسم...شنیدم نمی رو شد می خشدار که خراب بلنگوهای

 !عمو:  گفت اش بچگی شیرین زبون همون

 ...گذروندم نظر از مو خانواده داشتنی دوست قاب بار آخرین برای و زدم لبخندی
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 برای و ریختند آب سرم پشت. شدم خارج در از و گفتم اللهی بسم و کرد ردم قرآن زیر از ننه

 و ساکت ترمینال خود تا و شدم سوار بود، منتظرم در جلوی آژانس. دادم تکون دست همشون

 که بود تصویری آخرین این شاید عابرا، ها، فروشنده ی همه کردم، حفظ رو خیابونا ی همه آروم

 ...موند می ذهنم تو شون همه از

 از شب، فردا و رفتم می ماکو به اونجا از کرد، می حرکت ارومیه سمت به اتوبوس شب نه ساعت

 ...شدیم می رد قاچاقی بازرگان مرز

 می محسوب من واسه کشور ترین کننده مجذوب شاید که داشت داشتنی دوست خاک یه ایران،

 ...کرد لونه آسمونش تو معرفتی بی ابر اونهمه یدفعه که شد چی دونم نمی شد،

 شمسئول به رو بلیط. نشستم میانسال مرد یه کنار وسط های ردیف. شدم اتوبوس سوار نه ساعت

 هر از سال هفت بعد که مهربونی آشنای بوی...کشیدم بو رو شهر پنجره از راحت خیال با و دادم

 ...شده تر غریب برام ای غریبه

... 

 سن سمت به سرمو شد باعث حضار، تشویق که بودم شده سفارشم خوردن مشغول تازه

 درست کردم، نگاه تر دقیق و درآوردم رو عینکم کردم؛ تعجب دیدم می که چیزی از. بچرخونم

 کردن سرگرم و رقصیدن واسه که مسخره ژست و مناسب نا لباس یه با بود، خودش خودِ! بود

 ...شد می آماده ها مشتری

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 08 پارت

 به. کرد می آماده رقصیدن واسه رو صحنه داشت. کردم می نگاه دادنش دستور به باز دهانی با

 یک .بزنم حرف انگیز نفرت دختر این ی درباره تینا با تا بودم کرده فراموش روز چند این کل طور

 بازی نظرم در همچنان داشت، که بدی ی سابقه وجود با کردم؛ نگاه اش قیافه به دقت با دیگه بار
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 ولی نبود، روشن زیاد صورتش. بود صاف صافِ که داشت بلندی و بلوطی موهای. داد می جلوه

 ...حالت خوش و سبز! بود زیبا واقعا چشماش،

 درشت های لب. نبود هم بزرگ نه،ولی که عروسکی و دار حالت صورتش، با متناسب هم اش بینی

 کارلوس یادمه بود، متوسط قدش. بود کرده آرایشش جگری لب رژ با که داشت فرمی خوش و

 برقصه؟؟ خواست می بارداری وجود با! بارداره که گفت

 ملایم آهنگ یه با رو اولش. ایستاد میکروفن پشت شادی و شد نواخته موزیک ضربه چند با

! خوند می بهتر هم اصلی ی خواننده از حتی. شدم بلندش و قوی صدای مبهوت و کرد شروع

 بقیه مثل خوند، قشنگ واقعا اینکه واسه منم و زدند دست براش همه شد، تموم که اول آهنگ

 و بود زیادی راه خونه تا اینجا از. بودم هشیار ولی شد می گرم داشت کم کم سرم. کردم تشویقش

 به شروع دیگه ی خواننده یه و بود شاد کمی بعدی آهنگ. دادم می دست از مو هشیاری نباید

! کرد می گرم مجلس داشت مثلا و داد می تکون خودشو آهنگ همراه هم شادی کرد، خوندن

 می داره و پوشیده عروسشو لباس الان حتما. » درآوردم جیبم از مو گوشی و دادم تکون سری

 «رقصه

 مدون نمی از بعد و گشتم نظرم مورد ی پوشه بودند،دنبال زیاد هم خیلی که هام عکس گالری تو

 پیش سال سه که عکس یه بود، پوشه این داخل عکس یه فقط...کردم بازش دوباره ماه، چند

 ...نتونستم واقعا...کنم پاک اش دیگه عکسای با نتونستم

 ...کرد می عروسی داشت همیشه برای محیا دم، نمی اهمیتی و سوزه می چشمم

! شد تموم گوشیم شارژ که کردم نگاهش انقدر بار چند فرستاد، برام رو عکس این که روزی

 اش، دخترونه و پر ابروهای و بود ریخته صورتش رو کج  روشنشو ای قهوه و مجعد موهای

 از حتی نمیومد دلم که بود مهتابی و صاف انقدر پوستش. بود داده صورتش به خاصی معصومیت

 خدا های اعجاز بزرگترین از یکی شاید چشماش... چشماش... کنم گوشی،لمسش ی صفحه روی

 !روشن ای قهوه موهاش، همرنگ درست رنگ، خوش و بزرگ کشیده، و مورب بود؛
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 که شد می زیبا انقدر و کرد می عوض رنگ رنگی، چارقدای پوشیدن با من نظر در که هایی چشم

 ...کنم نگاهش بیشتر یکم و بدم زندگیمو ی همه بودم حاضر

 صورتی و کوچک های لب و کرد، می بیشتر شو چهره ظرافت که کشیده کمی و استخونی بینی

 ...رنگ

 سلام بانو» 

 افتادم یادت دوباره امشب

 درسام؟خوبن

 کردی ولم که جا همون از

 نیفتادم درسی هیچ دیگه واحد سه از غیر

 هنوز؟ خونی می شعرامو

 دادم سبک تغییر

 یادم از بردی چیزو همه و ردیف و وزن

 نبودم، نو شعر اهل من

 حالا شدم نو

  «عزیزم»  ، «آقامون»  گفت می

 حالا شدم تو

 اونم و خوابیدم شب یک تو بعد من

 تونم نمی اینطوری که فهمیدم خواب تو

 خندونه لبهات و نشستی دیدم
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 نشو دلگیر

 خنگه،

 فهمه، نمی

 دونه نمی

 آروم و شونش رو کنه خم رو سرت باید

 :بگه خندی می که وقتی

 « خانم دیوونتم»  

 آتیشه خواب این از گوشه یک هنوز واسم

 میشه وا دستاش و دستت قفل که وقتی

 بندم می چشمامو

 باز ببینم تونم نمی

 میشه؟ جا کی آغوش تو رویاهام بانوی

 حالا شدی آروم و کردی رو خودت کار

 .... و کردی می وا رو شالت

 حالا شدی خانم

 خانومم میگفت هی و بوسید می و لبهات

 بودم بیمار

 حالا شدی داروم ولی تو
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 خدا دونم می چه اصلا

 !مُردم من که شاید

  قرصا همون از بعد

 خوردم می خواب از قبل که

 دونم نمی رو خوابش که یا واقعیت من

 ...تونم نمی اینجوری که فهمیدم خواب تو

 (نیستم شاعر من شعر، ترین قالب بی افرازیان، سعید سید) 

 !سلام_

 لم کنارم کرده عرق  صورت و مضحک تیپ همون با شادی. کردم قفل رو گوشی و شدم دستپاچه

 .کردم نگاه رقصیدند می هم با دوتا_دوتا که مردمی به و ندادم رو سلامش جواب. بود داده

 .خوام می معذرت اتفاق اون بابت_

 گذره،ب تو کنار که ای لحظه هر نشو، نزدیک من به لطفا: گفتم کلافگی با خورد، می بهم ازش حالم

 !سمه

 می منو حتما کردن می پیدام وضع اون با اونا اگه کن باور ولی...بگی چی هر داری حق دونم می_

 .کشتن

 چطور بدونم تا داد می قلقلکم کنجکاوی حس یه. گرفتم رو ازش و گفتم«  جهنمی به»  لب زیر

 ؟...کرده صاف رو بدهی اونهمه

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 
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 09پارت

 کم کم داشت سرم و کنم روی زیاده شد باعث شادی حضور دیگه طرف از و محیا، طرف یک از

 خونه به منو تا نداشتم رو کسی اینجا نرم، فراتر حدم از تا بودم مواظب هم باز ولی. شد می داغ

 .برسونه

 رقصی؟ نمی_

 همب رفتن قبل شد، بلند و داد اش بینی به چینی. اومد دستش کار حساب که رفتم ای غره چشم

 اینجام؛ خوشی از نکن فکر شد، صاف ام بدهی نصف و کردم بازی باهاش دست دو روز اون: گفت

 .کنم کار مزذ بدون اینجا سال دو شده قرار اش دیگه نصف واسه

 زا سریع خیلی و برداشتم و وسایلم ندونستم، جایز رو موندن. رفت و داد تکون هوا تو دستشو

 ...برگردم نتونم و کنه اثر مشروب و بمونم بیشتر ترسیدم می اومدم، بیرون اونجا

 لباس و رفتم خواب اتاق به مستقیم ها، چراغ کردن روشن بدون و کردم باز رو در قید بی و شل

 ...آتش این روی باشه آبی تونست می خواب یه فقط و بود شده درآوردم،گرمم هامو

... 

 که کرد دیر یکم. ایستادم بودم، گذاشته قرار حیدری با که خیابونی سر و رسیدم ماکو به صبح

 .رسوند خودشو سریع زدن زنگ بعد ولی شد هم ترسم باعث

 تصورم خلاف بر. رفتیم اونجا به هم با حرفی هیچ بدون که بود ها نزدیکی همون مسافرخونه یه

 ...بود آماده رفتنمون واسه چیز همه و بودند رسیده زودتر من از دوستام

 عوض رو مرزبان اون پست که گفت ناراحتی با و سروقتمون اومد گرفته حال با شب آخر حیدری

 ور عصبانیتم زیادی حد تا بود کشیده که خطرناکی ی نقشه ولی شد، خراب سرم رو دنیا...کردند

 ...برد بین از
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 و بشیم رد ها بوته لای از خیز سینه شن، می عوض ها مرزبان که دقیقه هفت عرض در شد قرار

 می داده تحویل خانواده به اش جنازه فقط خورد، تیر کی هر و اونطرف رسیده موند، زنده کی هر

 ...شه

 

 سمحسو نا کاملا نظر مورد محل های نزدیکی تا ماشین با. کنیم حرکت بود قرار صبح سه ساعت 

 ...کردیم خداحافظی هم از و داشت نگه دورتر کمی رو ماشین رفتیم،

 مچی های ساعت. بکشیم دراز و بریم ها بوته نزدیک تا  هم ما و بایسته مشخص جای یه شد قرار

 ...یمبش رد مرزبانا دید از تا داشتیم فرصت دقیقه هفت سر و کردیم تنظیم هم با رو سفید صفحه

 تو ودم،ب کرده بینی پیش اینو ولی داشتم استرس کردم، می حس سرانگشتام تک تک تو رو نبض

 ...کجا قتلگاه این و کجا سربازی ولی بودم، گرفته یاد رفتن خیز سینه سربازی

 مثلا که بود دراومده بوته یه بار یک قدم چند هر و بود سفت زمین... شد شروع دقیقه هفت

 ور راستم و چپ سمت حتی و رفتم می خیز سینه توان، ی همه با. بودیم کرده استتار پشتشون

 و رحمی بی ی جرقه اولین که بود جا همون از شاید...حالن چه در بقیه ببینم تا کردم نمی نگاه هم

 ...شد خورده ام سنگدلی

 بی ها لامذهب بود، شده شروع اندازی بودم،تیر مرزبان دیدرس تو هنوز و شد تموم دقیقه هفت

 و شد می شلیک که بود تیر فقط خوره، می تکون داره ها علف لای کی نبود مهم زدند، می وقفه

 خودمو صلوات، و دعا و ذکر جور هزار با. کرد خارج تنم از و روح یلحظه ها، بچه از یکی داد صدای

 اه بچه از یکی. رسیدن دقیقه چند از بعد ها بچه بقیه سرم پشت و رسوندم نقطه دورترین به

 ...ها بچه زدن و حمید: گفت

 .شد روشن وقتی کنن، می پیداش رن می صبح_

 .خط آخر تا... باشیم هم با بود قرار حمید و من اما_
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 وزمهن! شنوی؟ می! تیربارونشون جلوی بنداز خودتو نشده،برگرد دیر هنوزم: کشیدم داد تقریبا

 !زنن می دارن

 یقاچاقچ یه کوه ی دامنه تو جلوتر کمی...سختتره کارمون حالا دونستم می و افتادم راه خیال بی

 یمرفت می بالا کوه از...کردیم می گوش گفت می اون چی هر و رفتیم می باید. بود ما منتظر انسان

 تیمگش می بر باید وگرنه...شدیم می رد بودند، شدن عوض حال در و نبودند ترکیه مرزبانای اگه و

 و ساعت یک هنوز بود، مرزبانا شدن عوض وقت صبح نیم و پنج ساعت...شدیم می فردا منتظر و

 ...دیدم رو بود ما منتظر پوشیده صورت با که قاچاقچی ی چهره دور از و داشتیم وقت ای خورده

@fatemehkazeminovels 

 11 پارت

 از نکنید فکر: گفت... ی لهجه با و داد رو سلاممون جواب سر با کردیم، سلام و رفتیم نزدیک

 !بینید؟ می رو کوه این! خلاص و شدید تموم ایرانی مرزبانای

  هکو از رو نگاهم.رسید می نظر به سخت واقعا ازش رفتن بالا که داد نشون رو زمختی و بلند کوه

 مرزبانا طرف اون ریم، می بالا کوه این از: داد ادامه. شدم خیره عصبانی مرد به دوباره و گرفتم

 در یجورایی میشه باشه، شیفتشون شدن عوض موقع و باشه یار باهاتون شانس اگه... وایسادند

 !نکنی می صبر پنج ساعت صبح فردا تا و میاین پایین رو کوه باشن پست سر اگه اما بشین،

 ...بودم نکرده بینی پیش رو سختی انقدر! شد نمی باورم

 با و میگشتم بر تهران به...برمیگشتم تهران به جزم عزم با داشتم، رو الان شرایط اگه شب اون

 نداشتم، که ها ریزی برنامه چه... دادم می ادامه مو زندگی پیش سال هشت_هفت شرایط همون

... کرد می هدایت قله به همه از جلوتر ای حرفه کوهنورد یه مثل منو که مزخرفی امیدای چه

 !نرسیدم هم هیچکدوم به هیچوقت بودم؛ ها قله دنبال همیشه

... 
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 به رس یه امروز حتما باید و بودم نرفته سرکار هم دیروز شدم، بیدار ام گوشی ساعت زنگ با صبح

 که کارگاه از. کردم سر جور یه شب آخر تا مشروب مصرف بخاطر بدی سردرد با. زدم می کارگاه

 صندلی روی از. گذاشتم جا ماشین داخل مو گوشی اومد یادم و شدم ماشین سوار اومدم، بیرون

 !ناشناس ی شماره یه از هم تماس یه و دارم تینا از تماس چهارتا دیدم و داشتم برش کناری

 خورده بوق یه و زدم ضربه تینا اسم رو مشهودی استرس با و کرد حمله قلبم به مسخره ترس یه

 :پیچید گوشی تو نگرانش صدای نخورده

 سپهر؟ الو_

 تینا؟ شده چی_

 .انگار نه انگار میگیرمت دارم ساعته یک اینجا، بیا سریع خیلی سپهر_

 شده؟ چی حالا...بود مونده جا ماشین تو گوشیم بودم، کارگاه_

 !بیا سریع فقط بگم الان شه نمی_

 .روندم تینا ی خونه سمت به و کشیدم پوفی

 .بود راحت بودنش زنده از خیالم حداقل و کردم رانندگی سرعت با بود، راه ساعت نیم تقریبا

 از تینا دوباره و نباشن خونه زدم حدس نبود، در جلوی پدرش ماشین و کردم پارک درشون جلوی

 ...باشه کرده سواستفاده نبودشون

 به تونه نمی اون که نکردم توجه اصلا. دادم فشار وقفه بدون و گذاشتم در زنگ روی رو دستم

 کردنش اذیت از شرمنده کرد؛ باز روم به رو در ویلچرش با بالاخره مکث کلی از بعد...بدوه در طرف

 از صداش شده، چی بپرسم خواستم که همین و داد رو جوابم نگرانی با. دادم سلام و شدم وارد

 :اومد اتاق

 اومده؟ دکتر تینا؟ بود کی_

 .ترسوند رو تینا کمی گردنم، تق تق صدای و برگشتم عصبانیت با
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 کنه؟ می چیکار اینجا این_

 کرده؟ چیکارت مگه شکاری؟ ازش انقد چرا حالا...نیست خوب حالش_

 ...خراب کثافت یه...دروغه گفته چی هر! کیه نیست معلوم این: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !سپهر_

 بود نزدیک قلچماق چندتا بخاطرش آورد، سرم بلایی چه دونی نمی تینا، نکن قطع حرفمو_

 !دونی نمی هیچی تو. کنن سقطم

 احرف این وقت الان ولی! نیست اومد، پیش چهارسال که شادی اون دیگه وقتیه چند دونستم می_

 !نداره و کسی ما بجز اون نکنیم، کمکش دوره انسانیت از... بده خیلی حالش! نیست

 !پره می شهر های گنده کله با اون نداره؟؟؟ و کسی_

 .هستیم امیدش تنها ما یعنی! آورده پناه ما به الان اینه مهم_

 از کشم می چی هر دونی می خوب خودت نکن، انگولک حرفا این با منو! کنم می خواهش تینا_

 .کنم کمکش میکنی تحریکم حرفا این با داری و رحمم دل دونی می! موردمه بی دلسوزیای این

 !فهمی؟ می! ترسم می دختر این به شدن نزدیک از من

 هر! دهخوابی اتاق اون تو دنیا گنگستر بزرگترین انگار زنی می حرف یجور! شناسمت نمی! سپهر؟_

 بالا بیاریم دکتر تونیم نمی! بده خیلی حالش داره، درد داره، زخم الان اون نیست مهم شده چی

 ! خواد نمی دلش اصلا که حرفا، این و شکایت به کشه می کار چون سرش،

 !نیستم دکتر که من! ؟ خب_

 !سالویا_

 امکان و کردم رابطه قطع مادرید به رفتنمون سر دختر اون با من! نزن حرفشم اصلا ی؟...چی_

 ...سراغش برم باز نداره
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 .ده می گوش تو حرف به فقط ما بین و داره دوست رو تو هنوزم سالویا دونن می همه! سپهر؟ اما_

 .بده لومون ممکنه نیست؛ مطمئن اون آخه_

 شنوی؟ نمی هاشو ناله صدای کنیم؟ چیکار گی می پس_

 از و کردم باز رو در. دادم حرکتش اتاق طرف به سرعت با تقریبا و گرفتم رو تینا ویلچر های دسته

 خونی لباسای و زخمی و وحشتناک ی چهره با. شد جمع ام چهره دیدم می تخت روی که جسدی

 ههمیش از تر پررنگ سبزش و کرد باز نیمه نصفه چشماشو. کرد می ناله و بود افتاده تخت روی

 ...بود شده

 ستتون نمی ها چشم این صاحب... کشیدند بیرونم بد فکر اونهمه از چشماش و ایستادم سرش بالا

 پاک ی مسئله به نسبت همچنان ایران از دوری سال اینهمه بعد متاسفانه... باشه ناپاک و بد انقدر

 تونست می چیزی چه لحظه اون! دنیاست کل تو عرف یه این شاید... داشتم اصرار دختر یه بودن

  باشه؟ تر مهم جون نیمه جسم اون از

 هب دستمو... بود مونده قلبم ته انسانیتی نصفه یه هنوز ولی بودم، شده سنگ بودم، شده سخت

 مکک تونم می کی از ببینم تا انداختم کار به فکرمو و بردم فرو موهام تو همیشه کلافگی عادت

 ...بگیرم

 تمرکز کرد، می جمع درد از و صورتش و کرد می پاک زخماشو شده ضدعفونی پنبه با تینا

 ... نداشتم

 ... هام بچگی مثل نشستم، زمین رو و اومدم بیرون اتاق از

 رو هصفح قفل.  بخونم پیامو تا درآوردم جیبم از نشده کنترل حالتی با و اومد گوشیم رو پیام یه

 هک امروز...دیروز ها گرفت می سراغتو بدجور سلطانی مسعود: بود سیاوش طرف از پیام کردم، باز

 ...بکن صحبتی یه باهاش تونستی بودم، فروشگاه تو همش کارگاه تو بیام نشد اصلا

 خوشحالی با بعد و نشستم حالت همون به دقیقه چند. شد کم نورش و موند دستم تو گوشی

 !خودشه! مسعود: پریدم جام از فنر مثل زایدالوصفی
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 و گرفتم تماس سریع خیلی. کردم پیداش بالاخره و گشتم مسعود اسم دنبال هام مخاطب بین

: پیچید گوشی تو اش خسته صدای بوق چندتا از بعد! شبه یازده ساعت که نبود مهم هم اصلا

 شده؟ پیدات شب وقت این و شدی غیب! سپهر آقا م...سلا

 خوبه؟ شما حال...جان مسعود سلام: گفتم شرمندگی با

 ...شما های پرسی احوال با_

 .دارم احتیاج کمکت به الانم افتادم، دردسر تو...اومده پیش واسم مشکل کلی کن باور مسعود_

 شده؟ چی_

 .اینجا بیای باید دم می بهت دوستامو از یکی ی خونه آدرس_

 شده؟ چی آخه خب_

 !داغون و زخمی داریم، حال بد مریض_

 بریدش؟ نمی بیمارستان چرا هم، بعد! نیاوردم پزشکی وسایل من میگی؟ چی سپهر_

 .خرم می رم می شد لازم چی هر بیا، فقط تو...مفصله اش قصه_

 .کن پیامک و آدرس: گفت مکث با و کشید پوفی

 ...داشتم رفقا این از هم هنوز که بودم خوشحال و زدم لبخندی

 و دخون می پزشکی بود، کرده کمک بهم خیلی که بود سلطانی آقای ی یدونه یکی پسر مسعود

 تو هک بود خونگرمی پسر.کنه انتخاب رو اسپانیا های دانشگاه از یکی خواست می تخصصش واسه

 ،میکنه تردد کشورها بقیه و ایران مسیر در همیشه چون کشید، بالا و گرفت دستمو جاها خیلی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 60 

 نبیرو افکارم از منو در زنگ صدای...برسونه خانواده دست به تا دم می باشم داشته بسته چی هر

 کیه؟ سپهر: پرسید اتاق از تینا. کشید

 !دکتر: گفتم داری خنده غرور با

 .کشیدم آغوش به رو خوشتیپ همیشه مسعود و کردم باز رو در

 کنی؟ می چیکار اینجا پسر؟ چطوری_

 .است ریخته بهم اوضاع مسعود تو بیا_

 عودمس. شد مسعود به خوشامدگویی و علیک سلام مشغول ادب با خیلی و اومد بیرون اتاق از تینا

  شده؟ چی: پرسید شادی دیدن با کردم، هدایت اتاق به رو

 .زدنش عده یه: داد جواب تینا

 ها؟ ضارب از کردین شکایت نبردین؟ بیمارستان چرا خب_

 !کارهاست این ی همه مخالف فهمیدم و شد جمع شادی ی چهره

 اگه مخالفه، کارا این و شکایت با ولی. داداش شده چی دونیم نمی دقیق هم ما جان مسعود_

 .کن اش معاینه یه نیست، زحمتی

 اش معاینه دقیقه ده حدود و کرد بررسی دقت با هاشو زخم. نشست سرش بالا و داد تکون سری

 .بود جدی کارش تو خیلی کرد،

 بوده؟ باردار_

 !آره: گفتم صراحت با

 سپهر؟ میگی چی: پرسید تعجب با و کرد باز ممکن حد آخرین تا چشماشو تینا

 !فهمیدم شد، من به خانم سر که ای حمله اون طی بارداره، شادی بله؟_
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 رفته؟ کجا شناختم می من که پاکی دختر شادی؟ آوردی بلایی چه خودت سر_

 .نیست ها حرف این وقت فعلا باش آروم تینا_

 ممکنه؟ چطور آخه بارداره؟ شادی! شه نمی باورم_

 .باشه مونده سالم بچه الان تا اگه البته_

 باشه؟ اومده بلایی سرش ممکنه یعنی: گفتم مسعود به رو

 .دم می رو بچه نابودی احتمال درصد هفتاد داره، که خونریزی با_

 !مسعود_

 .باش سریع فقط. کن تهیه داروخونه از برو نویسم، می رو لازمه که وسایلی از لیستی فعلا_

 یا،ب: گفت و گرفت من سمت رو برگه. نوشت روش چیزایی یه تندتند و درآورد برگه یه کیفش از

 .باش سریع فقط

 سمت به و کردم خارج پارک از رو ماشین. شدم خارج خونه از سرعت با و گرفتم رو برگه

 مجبور و شد زیاد خیلی بود گفته که داروهایی و ها وسایل قیمت. دادم گاز روزی شبانه داروخونه

 !گرفتم می پس ازش شد، می خوب وضعش بعدا اگه. کنم استفاده ام بانکی کارت از شدم

 به احتیاج و کرد می درد سرم. برگشتم تینا ی خونه به و کشید طول کارم دقیقه چهل حدود

 سرش پشت که تینا و من به رو. گرفت ازم رو وسایل و کرد باز رو در مسعود داشتم، خواب

 .شه می بد حالتون هاش زخم شستن وقت نیاید، داخل لطفا: گفت شدیم می اتاق وارد داشتیم

 .کمکت بیام بذار شه نمی بد حالم من نه_

 .بره حال از نذارم تا باشم سرش بالا باید شه نمی چندشم منم_

 !دیگه کنین پانسمانش شما بیاین یدفعه: گفت و داد تکون سری مسعود
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 آدم حال این ارزش چیزی چه واقعا و بود خوابیده جون نیمه تخت روی رفتیم، اتاق به و خندیدیم

 ...بیاد آدم سر ها بلا این ای دقیقه چند لذت یه خاطر به داره؟ رو

 کهاین نه راستش کشید؛ درد خیلی دادیم می شستشو بودند هم سرباز اکثرا که هاشو زخم وقتی

 بوده هم چی هر کشید، می درد داشت و بود انسان یه اونم خب! باشم،نه داشته ازش خوشی دل

 هشب آمپول چندتا مسعود و بود شدید اش خونریزی. نبودم کشیدنش درد اینطور به راضی باشه،

 شکر کنیم، استفاده قوی های مسکن شدیم مجبور و بود بد خیلی اش عمومی حال. کرد تزریق

 .نداشتیم مشکلی داروخونه از مسکن گرفتن با و بود پزشک مسعود خدا

 تو و یماومد بیرون اتاق از. کنه استراحت یکم تا گذاشتیم و کشید روشو تینا مداوا، و پانسمان بعد

 آشپزخونه به خودم و شدم مانعش که کنه درست قهوه برامون خواست تینا. نشستیم پذیرایی

 با منداشت دوست و کردم می پذیرایی خودم بود، تنها تینا و میومدم اینجا که وقتایی اکثر رفتم،

 .بشه اذیت وضعش اون

 .نشستم کنارشون و ریختم قهوه فنجون تا سه

 خبر یهبزنی؟ زنگ یه نباید ببینم بگو! نایاب سپهر آقا خب: گفت و زد پشتم به ای ضربه مسعود

 می نمم کنی، نمی یادم اصلا تو بینم می وقتی ولی شم می دلتنگت بدجور گاهی کن باور بگیری؟

 !خودت مثل شم

 تو ام خانواده یطرف از... نیست خوب حالم روزا این اصلا کن باور مسعود: گفتم و کشیدم آهی

 گیر وسطشون منگ و گیج و هم به خورده غمم و درد تا هزار! اینجا خودم زندگی یطرف از ، ایران

 .افتادم

 شدن؟ چیزی ات خانواده چرا؟_

 .کنه جلب منو توجه هاش، توجهی بی این با خواد می! نیست طاهره حال کمک اصلا بابام_

 !ندارن مالی مشکل که خانم طاهره خب_
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 ایران از که روزی از نداره؟ توجه به احتیاج نداره؟ زدن سر به احتیاج ولی نداره مالی مشکل_

 ونمت نمی... تبسم ولی زنم، نمی حرف طاهره با زیاد منم ، وحشتناک اتفاقای یسری بعد برگشتم،

 ...باشم تفاوت بی اونم به نسبت

 ،اش قهوه خوردن بعد کنه، کنجکاوی که نبود هم دختری و نبود ما حرفای جریان در کلا که تینا

 کنم؟ کمکت: گفتم بهش. بزنه سر شادی به رفت و کرد خواهی معذرت

 .رم می خودم ممنون نه_

 ! خانومه: گفتم و زدم لبخند سرش پشت بست، که رو اتاق در

 .زیباست چقدرم_

 .داشت خواستگار کلی الان بود، سالم و کرد نمی تصادف اگه اوهوم،_

 .برخورده خوش که انقدر! نمیاد چشم به نقصش_

 .است فهمیده خیلی آره_

 !بده خیلی حالش بیاین زود مسعود؟ آقا سپهر؟: کرد صدام نگرانی و ترس با لحظه همون

@fatemehkazeminovels 

 11 پارت

 جبورم و بود بالا تبش هم خیلی داره، تب که گفت معاینه بعد مسعود و رفتیم اتاق به سرعت با

 شب رفتیمگ تصمیم تینا وضعیت به توجه با. کنیم تزریق بهش بر تب یه و کنیم اش پاشویه شدیم

 بی و پرید سرم از خواب تا نخوابیدم انقدر. باشیم سرش افتاد،بالا اتفاقی اگه تا بمونیم اونجا رو

 شغل خاطر به بیشتر رفتند، می زیاد شهری بین سفر تینا مادر و پدر کشیدم؛ دراز کاناپه رو هدف

 .کرد می همراهیش سفرها این تو هم مادرش و بود پدرش

 واسه و بود تند کوه شیب چون بود، سخت رفتن بالا خیلی. بود سرد سردِ هوا و رفتیم بالا کوه از...

 ...بود سختی کار رفتن خیز سینه کلی که کسایی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 64 

 اهینگ یه برم من تا بمونید همینجا شما: گفت بده عبور رو ما بود قرار که مرد اون رفتن بالا بعد

 و شتبرگ ناامید دقیقه چند بعد شد، وضعیت بررسی مشغول و کشید دراز قله نوک.بیام و بندازم

 ات کنید می استراحت هست متروکه خونه چندتا یه ها نزدیکی همین ریم می نمیشه، امروز: گفت

 .فردا

 !منتظرمونن اونور بیکاریم؟ ما مگه آخه؟ چی یعنی: کرد اعتراض ها بچه از یکی

 !بری تونی می: گفت و انداخت بدی نگاه

 قدیمی مخروبه یه وارد صبح میش و گرگ رفتن،تو راه کمی بعد و افتادیم راه دنبالش ناچار به

 ...سرد خیلی...بود سرد بود، شده پهن پاره و کهنه قالی یه کفِش که کوچک اتاق یه. شدیم

 .بدم ام خانواده به رو سلامتیم خبر حداقل تونستم نمی و نداشتیم آنتن که بودیم جایی یه

 کیی انتظار واقعا... گذشت ها سال بودم منتظر که منی واسه اما بود مونده ساعت چند فقط فردا تا

 ...دنیاست های کار ترین سخت از

 اغوند  اعصاب خستگی، سرما، گرسنگی، رفتیم، بالا کوه از دوباره و افتادیم راه صبح چهار ساعت

 بار نای و رفت ما از جلوتر مرد اون دوباره. بود نذاشته برامون بالارفتن توان دیگه بدبیاری کلی و

 و فتیمر می پایین سریع کوه،باید بالای بریم هم ما که داد علامت سریع خیلی قبلی دفعه برخلاف

 به حتما کشیدم سختی همه این کردم می فکر خودم با روز اون...خیز سینه رو کوتاهی مقدار یه

 یم ما های برنامه به که خداست فقط کنیم می ریزی برنامه اینطور وقتی ولی رسم، می جایی یه

 ...میاد خوشش بازی از روزگار: گه می و خنده

 می التماسش افته می خدا به کارمون وقتی که آدماست ما خصلت این! بودم شده مذهبی عجیب

 نای...افتیم نمی یادش به هم بار یک حتی افتاد راه کارمون که بعد خونیم، می دعا کلی و کنیم

 درست رو کارمون چرا که باشیم مند گله ازش و برنداریم طرفش به هم قدم یه که ماست عادت

 کذایی مرز اون از سلامت و سالم اینکه تر عجیب و خوندم بودم بلد دعا چی هر... کنه نمی

 ...!بودم ترکیه خاک تو حالا من...گذشتم
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 ودنب بد خاطر به بدنم کل. شنیدم اتاق از رو تینا و مسعود کردن صحبت صدای و شدم بیدار صبح

 !ها بچه بخیر صبح: زدم در و رفتم اتاق به. کرد می درد خوابم جای

 بود؛ کبودی و زخم از پر نقصش بی و صاف صورت. کرد می گریه داشت ولی بود بیدار هم شادی

 چطوره؟ حالت: پرسیدم و رفتم نزدیکش

 از شو بچه: گفت آه با و داد تکون سرشو. کردم نگاه مسعود به تعجب با و گرفت شدت اش گریه

 ...داد دست

 چطوری؟ چی یعنی_

 .افتاده بچه و کرده خونریزی صبح تا دیشب_

 رأتیج با. بپرسم ازش رو خوردن کتک این علت بود وقتش. کرد می گریه شادی پای به پا هم تینا

 آورده؟ سرت رو بلاها این کی بگی شه می شادی: گفتم شناختم می خودم از که

 داره؟ ای فایده چه: گفت هق هق با

 ! داری درد اینهمه کیه؟ ات بچه قاتل بفهمیم حداقل_

 .میفته گیر خودم پای بدتر کنیم، شکایت ازش تونیم نمی نه_

 !فهمم نمی_

 از .باشه شده حقیر و زبون اینقدر شبه یه زبون بلبل شادی شد نمی باورم و کرد می گریه فقط

 می مسکن یه گاهی فقط اومد، نمی بر کدوممون هیچ دست از کاری و پیچید می خودش به درد

 ...شه کمتر دردش تا دادیم

 گوشی به همه از چون. بود خوردن زنگ حال در بود کرده وصل شارژ به تینا که همراهش تلفن

 مدل شادی گریون نگاه. رفت هم تو هام اخم کارلوس اسم دیدن با و برداشتم خیز بودم تر نزدیک

 !«است مرتیکه این سر زیر حتما چیه هر: »گفتم خودم با آورد، درد به رو
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 بله؟_

 !پستیه زن عجب دیگه؟ یکی پیش اومده حالش اون با_

 !دینبو گرفته)!(  گروگانم شادی به کمک بهانه به روز اون که همونی هستم، سپهر من ببخشید؟_

 ...داره سِری و سر یه تو با اول همون از فهمیدم می باید_

 ...نیست خوب حالش اصلا نرید، تند لطفا_

@fatemehkazeminovels 

 11پارت

 سالمه؟ بچه_

 !خیر_

 !جهنم به_

 انداختینش؟ روز این به شما آقا؟ چی یعنی_

 قراربر رابطه دیگه خیلیای با همزمان و بود شکمش تو من ی بچه باشم، داشته حق کنم فکر! آره_

 !هرزه آشغال کرد؛ می

 می گریه داشت بهار ابر مثل تخت روی که شادی به. کردم قطع رو گوشی و دادم قورت دهنمو آب

 .باشه پست انقدر معصوم ی چهره این با دختر یه شد نمی باورم کردم؛ نگاه کرد،

 باشی؟ مراقبش تنها دست تونی می. کارگاه برم باید شده دیرم خیلی من: گفتم تینا به رو

 از و دادم حرکت رو ویلچرش.ببرم بیرونش اتاق از که کرد اشاره بود؛ مردد حرفی گفتن برای تینا

 .اومدیم بیرون اتاق

 بگی؟ خواستی می چیزی_
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 !سپهر؟...چیزه...آره_

 بله؟_

 اینطور یدفعه خوام نمی شناسن می رو شادی راستش! گردن برمی مامان و بابا ظهر از بعد_

 .بگم بهشون ذره ذره خودم خوام می بذارن، جریان در رو شادی خانواده و ببینش

 خب؟_

 باشی؟ مواظبش شه خوب حالش تا تونی می_

 !ام فراری ازش! متنفرم دختر این از من تینا: غریدم کردم؛ نگاهش عصبانیت با

 .هکن می شادی و من به راجع فکر هزارتا بابا الان کنم چیکار ولی نشو عصبانی عزیزم دونم می_

 حقم در خیلی تینا یطرف از. دادم زمان و زمین به آبدار فحش هزارتا لب زیر و کشیدم پوفی

 هزار شادی از هم دیگه طرف از بدم، انجام براش تا خواست می ازم کار یه حالا و بود کرده خوبی

 ...شه بهتر حالش که روزی تا فقط ولی کردم قبول ناچار. میومد بدم واقعا چهره

 حرکت خونه سمت به مسعود، و تینا از خداحافظی از بعد و کردیم ماشینش سوار مسعود کمک به

 از ایدب وگرنه بگیرم کمک پرستار یه از تا داشتم قصد. کنم مراقبت ناخونده مهمون این از تا کردم

 مین: گفتم تشر با. کردم باز رو عقب در و کردم پارک در جلوی. کردم می نظر صرف رفتن کارگاه

 شی؟ بلند خودت تونی

 .کن کمکم یکم فقط چرا: گفت خجالت دنیا یه با

 یم پذیرایی ازش اینطور نباید و بود مهمونم حال هر به شدم، ناراحت بودم توپیده بهش اینکه از

 .کردم

 بر دستم از کاری. شد می جمع درد از صورتش لحظه هر و شد پیاده ماشین از و گرفتم رو دستش

 .کردم باز رو در و انداختم کلید اومد، نمی
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 اب شدم، کردنش گریه متوجه بکشه، دراز تخت روی تا کردم کمک و رفتیم خواب اتاق سمت به

 کنی؟ می گریه چرا: پرسیدم ناراحتی

 انسانی هیچ مسلما سوخت، می حالش به دلم. نگفت هیچی و داد تکون راست و چپ به سرشو

 ...بیفته روز و حال این به نداره دوست

 و بذارم تنهاش خونه تو ترسیدم می ولی بودم شرمنده خیلی رفت، می رژه سرم تو که فکری از

 ...بزنه کنه، نباید که کارهایی به دست

 .کنم مراقبت ازت باید خودم امروز کنم فکر کنم، پیدا پرستار تونم نمی که روزه یه ببینم_

 .ندارم مراقبت به احتیاج کارگاه، برو تو نه_

 داروخونه از رم می و نویسم می پانسمان وسایل و سرم لیست یه من: گفتم و رفتم ای غره چشم

 .کنه وصل سرمتو میگم بیاد پرستار تا بلده تزریقات ام همسایه بخرم،

 .وسط بیاد پلیس پای ترسم می ببینه حالمو این نباید هیچکس کنم می خواهش نه نه_

 .گردم می اعتماد قابل پرستار یه دنبال زود حالا، خب خیلی: گفتم و کشیدم پوفی

 ززخم،هنو اونهمه وجود با کنم اعتراف تونستم می. کرد تشکر ازم هاش، چشم کردن بسته و باز با

 ها؟ نشی بلند جات از بیام تا گردم، برمی ساعته نیم: گفتم ساختگی مهربونی با! بود زیبا هم

 ...ممنونم خیلی باشه،_

 اذیت چشمامو وحشی آفتاب و شدم ماشین رفتم،سوار بیرون خونه از و برداشتم مو بانکی کارت

 گیر آفتاب ی آینه کنار عکس به چشمم لحظه همون و دادم پایین رو گیر آفتاب سریع. کرد

 استارت قبل هرروز عادت حسب بر که عکسی! روشن ای قهوه چشم جفت یه از عکس یه خورد،

 ...زدم می حرف باهاش زدن،

 حرف باهام بگم اگه نگفتم دروغ که هایی چشم به کردم، نگاهش مهربونی با و درآوردم عینکمو

 ...زدن می
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 جون به گیرم، نمی ازت سراغی و شدم وفا بی وقته چند دونم می...دونم می! کوچولو خانوم سلام_

 ه؟کن نمی که اذیتت چیدی؟ قشنگ وسایلتو قشنگه؟ ات خونه راستی؟... بود شلوغ سرم خودت

 بد...گذره می بخوای، اگه منو حال... کنه اذیتت تونه نمی که خانومی و خوب انقدر تو! بابا نه

 هدف تنها...کردم می فکر بودنت خوشبخت به عاشقتم، فهمیدم که ای لحظه همون از من! نیست

 شنیدن واسه دلم! من زده،نه رقم اون کنار تو خوشبختی خدا شاید بود، تو خوشبختی زندگیم

 حالا...نیست خودم دست کنم؟ چیکار خب ولی گناهه دونم می...تنگه واست دلم...تنگه صدات

 ...بلرزونه رو خدا عرش نکنم فکر دختر، یه خیال با زدن حرف و عکس یه داشتن نگه

 بیچارگی و عجز روی از سری! شده؟ خیس اشک از کی صورتم نفهمیدم و کردم نگاه آینه به

 .کردم روشن رو ماشین و دادم تکون

 هب تا رفتم اتاق به. برگشتم خونه به و خریدم غذایی مواد ی علاوه به داشتم لازم که وسایلی

 . زدم زنگ مسعود به و بستم رو در. بود خواب بزنم، سر شادی

 الو؟_

 کجایی؟ داداش، سلام_

 .بیرون رفتم دارم کار یجا_

 .کمکم اینجا بیا یسر شد خالی دستت داداش_

 !افتادیما ای مخمصه بد تو_

 .بذاره اینجا پاشو میذاشتم عمرا وگرنه کردم قبول تینا بخاطر فقط. همینطوره واقعا_

 .زنم می بهت یسر داداش باشه_

 !که کنم ول بخاطرش کارگاهو تونم نمی خوام، می اعتمادم قابل پرستار یه مسعود راستی_

 .بدم انجام بزات تونم می کاری چه ببینم بذار_

 .داداش فعلا ممنون، خیلی_
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 .فعلا_

 تا کردم می تلاشمو همه بخوره،باید شد بیدار تا کردم درست براش بودم، خریده آماده سوپ یه

 !شم خلاص شرش از و شه خوب زودتر

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 11 پارت

 بغلم تو رو مبل کوسن و نشستم مبل روی. شه بیدار تا شدم منتظر و کردم آماده چیزو همه

 ...بستم چشمامو و درآوردم عینکمو گذاشتم؛ روش سرمو و گرفتم

... 

 هم اب. بیاد من با انگلیس خود تا بود قرار که بود شون یکی فقط و کردم خداحافظی ها بچه همه از

 خانواده به خواستیم و خریدیم دور راه تلفن کارت سریع خیلی و رفتیم ترکیه مرزی شهر به

 الو؟: داد جواب سریع زدم، زنگ سامان گوشی به. بدیم مونو سلامتی خبر هامون

 .داداش سلام_

 کردی؟ عمرمون نصف پسر تو کجایی تویی؟ سپهر_

 .نباشین نگران خوبه، حالمم زنم، می زنگ ترکیه از نداشتم،الانم آنتن داداش_

 که دونی می بگیر، تماس باهام مرتب باش، خودت مراقب خیلی! داری شو عرضه دونستم می_

 بری؟ کجا باید الان

 .کنه تلفن اش خانواده به خواد می دوستمم کنم می قطع زود فقط. دونم می داداش بله_

 !فعلا.باش خودت مراقب باشه_

 .خداحافظ برسون، همه به سلام_
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 .بزنه زنگ اش خانواده به هم افشین تا دادم اجازه

 ملح کشتی یه با بود قرار. باشیم نظر مورد کشتی منتظر و بریم «حاتای» مرزی شهر به بود قرار

 قانونیمون کارای که بعد باشیم، اونجا یمدت تا و بریم فرانسه تا قاچاقی و مخفی بطور پارچه

 .کردیم می ترک انگلیس مقصد به رو فرانسه شد درست

 ...سخت و سخت و سخت دادنش انجام ولی بود، آسون ها برنامه این ی همه گفتن

 قابل اسب یه مثل بینیم می گاهی و نداره وجود گیم می گاهی که حرفی چند ی واژه یه سرنوشت،

 ...کشونه می قاف کوه تا رو ما

 ی مهه پشت خوشبختی کلی که منی واسه ولی بود طولانی راه رفتیم؛ حاتای شهر تا اتوبوس یه با

 ...نبود مهم دیدم، می مسافتا این

 انتظار از بزرگتر پارچه حمل کشتی داشت، راه هم آزاد های آب به که بود ساحلی شهر یه حاتای

 ...شکوه با و طبقه چند بود، ما

 ونکمکم بود قرار که شخصی با... شدم مسلط خودم به ولی ترسوند، منو یجورایی کشتی هیبت

 .کردیم صحبت کنه،

 تا شدیم می پنهان تقریبا اونجا باید که بود کوچک خیلی و تاریک قسمت یه کشتی زمین زیر

 .نشه باخبر ما وجود از کسی

 دراز و بشینی شد می فقط که کوتاه و متری سه دو جای یه تو موندن و بود طولانی خیلی راه

 .بود فرسا طاقت بکشی

 سرمون بلا جور هزار بود ممکن داشت، هم حق بود؛ پریده رنگش وضوح به و بود مردد افشین

 ... و دستگیری هم بعد و گردونن، برمون ایران به و کنن پیدامون بیاد،

 ِِ ... کر و کور عاشق که راستی به
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 به رو ها سختی اون ی همه خواستم می بود نظرم در که رویایی و خوب زندگی به رسیدن واسه

 ...بخرم جون

 سر و تادایس شب، تاریکی تو کشتی از رفتن بالا قبل. کشیدم خودم دنبال کشیدم و افشین دست

 .کرد نگاهم زیر به

 !نداریم وقت پسر بدو نمیای؟ چرا افشین؟ چته_

 !نمیام من سپهر_

 !نیست که مامور اونهمه جلوی رفتن خیز سینه از تر سخت شدی؟ بچه چی یعنی_

 ومسئولیتمون هیچکس بار، اونهمه لای لابه کنه پیدا رو ما کسی اگه گفت؟ چی نشنیدی! هست_

 شدیم؟ کشتی این وارد دزدکی ما یعنی این و کنه نمی قبول

 اینه؟ غیر مگه_

 تو ام بفهمه یکی اقیانوس وسط کن فکر! غریبه کشور یه اینجا نیست؟ مهم واست گی می یعنی_

 !درنیاد صدامون باید! ایم کشتی

 تهف واسه خبره با ما وجود از ینفر همون کنن؟ پذیرایی ستاره پنج هتل مثل داری توقع نکنه_

 کنه؟ کمکمون شده حاضر تا جیبش تو ریختیم پول چقدر دونی می! بسه پشتمون

 ...گردم می بر من نیست، مهم_

 .بینه می رو ما میاد یکی الان شیم سوار بیا کنار بذار و لجبازی افشین_

 .گردم برمی من برو ری می اگه تو_

 !افشین_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 73 

 سیک ترسیدم می کنم صداش بلند تونستم نمی دوید، ممکن سرعت آخرین با خداحافظی بدون

 هکرد حمله بهم جا همه از شب تاریکی... زد نمی پر پرنده و کردم نگاه رو برم و دور. بشنوه صدامو

 ...بودم تنها تنهای من... کردم می انتخاب راهمو باید گرفتم، می تصمیم باید بود،

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 15 پارت

 ودب داده نشون بهم قبلا که جایی به و شدم کشتی سوار.کنم ول نصفه رو کاری که نبودم آدمی

 ...سکوت از تاریک،پر رفتم؛تنگ،

 چند داشتم، بیسکوییت و کیک کمی و آب بطری یه نشستم، می حرکت بی باید رو مسافت تمام

 به خودش حضور با و زد می سر بهم کرد، کمکم که شخصی کمال،همون هم بار یک ساعت

 مین جا هیچ از صدایی هیچ و نشستم کوچک اتاقک تو حرکت بی. رفتم می زیرزمین دستشویی

 ...کنه حرکت کشتی تا موندم منتظر اومد،

... 

 بیدار شادی رفتم، اتاق به و کردم پرت مبل روی رو کوسن. اومد می اتاق از مانندی ناله صدای

 .بود نشسته تخت روی و بود شده

 .میگیره درد دلت دوباره الان نشستی چرا_

 .خوام می آب_

 .بدی تکیه بتونی بذارم متکا چندتا پشتت بذار باشه باشه_

 و مسکن چندتا. بیارم داروهاش همراه به رو سوپش تا رفتم آشپزخونه به و کردم مرتب جاشو

 یه و سوپ پر کاسه یه. باشه حاضر چیز همه اومد مسعود اگه تا کردم آماده رو پانسمان وسایل
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 داده یهتک تخت تاج به سرشو و بسته چشماشو. برگشتم اتاق به و گذاشتم سینی داخل آب لیوان

 .زدم هم رو سوپ و نشستم تخت ی گوشه کنارش. بود

 کنم؟ کمکت یا بخوری خودت تونی می_

 .نکنه درد دستت...بشه سرد بذار: گفت و کرد باز نیمه چشماشو

 .خوردنه ی آماده کردم خاموش زیرشو وقته خیلی_

 .خورم می خودم پام رو بذار پس_

 کنم؟ کمکت نیست خوب حالت اگه_

 .بخورم تونم می ممنون نه_

 بلند تخت رو از خورد که رو قاشق اولین. بخوره تا شدم منتظر و گذاشتم پاش روی رو سینی

 یکی هب خواستم می گشتم، می ام قدیمی دفترتلفن دنبال. کشیدم سرک وسایلام فایل تو و شدم

 آماده سفارشش که بگم و بزنم بود،زنگ کرده فرش چندتا درخواست که ام ایرانی دوستای از

 دستم چون ولی کردم پیدا پشتشون رو دفترتلفن و برداشتم هم با رو دفترچه چندتا. است

 یه که کنم جمعشون تا شدم خم.افتاد پام جلوی زمین روی همش نداشت جا و بود شده سنگین

 ...بره یادم چیز همه شد باعث عکس

 فرو شیرین ی خلسه یه تو و کنی فراموش رو زمان و زمین شه می باعث یچیزایی وقتا گاهی

 ...بود شده غریبه پشت هفت حالا که آشنا یه از قدیمی عکس یه مثل...بری

 روی هم با و بود داده اش همکلاسی به رو دوربین...بودیم انداخته دانشگاه ی محوطه تو رو عکس

 ی خنده! بود انداخته رو عکس زدیم، می گاز الویه ساندویچ که حالی در و بودیم نشسته چمن

 ...آه سرش پشت و کشیدم خط صورتش رو انگشت سر با...چپش ی گونه روی چال و شیرین

 ببینم؟ شه می_

 چیو؟: گفتم حوصلگی بی با. اومد بدم ازش ناخودآگاه و بود کشیده بیرونم خوشم حال از
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 .برده بفکرت انقدر که عکسی اون_

 .شخصیه متاسفم_

 !بود کنجکاوی فقط یبخشید_

 و برداشتم رو تلفن دفترچه. گذاشتم ام کهنه سررسیدهای از یکی لای رو عکس و ندادم جوابی

 .لطفا بخور آخر تا رو سوپت دارم تلفنی تماس یه من_. کردم قفل رو فایل در

 .باشه_

 و شد زده در زنگ که بودم کردن صحبت گرفتم،مشغول تماس دوستم با و اومدم بیرون اتاق از

 درست حدسم.رفتم در سمت به و کردم قطع رو تماس سریع. باشه در پشت مسعود زدم حدس

 .بود

 .اومد داخل و کردم تعارف

 چطوری؟_

 بیدار؟ یا خوبم،خوابه_

 .خوره می داره پختم سوپ براش بیداره_

 !پرستار بابا_

 !دیگه اینیم ما_

 .بیارم داروهاشو و پانسمان وسایل من برو تو

 داشت، ضرر براش بخوره،یعنی تونست نمی که ریختم،شادی فنجون دوتا و کردم درست قهوه

 !بودم داده تشخیص خودم
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 نت دیدن با. بود ها پانسمان کردن باز و شادی زخمای معاینه مشغول مسعود و برگشتم اتاق به

 واقعا باشه شده زخمی اینطور ینفر اینکه از اومد، درد به دلم هم و کشیدم خجالت هم کبودش

 .شد می بد حالم

 !کرده جمع صورتشو زنا مثل پسر؟ چته: گفت ام قیافه دیدن با مسعود

 .میشه بد حالم بینم می زخم وقتی نیست خودم دست_

 .نشدی دکتر خوبه_

 .شدم می مطمئنا داشتم علاقه اگه_

 .برسی باید بخوای چی هر به شناسمت می آره_

 می شو قراضه ماشین اون: گفت شادی به رو. شد سنگین هام شونه و انداختم پایین رو سرم

 البترج! میاد خوشم این از نه گفت بخر خوب ماشین یه کنم کمکت بذار گفتم بهش چی هر بینی؟

 .خرید بالاخره تا رفت شبکاری نداشت،انقدر اونم خرید پول که اینه

 ...نرسیدم هیچی به من! نه: گفتم دلم تو و کشیدم آه

 .بده رو استریلا گاز اون لااقل بخوریم دی نمی قهوه گم می برده؟ ماتت چرا_

 تمدس از کمکی: پرسیدم و دادم قرار مقابلش رو سینی! زدم لبخند مثلا و آوردم کش کمی رو لبام

 میاد؟ بر

 .شم می ناراحت فکر تو نرو اونجوری فقط نه_

 پانسمانش کردن عوض مشغول مسعود که مدت تمام شادی. خندیدم و کردم بازوش حواله مشتی

 و مهربونی غم، شناسی، قدر شرمندگی،: بود مختلف حس کلی نگاهش تو و بود زده زل من به بود،

 ...!اشک پرده یه شاید

 ...دارد ادامه
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 11پارت

 جمع شو چهره درد از پانسمان های لحظه تمام تو نبود، طاقتی کم و لوس دختر تصورم خلاف بر

 دوست ولی دونستم نمی رو علتش سوخت، می واسش دلم. اومد نمی در صداش ولی کرد می

 ...بکشه درد اینطور نداشتم

 .بخوابی باشه بهتر درد اینهمه بعد کنم می فکر: گفت مسعود شد تموم که کارش

 .کنه استراحت کمی تا گذاشتیم تنهاش و کردم تایید هم من

 سالاد شام واسه گرفتم تصمیم منم. رفت زود خیلی و نموند شام واسه داشت کار چون مسعود

 ...کنم درست الویه

... 

 لحظه هر و بود سختی شرایط خیلی چون نگیره، ام دستشویی تا نخورم آب زیاد کردم می سعی

 بار پشت از کمال بالاخره گذشت، سال هزار اندازه به من واسه که مدتی بعد. برم لو بود ممکن

 کلک جور هزار با الان اسکله، رسیدیم بارگیریه، دیگه ساعت دو! هی: گفت و آورد داخل سرشو

 !سلامت به رو ما خیر به شمارو بعدش.شی پیاده آوردم گیر فرصت

 هفرانس شلوغ شهرهای از یکی مارسی. کردم حرکت سرش پشت و برداشتم مو کوله سریع خیلی

 یم پاریس تا و گرفتم می ماشین یه سریع خیلی باید. اومدم نمی چشم به شلوغی اون تو و بود

 .گرفتم می کمک ازشون و رفتم می باید بودند، اونجا فامیلامون از چندتا. رفتم

 با باید فقط و خورد نمی درد به اینجا مدارکمم شناختم، نمی رو جا هیچ و نداشتم زیادی پول

 . رفتم می اتوبوس

 رس ازم مشکوکی حرکت هر کنم؟ چیکار باید دقیقا دونستم نمی و زدم قدم هدف بی شهر تو یکم

 جایی آدرس نفر چند از راحت و طبیعی خیلی!نداشتم من که خواستند می تبعیت کارت زد می

 کرف. بودم کرده گیر و نداشتم فرانسه فرانک. رفتم اونجا به و پرسیدم رو بودند ها اتوبوس که
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. ردک می نظارت رو بارگیری داشت بیچاره کمال و برگشتم اسکله به دوباره بودم، نکرده رو اینجا

 داوم طرفم به عصبانیت و سرعت با! پرید صورتش رنگ وضوح به و دادم تکون دست براش دور از

 .برد دکه یه دیوار پشت خودش با و گرفت و دستم و

 لطیغ عجب کنی؟ بدبختم خوای می برگشتی؟ چرا کنی؟ می غلطی چه اینجا: گفت عصبانیت با

 !کردما

 دبای غلطی چه ندارم، رو اینا پول من خدا، به شرمندتم کمال آقا: نالیدم بیچارگی و مهربونی با

 ...کن کمکم هات بچه جون رو تو غریب کشور این تو اینجا شناسم می رو تو فقط بکنم؟

 من سر از دست مادرت جان. شن می یتیم ها بچه همون و دی می منم اسم شی دستگیر اگه بابا_

 !بردار

 !بیشتر حتی! بدی که چقدر هر بابت دم می پول خب_

 هایابرو. گفتم بیراه و بد و فحش پرسته پول آدم چی هر به دلم تو و کشید سبیلاش به دستی

 بهت؟ بدم چقدر: گفت و داد بالا پرپشتشو و مشکی

 .پاریس برسم برم و شم اتوبوس سوار بتونم که ای اندازه_

 .بیام و بگیرم یکی از برم باید کمه جیبم تو پول وایسا، همینجا خب_

 روشن چند هر بود شده خاموش ام گوشی. نشستم دیوار کنار جا همون و زدم امیدواری لبخند

 ...نداشت ای فایده هم بود

 غلبه بهم گرسنگی و ترس و بود شده تموم بارگیری. شدم می ناامید داشتم اومدنش از کم کم

 تا دوید تر تند شد نزدیک که دکه به. شد گرم دلم و دیدم شو جدی ی چهره دور از. بود کرده

 !شه خلاص شرم از زودتر

 .تکوندم هامو لباس خاک و شدم بلند

 .بخوری هم چیزی یه و بدی اتوبوس کرایه تونی می این با! بیا_
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 هبست یه کیفم از فهمیدم، منظورشو! کشید دستشو که بگیرم رو پول تا کردم دراز رو دستم

 انتظارش از بیشتر مطمئنا دیدم، و شادی برق چشماش تو و کشیدم بیرون نخورده تا اسکناس

 ...میومد سرم بلایی چه نبود معلوم نبود اون اگه چون بودم راضی که البته بود،

 زشا پیراشکی چندتا که بود راه تو فروشی پیراشکی یه کردم، خداحافظی ازش و گرفتم رو پول

 یاد که یا شکسته پا و دست انگلیسی با و رفتم فروشی بلیط طرف به! بمونم زنده فقط تا خریدم

 .لطفا پاریس برای بلیط یه: بودم،گفتم گرفته

 مبلغی و گرفت سمتم به رو کاغذی مانیتور، پشت کلیک چندتا با و کرد نگاهم تعجب با فروشنده

 !رداریدب خودتون لطفا: گفتم و گرفتم طرفش هامو پول شه، می چقدر دقیقا دونستم نمی که گفت

 !!کردم می اعتماد راحت و بودم ساده و بین خوش چقدر واقعا

 می رکتح دیگه ساعت نیم تا اتوبوس که گفت انگلیسی به. زد هم پهنی لبخند و برداشت پولشو

 .کنه

 اتوبوسه؟ کدوم_

 و کردم حرکت اتوبوس سمت به. کردم تشکر ازش و داد نشون رو رنگی قرمز اتوبوس دست با

 ...بود نیومده اش راننده هنوز و بود بسته درش نشستم، کنارش

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 1۱پارت

 پنجره کنار و کردم پیدا رو ام صندلی شماره اتوبوس وسطای منم و شدند سوار کم کم مسافرا

 !شدم می شادی غرق پنجره کنار نشستن از ها بچگی مثل نشستم،

 ور سرم. بشه طی قراره زیادی مسیر دونستم می و افتاد راه اتوبوس ها، بلیط همه کردن چک بعد

 هدفم به رسیدن تا کردم می حس داد، دست بهم سستی و رخوت حس یه و دادم تکیه شیشه به
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 زندگی پاریس توی ها سال که مادرم، های پسردایی یونس، و فرزان بودم مطمئن نمونده، چیزی

 !!مبود کرده عادت رفتن خیز سینه به دیگه که منم و کنن می ردم مرز از یجور بالاخره کردند، می

 چون! خندونی می رو خدا فقط کشی می نقشه ات آینده واسه داری که لحظاتی افسوس، ولی

 ...داره خبر بعدت ثانیه هر از که اونه فقط

 و تدس شستن و دستشویی برای که دوبار یکی جز نشم پیاده راهی، بین توقفای تو کردم سعی

 به قدرچ پرسیدم انگلیسی به کناریم مسافر از بودیم، راه تو بود وقت خیلی. رفتم پایین صورتم

 . انداخت بالا هاشو شونه و نشد متوجه که مونده؟ پاریس

 مترک مسافربری اتوبوس به خب ولی بود ها ماشین بررسی مشغول بازرسی ایست جاده بین مرتب

 .دادند می گیر

 رو ماشین و خودش مدارک و شد پیاده راننده دادم، بدنم به قوسی و کش و کرد توقف اتوبوس

 تک تک ی چهره رو به جلوی همون از و شد اتوبوس وارد مشکی لباس با مامور یه. داد نشون

 بدم نشون عادی و خونسرد خودمو کردم سعی. بود شده خشک گلوم ترس از کرد، نگاه مسافرا

 .کردم می حس رو گوشام شدن نداشت،داغ ای فایده ولی

 چیه؟ موضوع بدونم تا فهمیدم نمی رو زبونشون حتی و بود افتاده اتوبوس داخل همهمه

 و پول جز چیزی هیچ. شدند بدنی بازرسی مشغول و اتوبوس داخل ریختن زمان هم مامور چندتا

 همه نداشتم، ای چاره. شدند می ساز دردسر مطمئنا هم ام ایرانی مدارک نبود، جیبام تو گوشی

 ...افتاد اتفاق سریع خیلی چیز

 ماشین از و دادم قورت گلومو آب. زد می دامن ترسم به بررسی، مامور زمخت و خشن ی چهره

 ماشین جای جای و سقف و کف گشتن مشغول سرباز چندتا و شد خالی اتوبوس شدیم، پیاده

 الاب دستامو و دادم تکیه مامور به پشت اتوبوس بدنه به خفیفی لرزش با و بود من نوبت. شدند

 زا برای چیزی دنیا، اونجای من چند هر شد؛ می بیشتر لرزشم بدنم، به دستاش برخورد با بردم،

 ...نیست آدم خود دست ترسیدن خب ولی نداشتم، دادن دست
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 حبتص فرانسوی تونم نمی من: گفتم انگلیسی به و نفهمیدم که گفت چیزی ، بررسی بعد مامور

 !کنم

 یم فکر فرار به داشتم من و بود احمقانه. برد ایست رئیس طرف به و کشید رحمی بی با دستمو

 پوش مشکی سرباز کرد، می پمپاژ استرس و ترس خون، جای به داشت و زد می کند قلبم...کردم

 به و ردک نگاه پامو تا سر رئیس. بود رئیسش به دادن توضیح مشغول و بود چسبیده سفت دستمو

 کارتت؟: پرسید انگلیسی

 انقدر هیچکس از ام زندگی کل تو. بود چسبیده دهانم سقف به زبونم و دادم قورت گلومو آب

 .کرد می القا بهم بدی خیلی حس که داشت وحشتناکی و کمرنگ چشمای بودم، نترسیده

 لالی؟_

 از ترسم !نداشتم ترسی ام، سینه تخت بزنه ناقابل ی گلوله یه اینکه از.  «ندارم» بگم ترسیدم می

 اون تو اینکه از بود، تدریجی مرگ از ترسم. دادند می بهم دستگیری، بعد که بود هایی عذاب

 ! نداشتم رو هیچکس شده، لحظه

 خالی رو نخورم درد به وسایل ی همه. کرد باز رو زیپش و کشید دوشم روی از رو ام پشتی کوله

 !هستی ایرانی پس: گفت خوندن بعد برداشت، رو مدارکم و کرد

 .میومد تر درد پر شلاق های ضربه از و بود لبش روی رحمی بی پوزخند

 از! کرد می له رو هویتم داشت. گذاشت اونا روی رو پوتینش و انداخت زمین روی رو مدارکم

 خیلی هدفم... باختم رو ایران کنم، دفاع کشورم و هویتم و خودم از نتونستم که ای لحظه همون

. میخواست که بود چیزی همون دقیقا این و کنم بحث مرد اون با لحظه اون که بود این از مهمتر

 .بود آور عذاب خیلی استرس، حجم این و بود اومده درد به قلبم

 یغلط چه خواستی می: پرسید پوزخند همون با دوباره کنه، جمع وسایلمو که کرد اشاره سرباز به

 کنی؟

 ...دارد ادامه
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 18پارت

 .کشیدم می مفهوم نا طرحای زمین روی کفشم با و بود پایین سرم

 .بهش بزنید دستبند: کشید داد دوباره

 هفرانس تو اینجا شد، می انجام انگلیس توی باید که کارهایی همه و بودم افتاده گیر! شد تموم

 معرفی خودمو پناهنده عنوان به رسیدم انگلیس به که همین بود قرار. گرفت می شکل داشت

 ...رسید می دادم به باید خدا فقط کردند، دستگیرم و ریخت بهم چیز همه...نشد ولی کنم

... 

 زیاد و بود شده ضعیف چون خورد می سنگین چیزهای نباید شادی بود، شده آماده شامم

 ظهرش سوپ و دادم می بهش رو الویه سالاد از یکم فقط باید داشت، ضرر براش رفتن دستشویی

 .کردم می گرم هم رو

 به. بود معلوم هم باز چشماش سبزی تاریکی تو زدم، در شدن وارد قبل و رفتم اتاق سمت به

 رو شعر یه! نبود...  و نویس جوهر و نستعلیق و آنچنانی خط بود، زده زل دیوار روی خط تابلوی

 دشای... داشت دوست بیشتر هم شاید عباس، اندازه رو سامان... بود داده بهم آخر بار سفید، برگه

 ی،شاد و کوچک اتاق به برگشتم و کشیدم پوفی... ریخت نمی بهم چیز هیچ بود زنده سامان اگه

 ...بود زده زل من به تابلو جای حالا که شادی

 اش؟ نوشتی خودت_

 رو؟ شعر اون_

 !آره_

 !نه_

 نوشته؟ کی بپرسم تونم می_
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 چیکار؟ خوای می: گفتم و زدم لبخندی

 

 و ایستادم شعر تابلوی جلوی. بذاره چشماش روی دستشو شد باعث که کردم روشن رو چراغ 

 و نوشته محیا رو شعر این کردم می حس وقتی بندازم، دورش نمیومد دلم... کشیدم عمیقی نفس

 ...کردم می فکر کاغذ روی دستش نرم حرکت به اونه، قلم جوهر از

 گل شاخه یک پژمردن از که من»

 بیمار کودک یک ساکت نگاه از

 زنجیر در مرد یک غم از

 !دار بر قاتلی حتی

 گلوست در بغضم و نگاهم در اشک

 ایام، وندرین

 سبوست در مارم زهر پیاله، در زهرم

 «؟...کنم باور کجا در را او مرگ

 ...داشتم دوستش بیشتر، قبل،شایدم مثل هم هنوز داری خنده طرز به

 رو پررو ی پسره اون و بذاره تنهام اومد دلش چطور کرد؟ می زندگی داشت چطور دونم نمی

 ؟...کنه انتخاب

 سپهر؟_

 .بردم فرو موهام داخل کلافگی روی از دستمو و برگشتم طرفش به

 پایین؟ بیام تخت از کنی کمکم شه می_
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 بری؟ خوای می کجا_

 .دستشویی_

 درد از صورتش که حالی در و اومد پایین تخت از آروم خیلی گرفتم، دستشو و رفتم طرفش به

 می آروم خودم: گفت و کشید بیرون دستم از دستشو. رفت دستشویی طرف به بود، شده جمع

 !مرسی رم،

 .گرفتم فاصله ازش و انداختم بالا هامو شونه

 برگشت وقتی تا کردم آماده هم رو خانوم غذای کشیدم، غذا خودم واسه و برگشتم آشپزخونه به

 اب بود، شده دولا و گذاشته دلش روی دستشو اومد، بیرون که بودم ام لقمه جویدن مشغول. بخوره

 خوب حالت: گفتم و دویدم طرفش به. دادم قورت جویده،نجویده مو لقمه و شدم بلند عجله

 نیست؟

 لاییب اگه بودم، کرده قبول که مسئولیتی از ترسیدم می خیلی. نشست زمین روی و نداد و جوابم

 ...شدم می بیچاره میومد سرش

 بیاد؟ مسعود بزنم زنگ_

 .شم می خوب بخورم بدی مسکن یه میکنه، درد دلم! نه_

 به ات کردم کمکش.بخوره تا آوردم قرصشو ولرم، آب لیوان یه با و برگشتم آشپزخونه به سریع

 ...کنم درک دردشو تونستم نمی هرگز من و شد جمع تخت روی جنین مثل برگرده، اتاق

 تی؟راس م...ام...کنه می خوب میگن بیارم؟ گرم نوشیدنی چای،یا یه: گفتم و کشیدم پتو با روشو

 .کنم می دمشون برات الان کابینتن، ته هنوز میکنم فکر که بود داده بهم دارویی گیاه یکم مادرم

 چشمم و رفتم آشپزخونه به خیال بی نکرد، نگاهمم و چکید چشمش ی گوشه از اشک قطره یه

 گرسنه حداقل تا کردم درست ساندویچ یه خودم واسه سریع. شد ثابت ام نخورده دست غذای رو

 بار آخرین مادرم که آویشنی و پونه کابینت ته از بجوشه، گذاشتم و کردم آب پر رو کتری! نمونم
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 یم گرمش کمی باز خب ولی بودند شده کهنه شاید. ریختم قوری تو و کردم پیدا رو بود داده بهم

 ...کردند

 میاد،ن دنیا به بد ذات با هیچکس خب ولی...کنم فراموش تونستم نمی اینو بود، بدی دختر شادی

 می تربیت رو ما که رسماشه و دنیا این! سفید،پاکه لوح یه مثل شه می متولد وقتی نوزاد یه

 رسیدم تا داد ام بازی انقدر زندگی دونستم؟ می چه! بود رسوم و رسم تابع هم شادی حتما...کنه

 !کردم می دم پونه بود، شده سقط اش بچه که زنی واسه متری چهار_سه ی آشپزخونه تو اینجا،

 بود؛ انداختم،تینا اش صفحه به نگاهی بیاد، جوش کتری تا و خورد زنگ لحظه همون گوشیم

 .بودم منتظرش اینا از زودتر

 ! کردیا باز سرت از و شادی خوب تو؟ کجایی خانم، تینا سلام_

 گاز و سرم و سرنگ زباله سطل تو نگو، که کرد دعوا باهام انقدر بابام! شرمندتم کن باور... سلام_

 .بدم توضیح براش رو چیز همه شدم مجبور و دید خونی استریل

 ...بابا ای: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 چطوره؟بهتره؟ حالش حالا_

 یه راشب مسعود سپردم برسم بهش نمیتونم خوب خب ولی قبله از بهتر نداره، تعریفی که حالش_

 .کنه پیدا پرستار

 ...کشیدن زحمت واقعا نکنه، درد مسعود آقا دست_

 .کنم می دم گیاهی چای دارم خانم واسه برم؟ من تینا_

 !درآورد رو حرصم و خندید

 !گفتی نمونه پرستار یه مثل_

 !پررو ی دختره پختی برام تو که آشیه_
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 !مهربون پرستار خداحافظ_

 .خداحافظ_

 رد بیشتر خاصیتش تا جوشید می باید. کردم جوش آب پر رو قوری و گذاشتم میز روی رو گوشی

 !بود مادرم درآوردی من های تجربه اینا میومد،

 التح همون تو. برگشتم اتاق به و گذاشتم سینی داخل هم رو سوپش ریختم، براش پر استکان یه

 ستهنش خون به و باز چشمای دیدن با باشه؟ رفته هوش از نکنه ترسیدم یلحظه و بود کشیده دراز

 !است زنده هنوز که فهمیدم اش،

 هم ظهرت سوپ از بخور، رو جوشونده این شو بلند: گفتم آروم و گذاشتم تخت کنار رو سینی

 کنم؟ کمکت. میخوری میارم داشتی دوست اگه بودم کرده درست الویه شام مونده،

 پشتش سریع و نشست آروم خیلی. شه بلند خواد می خودش هم باز فهمیدم و برد بالا سرشو

 نطورهمو. نشستم تخت پایین خودمم و دادم دستش به رو چای بده، تکیه تا گذاشتم بالش چندتا

 .سوزه می دهنت اونجوری بشه سرد یکم بذار: گفتم تعجب با. خورد قلوپ یه داغ داغِ

 گردنش زیر صورتش، خمای و پیچ از گذشتن بعد و چکید صورتش از مزاحم اشک قطره یه دوباره

 .شد محو

 !سپهر؟_

 بله؟_

 ...خیلی...خوبی خیلی تو_

@fatemehkazeminovels 

 19پارت

 نمی نگاه بهم اصلا که حالی در. فهمیدم نمی حرف این از رو منظورش کردم، نگاهش تعجب با

 ...شه می پیدا کم خیلی تو مثل آدمی: گفت دوباره کرد،
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 ...نبودم برات چیزی سر درد جز من: گفت شرمزدگی با و گرفت دیوار روی شعر تابلوی از نگاهشو

 بابا، نه :گفتم تصنعی حالتی ایرانی،با های تعارف طبق ولی کرد می تایید حرفاشو صدایی دلم ته

 ...دیگه میاد پیش

 همه تو اگه: گفت و زد پس دست پشت با چشماشو اشک همزمان داد، تکون سرشو و کشید آهی

 ...بودم کارم سر منم الان شاید بود، پشتم تو مثل مرد یه زندگیم ی

 که چیزایی! ام بدی دختر من! داری حق آره: داد ادامه شه، خالی و بزنه حرف یکم تا نگفتم هیچی

 !ان موجه غیر دیدی، مون آشنایی اول از

 !نداشتم علاقه کار این به اصلا و کرد می بازی کلمات با داشت بودم، انداخته پایین سرمو

 چی؟ یعنی اجبار دونی می_

 رطش بابام که بود اجبار! اجباره زندگی این اصلا بوده، اجبار زندگیم کل! دونستم می که معلومه

 رو تبسم صدای شنیدن حق که بود اجبار! دونست می اون با ازدواج رو برادرم زن به کمک

 من واسه بوده، برادرم مأمن روز یه که آغوشی لمس کردند نمی درکم که بود اجبار نداشتم،

 می کسی هر از بهتر رو اجبار معنی من و دونست نمی شادی! محیا نبود بود اجبار...حرومه

 ...دونستم

 رو گرانادا دانشگاه بورسیه که روزی! دانشگاه و مدرسه اول شاگرد برادر، یه و داشتم خواهر یه_

 خترد یه خب بود، غریب کشور یه به اومدنم مخالف کاملا بابام. بودم ابرا روی خوشحالی از گرفتم،

 رش دختر علاوه به... شه دور ازت ها فرسنگ بذاری و کنی اعتماد جامعه به که سخته خیلی تنها،

 من سنتی و مذهبی بابای واسه زدم، می که جلفی های تیپ و بود آزاد روابطم بودم، شیطونی و

 .شد می تموم گرون خیلی

 رایپس حرفای تو همیشه... نداشت دوسم هیچکس: کرد بازی انگشتاش با و انداخت پایین سرشو

 ونمهرب و صمیمی بقیه بابای مثل بابام اینکه حسرت. بودم خریدن ناز و محبت دنبال خیابونی

 !اشتباه،حماقت...آزادیمه مجوز غریب کشور یه به مهاجرتم کردم می فکر. بود مونده دلم رو باشه،
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 بچه...کارام دنبال افتادم و کردم نرمش یکم مادرم طریق از کشید؛ طول خیلی پدرم کردن راضی

 ،توکنی خرج دنیا اونور ببری تو ندارم مفت پول من بچه گفت می بابام چی هر بود، داغ سرم بودم،

 مین! برم فقط بذار کنم، می کار خودم: گفتم می و شدم می عصبانی وقتا بعضی! رفت نمی کتم

 ...نمیشه خوای می که اونطور هیچوقت دونستم

 بودند، رسیده هاشون خواسته به درصد چند فقط زمین، روی آدمای کل از شاید! میگفت راست

 می که مادرم ی جمله به بودم کرده عادت بچگی از...بوده صلاحشون به شون خواسته مطمئنا که

 .«فهمه می بهتر صلاحتو اون باش مطمئن کنه می کار تو از بهتر عقلش خدا! پسرم: »گفت

 مین آدمه، خود دست کارا خیلی که فهمیدم گذاشت، تنهام و کرد ولم اونطور محیا اینکه بعد ولی

 !بنویسه بد من واسه انقدر خدا که شه

 کم کم که خاکستری روزای از امان اما عالیه، اولش چی همه شدم، اینجا راهی بالاخره_

 یجوون دختر به. نداشت ای فایده گشتم می کار دنبال چی هر فرستاد، نمی پول زیاد پدرم...میان

 هر داد نمی اجازه غرورم طرفی از. دادند نمی کاری هیچ هست، هم غریبه و نیست بلد هیچی که

 !خاکی جاده همون آخر، سیم به زدم ؛بشنوم درشت بابام از و بزنم زنگ روز

 ...دارد ادامه

@fatemehjazeminovels 

 11 پارت

 من نظر از شاید دونم نمی کنم، انتخاب رو راه بدترین شد باعث... و غربت پولی، تنهایی،بی_

 «هرزگی»میگن دنیا جای همه تو من کار به ولی باشه دیگه یچیز اسمش

 طنین اتاقم ی بلااستفاده و کهنه وسایل لای اش گریه هق هق و پوشوند دستاش با صورتشو

 خواهش شادی؟: کنم آرومش مثبتی های جمله با کردم سعی کنم، بغلش نداشتم دوست. انداخت

 درست کنارش و کنی پیدا خوب کار یه کن سعی بعد به این از! گذشته گذشته،! نکن گریه کنم می

 .بدی ادامه هم
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 که درخشانی ی سابقه با آخه؟ ده می کار من به کی رم؟ نمی دانشگاه ترمه چند دونی می درس؟_

 نزدم، کار این به دست خوشی و رضایت روی از هیچوقت ولی...درسته ام بدکاره زن یه من...دارم

 ...کنم دور خودم از باید چطور رو چیز همه بی کارلوس این دونم نمی حالا...بده خیلی پولی بی

 آورد؟ سرت رو بلا این چرا بپرسم شه می: پرسیدم و دادم خرج به جسارت کمی

 ها یمشتر از یکی یشب بودم که کازینو تو: گفت و برد فرو اش یقه تو ممکن حد آخرین تا سرشو

 حقه کارلوس از...رفتیم خونش به هم با بعد و کرد صبر شب آخر تا اومد، خوشش کارم از خیلی

 دوستم واقعا که گفت می...کنه امتحان منو خواست می مثلا بوده؛ خودش آدم اون بودم، خورده

 قهح با ولی! نبودم میل بی بهش خب منم...کنیم می زندگی هم کنار بچه اومدن دنیا به بعد و داره

 .انداختم روز این به و زد کتکم میخوردم تا زد بهم که ای

 قرصاتو بعد و بخوری غذا یکم بهتره...کرد یخ غذات: گفتم و دادم تکون تاسف روی از سری

 !شه نمی که خالی شکم کنی،با مصرف

 خانوادت: پرسیدم و کردم کنجکاوی کمی کرد، خوردن به شروع کن گوش حرف ی بچه یه مثل

 بیان؟ کنار نتونستن هنوزم

 کاملا پدرم اما. کشه می نفرین و زنه می زنگ بهم گاهی مادرم: گفت و داد قورت درسته شو لقمه

 رسوندن گوشش به نفر چند که هام خرابکاری غصه و خوره می حرص میدونم کرده، فراموشم

 واسه و بود شده تموم درسم نصف الان کرد می حمایت ازم اگه! داره؟ فایده چه ولی کرده، پیرش

 .نداره خوابیدن واسه امنی جای حتی که ارزش بی آشغال یه نه بودم؛ شده کسی خودم

 یزندگ دور، بریزی بودن ات گذشته تو که اونایی همه بدی قول اگه. امنه جات اینجایی وقتی تا_

 .ده می نشونت خوششو روی

. یادب لبم روی لبخند شد باعث بود، کرده باد غذا از که لپش گوشه و کرد نگاهم سفیه اندر عاقل

 ردنک می تلافی یجور دوستم، دیگه یکی با میفهمیدن که مردایی از کدوم هر: گفت و کشید آهی

 .بود کاری خیلی ولی آخری این.رفتن می و
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 چیز همه ی درباره راحت خیلی که بود دوونده ریشه استخووناش تو انقدر وقاحت ندادم، جوابشو

 .زد می حرف

 راستی؟_

 بله؟_

 بود؟ کی کردی، می نگاه گوشیت تو عکسشو که دختره اون_

 هک محیایی پرسید؛ می محیا درباره داشت. کشیدم عمیقی نفس و انداختم ابروهام بین ای گره

 تو هک محیایی...بود پاک و سفید گل یه شادی با مقایسه در بگیرم، چشم اش معرفتی بی از اگه

 ود؛ب ناگهانی و اتفاقی خیلی رفتنش و نشد کم بهم عشقش از هم یکبار بودنمون، باهم سالای کل

 ...کنم باور تونستم نمی سال سه بعد که طوری

 تا تمرف بهداشتی سرویس به و اومدم بیرون اتاق از. شدم بلند جام از عصبانیت با و ندادم جوابشو

 به و اومده من سر بلایی چه بفهمه کسی ترسیدم می! نبود خودم دست. بزنم صورتم و سر به آبی

 میز رو و شد بلند گوشیم صدای لحظه همون. بخنده محیا داشتن نگه تو ام عرضگی بی

 فراری هم سعیده از. داشتم ام، عمه ،دختر سعیده طرف از پیام یه کردم؛ پیداش آشپزخونه

 دهسعی داشتند؟ رابطه هم با هنوزم یعنی بودن، هم با دانشگاه تا مدرسه از بود، محیا یادآور...بودم

 همین بخاطر داشت، تاکید هاش بچه تحصیل رو خیلی پدرش ولی بود تر بزرگ محیا از سال یک

 و دادم جواب شو پرسی احوال و سلام. بود خوندن درس مشغول و بود مونده مجرد الان تا سعیده

 زنی؟ می حرف باهام نشه ناراحت عمه: نوشتم کوتاه خیلی

 !دونه نمی_

  داشتی؟ کاری خب_

 چی سامان بعد نداشتم، باختن برای مهمی چیز چند هر کرد، نگرانم و کشید طول دادنش جواب

 کنه؟ ناراحتم که باشه داشته اهمیت انقدر میتونست

 خوبه؟ دانشگاه: نوشتم و نداد جواب
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 .ره می پیش خوب آره: نوشت سریع

 مربوط محیا به مطمئنا اش دستپاچگی این. بود سعیده دونست، می رو ما موضوع که کسی تنها

 !بودم؟ قصه کجای من ولی مردم می نگرانی از داشتم دلم ته. شد می

 .نمیاد دانشگاه دیگه سپهر؟محیا_

 تار و لرزید کم کم تا کردم نگاه اسمش به انقدر زد، می پلک اسمش رو چشمم نخونده رو جمله

 : خوندم شو بعدی های پیام و زدم پس رو چشمم اشک...شد

 چی عشق اونهمه سر دونم نمی حتی من! نداره ربطی من به گی می دونم می نشو ناراحت سپهر_

 .کنی کمکش بتونی تو شاید ولی اومد

 رمب که ام کی من علاوه به ندارم، رابطه دیگه اون با من احمق ی دختره آخه: گفتم و کشیدم پوفی

 .باشه فکرش به باید لندهورش شوهر! بدم؟ نظر اون خوندن درس درباره

 بپرسم ازش لحظه یک و بدم مو چی همه بودم حاضر لحظه اون بودم مطمئن زدم، می گول خودمو

 پسر اون نکنه بودم نگران کنی؟ حیف خوای می آخر سال درست و کشیدن زحمت اونهمه چرا

 !سعیده تو به لعنت اه کنه؟ می اذیتش

 منو بودن گذاشته قرار امشب دنیا ی همه ندادم؛ جوابشو دیگه و اومدم بیرون سعیده چت از

 ...کنن دیوونه

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 10 پارت

 دهش همین غذام بود وقت خیلی. بره پایین بغضم تا خوردم آب لیوان یه و گذاشتم میز روی سرمو

 !آب و بغض: بود

... 
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 زنگ فرزان به تأمل بدون منم بگیرم، تماس خوام می که کس هر با دادن اجازه بازداشت از بعد

 زا که داشتم رو انقدر نه و فهمیدم می زبونشونو نه. بگیره وکیل یه برام تا خواستم ازش و زدم

 .کنم دفاع خودم

 گهدی افتاد، دادگاه به کارم اینکه از بعد! نبودم بدشانس هم زندگی جای همه کنم می فکر چی هر

 و موندم کمپ تو موقتا بزنه، حرفامو ی همه و پناهندگی ی انگیزه تا سپردم وکیل به رو چیز همه

 کاری. بدند غذا و خواب جای بهم عوض در و کنم کار مزد بی براشون تا دادند بهم یساله کارت یه

 هب. کنم رفو رو پاره فرشای تونم می کردم اعلام و بود بافی قالی و رفوگری همین بودم بلد که

 و فرستاد برام پول مقداری. گفتم رو بود افتاده اتفاق برام که چیزی هر و کردم تلفن هم سامان

 .کنم صحبت تر راحت بقیه با بتونم تا آورد و خرید گوشی یه برام فرزان

 هامون وادهخان با بتونیم تا بودند گذاشته کامپیوتر یه بودیم، نفر پنج که مشترکمون ی خونه تو

 ردمک می سعی و بودند ایرانی یه و پاکستانی یه هندی، نفر دو دوستام. کنیم صحبت تصویری

 باهاش ساعت نیم بعد و بگیرم رو سامان شماره تونستم زحمت با. نشم صمیمی باهاشون زیاد

 :بزنم حرف

 !داداش سلام_

 ره؟ می پیش خوب چی همه چطوره؟ حالت جان سپهر سلام_

 شما؟ خوبین!است همیشه مثل ی...هع_

 .دارن سلام همه خوبیم مرسی_

 بزنیم؟امروز حرف خودتون تلفن خط با و بیاری رو کامپیوترم بابا خونه بری تونی می داداش_

 .کنم کار سیستم با تونم می منه نوبت

 و عباس کامپیوتر زهره عمه خونه از رم کرده،می مهمونشون سهیلا نیستن خونه که اینا بابا_

 .ها دی سی ال مانیتور این از خریده تازه میارم،

 بودم؟ نسپرده تو به یچیز من داداش؟ راستی. باشم آماده بده خبر بهم خلاصه آهان_
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 !شما؟...! نه: گفت و خندید نرم

 سپهر؟ جون شد؟ چی...دیگه نکن اذیت داداش_

 .میگم بهت بیارم و کامپیوترشون برم بذار نکن عجله_

 .منتظرم باش سریع داداش باشه_

 یاسین،پسر و عباس همراه به کنم، آماده رو سیستم که گفت و زد زنگ بعد ساعت یک حدود

 حظهل درمیومد، کارا این از سرش و خوند می افزار نرم یاسین. بودند نشسته سیستم پشت عموم،

 شکسته خیلی مدت این طی در داداشم...گرفت بغضم دیدم، کدر چند هر رو تصویرشون که ای

 یم خیال و فکر مدام بیاد من سر بلایی اینکه ترس از دونستم می! نداشت سنی هرچند بود، شده

 ...کنه

 و ببندم رو تصویری چت که گفت سامان سر آخر! کوچولو تبسم حتی زدم؛ حرف تکشون تک با

 بگی؟ یچیزی خواستی می داداش خب: نوشتم سریع خیلی. کنم چت تصویر بدون باهاش

 .کنه می اذیتم داره قصد از دونستم می و داد طولش کمی

 دوستت سپهر گفتم مقدمه بدون و مدرسه پشت پارک رفتیم موتور با اش، مدرسه جلوی رفتم_

 دلت اگه که دادم توضیح براش منم! رفته ایران از اونکه: گفت بعد ولی شد زده بهت اولش! داره

 و سرخ یکم... بدی ادامه میذاره هم درست بره، می هم رو تو میاد اقامتش گرفتن بعد باهاشه،

 چه ام خانواده دونم نمی! اونه پی دلم منم خب ولی نه؟ یا درسته کارم دونم نمی: گفت و شد سفید

 ...بزنه حرف باهات فرصت سر و بگه کسی به خواد نمی هنوز که گفتم دن؟ می نشون واکنشی

 ساده و صاف دختر کنم، جذب رو محیا تا کردم می رو تلاشم ی همه باید. بودم ممنونش دنیا یه

 ودمخ بود کافی فقط بدم؛ انجام رو کنن می پسرا که کارایی این و زبونی چرب نبود لازم و بود ای

 ! ام واقعی خودِ...باشم
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 لازم چیزی کتابی، اگه و کنه اذیتش کسی ذاره نمی داره، هواشو دورادور که گفت می سامان

 هیچی هنوز آخه. دونست نمی رو موضوع هم طاهره حتی ولی کنه، می تهیه واسش باشه، داشته

 ...نبود قطعی

 ینا که کسایی با تونستم می و شد می نصب گوشی روی که اومد جدید ی برنامه یه ماه چند بعد

 لک تو برنامه سریع خیلی و بود زدن زنگ از تر پایین کردن چت هزینه. کنم چت دارند، رو برنامه

 شون همه با و بودند خریده اندروید گوشی بیش و فامیلام و خانواده هم ایران تو. شد پخش دنیا

: داد پیام بهم ایران از ناشناس ی شماره یه که بود ام سالگی دو و بیست تولد شب. زدم می حرف

 ...برسی آرزوهات ی همه به امیدوارم! مبارک تولدت... سلام

 شما؟ ولی ممنون،: پرسیدم کنجکاوی با

 ...محیا: نوشت مکث با

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 11 پارت

! بود محیا... اصلا بنویسم باید چی دونستم نمی. بنویسم چیزی تونستم نمی و لرزید می دستم

 ...دارم دوستش بگم بهش شده که یبارم بود آرزوم که کسی همون

 چطوره؟ حالت: نوشتم دستم لرزش بر غلبه با

 خوبی؟ تو خوبم، ممنون_

 چطوره؟ مدرسه خبر؟ چه خوبم،_

 ...خوبه چیز همه سلامتی، خبر_

 ...خدا شکر_
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 ینم باورم. رفتم می راه ابرا روی خوشحالی فرط از و زدیم حرف افتاده پا پیش مسائل درباره یکم

 نمی. زنه می حرف باهام داره تر اونطرف کیلومترها بودم منتظرش ها سال که کسی همون شد

 یچه کنه فکر و بگم سریع خواستم نمی بودم، شده درمونده کردم؛ می شروع باید کجا از دونستم

 فقط اون؛ نه بودم زده حرفی من نه همچنان و گذشت روز چند... نیست حرفم پشت حسی

 ...تمام و بود مدرسه و درس و عادی صحبتای

 پیام چی هر و کرد دیر شه، آنلاین و برگرده مدرسه از تا بودم منتظرش همیشه مثل که روز یه

 و دکشی طول شب تا انتظارم. چت پای بیاد تونه نمی شاید گفتم خودم با. نداشت ای فایده دادم

 تو؟ کجایی! سلام: نوشتم سریع و شد آنلاین شب آخرای بالاخره. شدم نگران هم کمی

 مینه واسه رفتم؛ تند کمی و کردم ناراحتش کردم فکر. نگفت هیچی و فرستاد تعجب شکلک یه

 .شدم نگران نیومدی امروز چت، پای میومدی مدرسه بعد روز هر آخه: نوشتم تر مهربون و آرومتر

 شدی؟ نگران چرا: نوشت مکث کمی بعد

 !کردی دیر خب_

 ایدب تو! چت پای بیام نشه و بیاد مهمون...یا باشم نداشته شارژ روز یه من ممکنه طبیعیه، این_

 شی؟ نگران

 ...است کننده نگران خودش خودی به دوری همه این نیستم، اونجا من_

 کرد؟ می تغییر چی بودی اینجا_

 یم چه...نمیومد پیش ترسم می ازشون که چیزایی یا نیفتاده، برات اتفاقی دونستم می حداقل_

 !دونم

 ترسی؟ می که چیزایی_

 ...تو نبود مثل! آره_

 !فهمم نمی_
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 به که سهیلا عقد روز از! گذره می فکرا این با شبم و روز وقته خیلی من...دلم عزیز است ساده_

 پیش سال خیلی از دونم نمی یا داشتم، هواتو بازی موقع که بچگی روزای از یا زدیم، لبخند هم

 !دارم دوستت

 بهم سامان داداش:  نوشت بالاخره. جویدم می هامو لب استرس از و ننوشت چیزی دقیقه چند

 ...نه یا داره واقعیت دونستم نمی بودم، نزده حرف خودت با چون ولی بود، گفته

 شنیدی؟ خودم زبون از که محیا؟حالا چی حالا_

 !دارم دوستت خب ولی کی، از دونم نمی سپهر، دارم دوستت منم_

 ریسپ اون حرفای با و محیا کنار که بودند لحظاتی عمرم واقعی لبخندای تنها شاید...زدم لبخند

 !سپهر ترسم می من: نوشت بلافاصله... شد می

 چی؟ از_

 ...فاصله و دوری اینهمه از_

 !شه می تموم زود_

 ...باشن تو با اومدنم مخالف ام خانواده اینکه از ترسم می_

 خوشبختی، کنارم بفهمن اگه کردم؛ و چی همه فکر کنم، می شون راضی یجور باش مطمئن_

 .نیست مخالفت واسه دلیلی

 بهم دبیرستان آخر تا فقط بابام! دونی می خوب هم خودت دارم، زیاد خواستگار من سپهر_

 ...بدم جواب شون یکی به باید رفتن دانشگاه قبل گفته... داده فرصت

 خب: نوشتم سادگی با. کردم نمی درک حرفاشو و بودم شده کور خوشحالی و عشق از لحظه اون

 میام دبع...بیاد منم اقامت شاید بخونی تو دانشگاهی پیش تو مونده، سال یه هنوز دانشگاه تا محیا

 .کنیم می نامزد ایران
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 د،بو اومده سرم  که بلاهایی به توجه بدون... بود خندیده خدا دوباره و بودم کشیده نقشه دوباره

 ...بود نحس و تنگ برایم همیشه سرنوشت لباس که افسوس اما...دوختم می و بریدم می

 که قشنگی روزهای از بود، انتظارمان در که ای آینده از. زدیم حرف صبح های نزدیکی تا شب آن

 زلال رودی نرمی به که پاکی و سفید گل بود، گل مثل محیا کشیدیم، نقشه هزار آمدنش برای

 ...بود نشسته هایم شانه روی که بود خوشبختی ی فرشته و کرد می صحبت

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 11 پارت

 و بود من عاشق اندازه همون به اونم داشتم، دوستش خیلی شد، می شب محیا حرفای با روزهام

 هستی کل و جنون شه می کم کم که عشقایی این از...ترسید طرفه دو عشقای این از باید گاهی

 ...کشه می گند به آدمو

 می رو ها مغازه ویترین پشت کیف و کفش و لباس عکس واسم روز هر! بود سبزآبی رنگ عاشق

! ودنب مهم واسمون اصلا این و بودیم شده دیوونه بخره؛ تا میاد بهش کدوم گفتم می من و فرستاد

 بهش چیزی ینفر نشه باشه، خونه از بیرون و مدرسه راه تو خودش مراقب کردم می تاکید خیلی

 بدنم چهارستون داریم مهمون گفت می وقتی! پسرونه پرونیای مزه این از! دونم؟ می چه یا بگه،

 محیای از فامیل پسرای نکرده خدایی تا بود آسمون سمت به مهمونا رفتن تا دستم و لرزید می

 ...نیاد خوششون من

 نمی عاشق من مثل هیشکی گفتم می خودم با همیشه! بود محال عشق و حساسیت حجم اینهمه

 ...بود شده دیگه کسی ی خونه عروس بودم، حساس بهش نسبت انقدر که کسی همون حالا...شه

... 
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 از ساعت بود؛ روشن همچنان چراغ و رفتم اتاق به سر یه درآوردم، رو عینکم و مالیدم چشمامو

 گذشته کابوس به سوال،من یه با که بود کرده گناهی چه شادی و بود گذشته هم شب نصفه دو

 ؟... شدم پرت

 سینی و کردم مرتب رو پتو سوخت، واسش دلم بود، خوابیده و بود کرده جمع شکمش تو پاهاشو

 مبل روی هم خودم. اومدم بیرون اتاق از و کردم خاموش رو چراغ برداشتم، غذاشو نخورده دست

 !!روشن ای قهوه های خواب و دیدم خواب مدام خوابیدنی؟ چه و خوابیدم سخت و سفت

 .زد می چشمک صفحه روی مسعود اسم ولی آلارمه کردم فکر شدم، بیدار گوشیم صدای با صبح

 ...بخیر صبح! مسعود آقا سلام: دادم جواب خوابالود صدای با

 !که؟ موندی خواب! خان سپهر سلام_

 مادر و بودم صبح شیفت که وقتایی مثل درست! پرید سرم از خواب و انداختم ساعت به نگاهی

 .بود یازده ساعت...زد می صدام مدام ام بیچاره

 !شی می درست کن روشن خاموش یه کردی؟ سپهر؟هنگ_

 .میفتم گرسنگی به سرماه روند این با شدم بدبخت مسعود_

 سمت میاد داره دوستامه، از البته اطمینان، قابل پرستار یه شو آماده سریع حالا خب خیلی_

 درمورد بگم بهتون باید داده پیغام چندتا آقام. کارگاه بیا بعد و بگو بهش رو لازم سفارشای خونت،

 .انگلیسیه تاجر اون فرشای

 ...داری فدایی داداش گرم دمت_

 .باشه آماده باید چی همه بیاد اون ها باش زود فقط ببند خالی کم پاشو پاشو_

 .فعلا باشه_

 دمدی که کنم بیدار هم رو شادی تا رفتم. زدم صورتم و دست به آبی و کردم قطع رو گوشی سریع

! انمخ شادی بخیر صبح: گفتم خنده با. زده زل شعرم تابلوی به و بارونیه دوباره سبزش چشمای
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 من کنی می گریه اینطوری بهش میفته چشمت دفعه هر اینجا؟ از بردارم من رو تابلو این بابا

 .گیرم می وجدان عذاب

 .بهم ده می آرامش باشه بذار نه. بخیر توام صبح: گفت و زد لبخندی

 ودِز تا برسه بهت میاد داره مهربون پرستار یه الان پاشو...آخه که نداره ای فایده گریه با آرامش_

 .شی خوب زود

 شدی؟ خسته دستم از_

 .برسم کارم به منم و باشی تر راحت تو خوام می فقط من دیوونه؟ حرفیه چه این_

 توی رفتم و برداشتم هامو لباس! کردم تعبیر رضایت ی نشانه رو سکوتش و نگفت چیزی

 در زنگ.نره مسعود دوست پیش آبروم تا کردم جور و جمع یکم رو خونه. کنم عوض تا آشپزخونه

 در پشت خودم سال و همسن خانم یه. رفتم در سمت به داری خنده آرامش با و اومد در صدا به

 مارتا من: کرد معرفی خودشو سریع خیلی کردم، دعوتش داخل به. کرد سلام مهربونی با و بود

 .بشیم هم دانشگاهی هم شاید البته...مسعود دوست هستم،

 .لطفا اینطرف از.سپهرم منم: گفتم و زدم لبخندی

 تخت روی که شادی به. شدم وارد خودم اول و کردم خواهی معذرت.زدم در و رفتیم اتاق به هم با

 ییدبفرما... اومد پرستاره این گیریا؟ می بستر زخم برو راه یکم پاشو دختر: گفتم بود نشسته

 .داخل

 ودرداش و مشکل ممنونم، اومدنتون از: گفتم عجله با بلافاصله و شدند آشنا هم با مارتا و شادی

 هر هم ناهار. راسته سمت کابینت داخل چیزا این و آمپول و سرم یکم گه، می بهتون خودش

 .کنم می خبرتون برگشتم اگه خودم شام تا کنید، درست دونید می صلاح چیزی

 .دونم نمی رو وسایل جای من فقط_

 .داحافظخ فعلا شده دیرم خیلی من بپرسین بزنین زنگ نشد اگه کنید پیدا بگردید کنید سعی_
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 تنهام جاده وسط و بود معرفتی با یار ولی شدم، ام قراضه یار سوار و زدم بیرون خونه از سرعت به

 ...بود نذاشته

 به و دادم بالا گیرو آفتاب حرص با رحمش، بی چشمای دیدن با و زدم پایین رو گیر آفتاب

 پشت حماقت بودم؛ عصبانی دستش از. نکردم توجهی خورشیدم نور بودن سوزنده و مستقیم

 سپری متاهل زن یه به کردن فکر با رو روزم و شب که  بودم تر احمق خودم من چند هر... حماقت

 بهش حتی وجه هیچ به نباشه، من واسه چیزی اگه که داشتم آیینی خودم واسه روز یه. کردم می

 شکن آیین بودم دچار بهش که حسی اما...آوردنش دست به واسه تلاش برسه چه نکنم هم فکر

 یعنی کنه، می له رو قانون خودش گذار، قانون یه وقتی...شد نمی حالیش حرف بود، رحم بی بود،

 و بوده، زندگیت ی همه روز یک که دختری به کردن فکر! داشتم شکستم،قبول سنت من! پایان

 ایدب و شکنیه سنت...جرمه یه نیست، تو مال دیگه دختر اون وقتی ، خاطراتش با کشیدن نفس

 ...دادم پس هم بد خیلی دادم، پس...بدی پس تاوان

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 11 پارت

 خودم های کوتاهی بخاطر بودم؛ سفارشا ی گیرنده با زدن کله و سر و کردن کار مشغول شب تا

 !منه؟ تقصیر که کنم قبول میذاشت غرورم مگه ولی بود افتاده عقب کارا

 شب آخر بدم؛ تحویل کارهارو فردا تا دادم قول و کردم راضیشون بود کندنی هرجون به بالاخره

 نظمم و مرتب رسیدم، خونه به. کنم تمومشون خونه توی تا کردم ماشین بار رو نیمه نصفه فرشای

 خونه داخل هم خوب غذای یه بوی حتی میومد، اتاق داخل از شادی و مارتا صحبت صدای! بود

 مارتا به رو. دادند رو جوابم جفتشون و شدم اتاق وارد زدم، در و کردم سلام بلند. بود شده پخش

 !کشیدی زحمت خیلی خانم، ممنونم خیلی: گفتم

 !دارند نمی بر کردن تعارف از دست هیچوقت ایرانیا: گفت و خندید

 بهتری؟: گفتم و زدم لبخندی بود بهتر خیلی انگار حالش که شادی به
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 .بگذره بد بهم نذاشته اصلا خوبه خیلی مارتا آره_

 برم؟ من ندارید کاری دیگه اگه حاضره، غذا: گفت که انداختم بهش قدرشناسی نگاه

 برسونمتون؟ خواید می اگه...نیست کاری نه ممنونم، خیلی_

 .میرم خودم نزدیکه ممنون نه_

 .راحتید جور هر باشه_

 داد بلند همونجا از و رفتم آشپزخونه به. رفت شادی از خداحافظی بعد و کرد جمع رو وسایلش

 خوردی؟ شام تو: کشیدم

 .وقته خیلی بله_

 یرم،بگ گرم شادی با زیاد نداشتم دوست. نشستم میز پشت و کشیدم خودم برای پر بشقاب یک

 یزندگ سراغ برگرده دوباره شدنش خوب بعد خواست نمی دلم یطرفم از. نداشتم خوبی حس اصلا

 موضوع تا رفتم اتاق به غذام، خوردن بعد و چیدم خوب برنامه یه براش خاطر همین به اش، قبلی

 هست؟ اجازه: گفتم و زدم باز در به تقه چند بود؛ اش گوشی با رفتن ور مشغول. بگم بهش رو

 .بشین بیا بله،: گفت و زد لبخندی

 میکردی؟ چیکار: گفتم و نشستم تخت کنار

 با دیگه کلا و کنم عوض رو خط این دارم سعی داشتم، پیام و زنگ کلی مدت این تو هیچی_

 .باشم نداشته رابطه هیچکدوم

 !شادی؟ چیزه م...امم: گفتم و کشیدم عمیقی نفس. بود کرده هموار رو راه زدنم حرف واسه تقریبا

 در ولی نیست زیاد خیلی کنی؟درآمدش کار ما فروشگاه قسمت تو شدن خوب بعد چیه نظرت

 .میشه گرم سرت عوض

 ؟...یا شادی یا اشکه برق فهمید شد نمی که بود خاصی برق چشماش تو
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 !کشیدی زحمت اینهمه کنی، ول حیفه...دانشگاهت مونه می_

 کار هی چیزی کتابفروشی تو دانشگاهم بعد اینجا، بیام تعطیلات و ها آخرهفته میتونم راستش_

 ...بگذره روزم تا کنم پیدا وقت پاره

 !خوبه خیلی_

 کنم؟ جبران چطور رو تو لطف اینهمه دونم نمی فقط_

 .کافیه باشی، راضی و کنی زندگی خوب که همین_

 کنم؟ کار فروشگاه تو میتونم رو ماه یک این دانشگاه، گردم برمی بعد ترم از_

 !البته_

 بریم؟ چطوره فردا_

 !که نشده خوب کاملا حالت هنوز_

 هخون برگردم شب فروشگاه میام که مواقعی خوام نمی من راستی؟...دارم درد دل یکم فقط خوبم_

 که؟ دونی می بهتر خودت تو،

 واسه خواب جای بمونی، کارگاه داخل همونجا تونی می نیستی راحت اگه حرفیه؟البته چه این_

 .هست ینفر

 .ره نمی سر حوصلم هم میبینم رو شماها ها هفته آخر هم شه، می خوب خیلی_

 اگه. کنم آماده فردا تا رو سفارش چندتا باید دارم، کار یکم من: گفتم و زدم ای خسته لبخند

 .بخیر شب! گرفت،بخواب خوابت

 .بخیر شب_
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 تسکینه، یجور دوختن کردم؛ پهن رو دوز و دوخت بساط خونه از ای گوشه و کردم ترک رو اتاق

 یکم کنی، می خالی ها پارچه رو هاتو غصه و غم تمام و کنی می فرو رو سوزن حرص با که وقتی

 ...شی می سبک

... 

 از رو تولدهامون نداشتیم، که هایی خوشی چه محیا با و شد می سپری ام زندگی خوب های روز

 تعویق به کارم...کردم می حس رو وجودش که گرفتیم می جشن یجوری گوشی پشت همون

 و بود دادگاه تو یکسره ام بیچاره وکیل. نداشت ای فایده شدم، می منتظر چی هر و بود افتاده

 کنکور واسه محیا بودم؛ شرمنده همه از! من واسه فرستادن پول بود شده کارشون بابا و سامان

 بابت از حداقل و بگیره نتیجه داشتم دوست خودم زدیم، می حرف هم با کمتر و خوند می درس

 بهونه رو درس دوباره تونست می یجور شاید شد می قبول دانشگاه اگه... باشه راحت خیالم اون

 وت پسری. شد نمی موندنش مجرد به راضی ممکن وجه هیچ به پدرش وگرنه بمونه منتظرم و کنه

 یم قرص پا و پر پسرعموهاش از تا سه بیشتر همه از نره، محیا خواستگاری که بود نمونده فامیل

 گفته سهیلا به خودم داداش مهدی گفت می سامان حتی. بود کرده رد رو همه محیا و خواستند

 !!شدند روبرو سامان شدید مخالفت با که محیا، خواستگاری بریم

 می تلاش چی هر و است طرفه یه داشتن دوست گاهی بودم، ممکن وضعیت ترین وحشتناک تو

 می چرخشون لای چوب دنیا و شن می عاشق دو هر گاهی! نداره ای فایده رسیدن، واسه کنی

 این تو خودم ولی نبودم دنیا کل با کردنش عوض به حاضر نظر هر از که محیا، و من مثل کنه؛

 می بعد ولی برگردم؛ ایران به و کنم فرار زد می سرم به گاهی...بودم افتاده گیر تاریک زندون

 ام روحی حال بیاره؟ دووم اونجا نتونست که ای عرضه بی این عاشق گن می محیا خانواده گفتم

 و حساب و فیزیک بود، فشار تحت هم محیا کنه، درکم تونست نمی کس هیچ و بود بد خیلی

 می آزارش اونا جفت اندازه به عشق هم مقابلش و دیگه، طرف از خواستگارا طرف، یک از شیمی

 ناو کاش دادم؛ قرار منگنه تو انقدر رو محیا پاکی به دختری که فرستادم می لعنت خودم به. داد

 هک کنم چه ولی... رفتم نمی جلو هرگز و شدم می دیگه کسی با شدنش خوشبخت به راضی روزها

 ...بود گرفته ریشه سهیلا عقد روز لبخندای اون از ما عشق
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 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 15 پارت

 !بره نمی خوابم_

 .هنکن خونریزی تا دادم فشارش وسطم انگشت با سریع و رفت ام سبابه انگشت تو سوزن نوک

 شادی؟ شدی بلند جات از چرا_

 !برد نمی خوابم آخه_

 خوابیدی؟ زیاد ظهر چرا؟مگه_

 !تقریبا_

 می تحویل فردا تا رو ها فرش این باید شده جور هر شدم؛ کارم ی ادامه مشغول و نگفتم چیزی

 !بودم داده قول دادم،

 شادی؟ خوری می چیزی_

 کنم؟ درست قهوه یه داری دوست_

 .شی می اذیت_

 .شدم خسته خوابیدم بس از نه_

 .خوبه موندنم بیدار واسه ممنون پس_

 خوبی این به دختری شد نمی باورم هیچ. شد قهوه کردن درست مشغول و رفت آشپزخونه به

 ...باشه داشته تاریکی ی گذشته
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 ایه یاخته تک تک با که وقتی درست کنه؟ ولم اونطور محیا خوبی به دختری شد می باورش کی

 ...داشتم نیاز بهش تنم

 ! «کرباسن یه پا تا سر همشون زنا این اصلا»

 کاش بیام، کنار باهاش سال سه بعد تونستم نمی شد، می ختم محیا به تهش هام ثانیه ی همه

 ؟...بود چی من گناه مگه آخه آورد، می زدنم پس واسه روشنی دلیل ها روز همون

 .بفرمایید_

 ندلبخ با و نشست بود پهن جلوم که فرشی اونطرف. کردم تشکر و برداشتم رو فنجونا از یکی

 !بود وقت خیلی که هم چشمم بود، شده ضعیف بدجور اعصابم. کرد نگاه کارم به درآری حرص

 کنی؟ تموم رو اینا باید_

 .بله_

 ؟ توِ ی ایده قشنگه، طرحش چقدر_

 .داده رو ایده این فرشا صاحب خود نه،_

 !بدم؟ فرشا واسه هم هایی ایده همچین تونم می فروشگاه اومدم من اگه راستی_

 .آره بشه، لازم اگه_

 .داشتم علاقه چیزا اینجور به همیشه! دارم دوست انقدر...خوب چقدر_

 ! «هم محیا»

 نیست؟ خوب حالت انگار تو: پرسید دید که رو سکوتم

 .کشیدم آه و دادم تکون سری

 .بری می رنج یچیزی از همیشه انگار_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 106 

 چیز؟ یه از_

 بخار عینکم شد باعث اش داغی اینکه از بردم، صورتم نزدیک مو قهوه فنجون و زدم پوزخندی

 نقدرا مردم! دیگه بسه:» که زد می نهیب دلم تو صدایی! داشتم بغض دلیل بی. شدم عصبانی کنه

 «ضغیف؟

 ...بدجور! بودم سامان و سر بی بدجور! شناسه نمی زن و مرد که درد

 من سامانی و سر بی ی قصه

 گفت می درختان برگ با باد

 گفت می من با باد

 !مرد تهیدستی چه

 ...کرد می باور ابر

 .کنم تمیزش برات من بده_

 !کرد پاک لباسش ی گوشه با حرف بدون اونم دادم، دستش به و درآوردم رو عینکم لجبازی بدون

 زا باهاش ساده دوست یه مثل تونستم نمی حتی. کرد ترم احساس بی لبخندش و کردم تشکری

 مرده هم شاید بودم، خسته شاید بودم، گرفته افسردگی شاید. کنم صحبت ها فرش روی طرح

 ...!نبود حواسم ولی بودم

 حرفی؟ کم انقدر همیشه تو_

 !اوهوم_

 .حرفم پر انقدر من عکس بر_

 .نره سر حوصلم منم بزن حرف تو خب_
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 .بری بذاری جواب بدون و بشی عصبانی دوباره بزنم حرف ترسم می_

 بزنی؟ حرف من ی شده گذاری مین ممنوعه مناطق درباره مجبوری مگه خب_

 چی؟؟: گفت ای مزه با حالت با و کرد گرد چشماشو

 چی؟ چی،: گفتم و زدم لبخندی نیم

 ات؟ زندگی تو داری ممنوعه ی منطقه یه تو یعنی_

 !خب دارن همه_

 !ندارم؟ من چرا پس_

 .بپرس خودت از دونم نمی_

 هک دختری بود، شده تنگ تینا برای عجیب دلم. کشید خجالت کردم حس و انداخت پایین سرشو

 می کاهش حدودی تا مو عصبی های تنش حرفاش و بودم کرده جداش دخترا ی همه دنیای از

 منطقه شد؟ چی: گفتم شادی به. بود خواب لحظه اون مطمئنا و انداختم ساعت به نگاهی. داد

 نداشتی؟ ممنوعه

 .دادم دست از مو ممنوعه های منطقه ی همه من...نه_

 .رسه می این به دونستم می

 .رحمه بی خیلی دنیا_

 !چطور؟_

 ه؟ن جالبه! نیست باکره فکرش من مثل یکی باشی، داده دست از رو تنت های ممنوع ممکنه تو_

 ...ده می بازی یجور رو کس هر دنیا

 .داد بازی بیشتر همه از و من_
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 لااص باشه، دنیا موجود ترین بدبخت خودش خیال تو تا گذاشتم کنم، بحث باهاش خواستم نمی

 نهدفمو و بدیم جلوه ترین بیچاره و ترین بدبخت خودمونو بودیم کرده عادت! بود ما خصلت این

 بود؟ چی کار این از دونم نمی

 دادی؟ دست از رو کسی_

 متولد تازه ی بچه پسر یه دادم، دست از مو هستی ی همه من! شبی نصف پرسید می سوالایی چه

 پاش به کلفت زنجیر چندتا که ای بچه پسر یه کنه، می جمع زندگی داره صفر از که ام شده

 ...وصله

 !رو برادرم آره،: گفتم آرامش با

 !متاسفم_

 .نیست خوب واست خوابیدن دیر بخوابی، بری بهتره. ممنون_

 .بخیر شب: گفت و اومد کش لباش

 ام خسته دیوار وحشی هجوم از من

 ام خسته سیگار چرکی های سرفه از

 

 زند نمی پر هم تو برای دلم دیگر

 ام خسته دار طمع و رذل نگاه آن از

 

 نیست کوچه بحـــــران محلل من اشعار

 ام خسته منقار به الشهِِ  کرکسان زین
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 ها کتاب در ولع به ام چریده بس از

 ام خسته علفزار حضور دیدن از

 

 برد نمی بودن قسمت به مرا چیزی

 ام خسته تکرار وجهی دو ی واژه از

 

 شب سرد نفسهای و گرم های ازقصه

 ام خسته اشعار در خفته بحث و درس از

 

      نظیر بی ستاتاق،بهشتی از هرگوشه

 ام خسته آزار و آدم ازدحام از

 

 توست هراس در زمین دفن زمان اینک

 ام خسته بیکار و حس بی دستهای از

 

 خون عصر به مسلط های دکمه راز از

 ام خسته انکار و شواهد همه این از
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 غروب این دارد ابدی اقامتی قصد

 ام خسته تبهکار طلوع بی شهر از

 

 روم می آغاز به مرگ رکاب در من

 ام خسته پرآزار چرندیات این از

 

 ام حوالی این نفس ترین رمق بی من

 ام خسته دار بر مکرر بودن از

 

 شوم می خرد ها ثانیه عبور با من

  ام خسته هوشیار جنازه این حمل از

          

   "فولادوند  اندیشه"                        

 ...دارد ادامه 

@fatemehkazeminovels 

 11 پارت
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 م،گذاشت ماشین عقب صندلی روی و برداشتم رو ها فرش شه، بیدار شادی اینکه از قبل زود صبح

 دیگه امروز مارتا پرستار. دونستم می دیشب خوابی بی از اینو و کرد می درد شدت به سرم

 می باید فردا از. بده انجام کارهاشو خودش تونست می و بود شده خوب شادی حال چون نمیومد

 ...سمّه براش بیکاری بودم مطمئن فروشگاه؛ بردمش

 و رفتم کارگاه به قیمتش، سر زدن چونه و ها فرش دادن تحویل بعد داشتم، پرکاری خیلی روز

 ...بکشه پر ساعت چند واسه ذهنم از چیزا خیلی شد می باعث کردن کار. شدم مشغول

 ارمشلو تکوندن از بعد. داره کارم خانمی یه گفت و اومد پایین ها بچه از یکی که بود یازده ساعت

 بود،سرمو خلوت فروشگاه روز از ساعت اون. رفتم بیرون کارگاه از چسبیده، های نخ کردن جدا و

 !سلام: گفتم سرش پشت از و رفتم طرفش به. خوردم جا شادی دیدن با و چرخوندم

 .داد تحویلم ژکوندی لبخند و چرخید

 ؟کنم شروع کارمو امروز از تونم می بشینم، نتونستم بیکار بود خوب حالم ببخشید! سلام_

 کنم؟؟ مخالفت تونم می_

 !نه که معلومه_

 افعل کنه، می کار شما کنار امروز از خانم شادی این سیا: گفتم سیاوش به رو و دادم تکون سری

 .میاد پیش چی ببینم تا بشینه صندوق پشت

 .اختیارشونه در اینجان، ایشون که شبایی هم کارگاه پایین اتاق ضمن در

 پشت کار: گفتم شادی به رو. کرد پایین بالا سرشو چندبار و کرد نگاه شادی به مشکوک حالت با

 دستگاه. میگیری مشتری از رو میگن ها بچه که مبلغی شینی می تره، آسون چی همه از صندوق

 .نباشه بکشه،مشکلی کارت خواست کسی تا بذار بیرون رو

 !چشم_

 !بلا بی چشمت_
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 و بودم افتاده عقب خیلی مدت این تو شدم، دوختن مشغول و برگشتم کارگاه به سریع خیلی

 و کش کنیم؛ استراحت تونستیم می ساعت یک ناهار وقت. بود شده تلنبار هم روی ها سفارش

 فعر قولی به خواستم و گرفتم رو تینا ی شماره. درآوردم جیبم از مو گوشی و دادم بدنم به قوسی

 جان؟ سپهر بله: داد جواب بوق تا چند بعد. کنم دلتنگی

 !وفا بی خانم سلام_

 

 .کردم آوار سرت رو قشنگ رو شادی داری، حق بگی چی هر دونم می_ 

 !کاره مشغول وایساده صندوق پشت فروشگاه آوردمش خوبه، خوبِ شادی حال ه...او_

 گی؟ می دروغ_

 حالا؟ تا گفتم دروغ تو به من_

 !نه_

 خب؟_

 خوبی؟ چقدر تو شه نمی باورم سپهر_

 کردم؟ بد تو به مگه دیگه، ممنون خیلی_

 !نه_

 .شده تنگ برات دلم رو حرفا این کن ول!بابا ای_

 !همینطور منم_

 .بیام تونم نمی شلوغه سرم که دیدنم؟من نمیای چرا پس خب_

 .نباشم شادی بر و دور زیاد گفته بابام فقط سپهر، میام_
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 دلخوشی روی از خورده، شکست اش زندگی تو هم بیچاره اون گذشته، ها گذشته ؟ هم تو! تینا_

 ییرتغ هم اون مطمئنم. دیگه داشته زندگیش تو مشکلی یه کس هر بالاخره! که؟ نکرده کارارو اون

 .کنه می

 .ریزه می هم به هم رو ما اعصاب که حساسه انقدر میشناسی؟ که پدرمو اما عزیزم دونم می من_

 .راحتی جور هر بگم چی دیگه دونم نمی_

 .زدم بهتون سر یه شاید حالا_

 ناهار؟ برم من نداری کاری اگه منتظرم، باشه_

 .بخیر روز عزیزم برو_

 تپش تنها شادی و خوری غذا بودن رفته ها بچه اکثر. اومدم بیرون کارگاه از و کردم قطع رو تلفن

 خط یادب بی ی بچه پسر که نقاشی تابلوی یه مثل کرد؛ می نگاه رو بیرون و بود نشسته صندوق

 ناهار؟ نرفتی چرا: گفتم بلند.باشه کرده اش خطی

 .بیای هم تو شدم منتظر: گفت و داد گوشش پشت موهاشو! خندیدم و پرید جاش از

 .مونه می واسمون فقط ظرف ته الان دیگه بریم بیا پس_

 توجه بی بهش کردم می سعی نیست، راحت اصلا و معذبه کردم می حس رفت می راه کنارم وقتی

 !اومد نمی بهش کشیدنا خجالت این اصلا. بکشه خجالت کمتر تا باشم

 واسه فهمیدم. نشست من کنار اومد و برداشت غذاشو نخ فروش بخش دخترای از یکی میز سر

 شده؟ چیزی: گفتم و زدم اومده،لبخندی حرفی گفتن

 میشناسین؟ رو اومد باهاتون که دختر این! بله اهم،_

 .دوستمه بله_

 !باشین دوست دخترایی همچین با نمیاد بهتون_
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 .خوبیه دختر هم خیلی بعلاوه ذهنته؟ تو چی من از چرا؟مگه_

 ...رقص جز به هم ای دیگه کارای رقاصه، دختر این! نیست اینطور متاسفانه اما_

 !لطفا_

 کشی؟ می داد چرا! خب خیلی: گفت و آورد بالا دستاشو

 همم بوده کی هر: گفتم و آوردم پایین صدامو. کردند می نگاه ما به و بودند برگشته ها بچه اکثر

 باشه؟. کنه ناراحتش و بگه بهش چیزی کسی خوام نمی منه، دوست و ماست همکار الان. نیست

 .نشست ما به پشت و برگشت اولش جای سر. کرد نثارم ای غره چشم و برداشت غذاشو

 نمی. لرزه می داره لباش کردم می حس و کرد می بازی غذاش با مدام که کردم نگاه شادی به

 اون بخنده، تا بیارم در ادا و بزنم زل چشماش به نبود محیا که اون بگم، بهش چیزی تونستم

 .کردم می بحث همکارام با سرش داشتم حالا و زندگیم وسط بود افتاده که دختر یه! بود شادی

 .لطفا نکن گریه: گفتم و اومد زبونم به زحمت با جمله یک

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 1۱پارت

 بعضی. گرفت می حرصم داشت ها بچه مشکوک های نگاه از. خرد اعصابم و شد کوفتم ناهارم

 بحص کرد، گناه یکی شب دیدی اگه گفت می که بود حدیثی یه یادمه! بودن مسلمان مثلا هاشون

 ...باشه کرده توبه صبح تا شاید نکن، نگاهش گناهکار چشم به

 هیچ به کردن نگاه بدون و برگشتند کارشون سر همه...کشیدند می یدک رو مسلمان اسم فقط

 تونستم نمی.بود خط پشت پدرم خورد، زنگ گوشیم لحظه همون. رفتم کارم سر هم من کس

 زنگ خودم بعدا کارم سر گفتم و دادم جواب سریع همین خاطر به بزنم حرف باهاشون کار موقع

 عکساشو از تا چند تا بگم طاهره به نداشتم دوست ولی بود تبسم تنگ دلم. زنم می
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 رو دنیا زندگی ترین مسخره! بود اون با ازدواج طاهره، با کردن چت و زدن حرف شرط...بفرسته

 ...بارید می زمان و زمین از واسم لحظه هر و داشتم

 همون. کنم صدا رو شادی تا رفتم بالا کاری ساعت شدن تموم بعد و کردم کار یکسره شب تا

 ها بچه. شدند فروشگاه وارد داد، می حرکت رو تینا ویلچر مسعود که حالی در تینا و مسعود لحظه

 .کنم پرسی احوال باهاشون تا رفتم جلو منم و کردند بش و خوش مسعود با

 ایناها؟ تشکر واسه نزنی زنگ نکرده خدایی یوقت سپهر، آقا سلام_

 .شده خلوت سرم یکم امروز بودم،تازه درگیر کن باور مسعود_

 شادیه همون این شد نمی باورم اصلا! داد سلام محجوب و آروم خیلی و ایستاد من کنار هم شادی

 .رقصید می و خوند می نفر سیصد جلوی که

 اومدید؟ هم با دوتا شما شد چطور: گفتم تینا به رو

 دلیصن اینجا تا کشید زحمت مسعود آقا و دیدیم رو همدیگه پایینی خیابون تو! اتفاقی خیلی_

 .داد حرکت مو

 .رحمتید شما چیه زحمت حرفیه چه این_

 .کن لودگی کم: گفتم و کردم بازوش ی حواله مشتی

 مگه؟ گم می دروغ_

 ور روز تمام تونی بمونی؟نمی اینجا رو شب میخوای تعطیله فردا: گفتم شادی به رو و خندیدم

 .بمونی بسته در پشت

 .ندارم ای چاره_

 نجاستای که وقتایی خواد می: گفتم کردند می نگام پرسشی که تینا و مسعود به و کشیدم پوفی

 .بمونه پایین اتاق اون تو رو شب
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 .کنم می کمکت من پوله مشکلت اگه کنی؟ نمی اجاره خونه چرا خب_

 .نیستم اینجا دائمی. دانشگاه برگردم خوام می ولی مسعود آقا ممنونم_

 .کنه نمی قبول ولی بمونی من خونه تونی می گفتم منم_

 .نیستم راحت اونطوری نه_

 در صبح دوشنبه تا چون بمون، اینجا فردا پس از و کن جمع رو وسایلات بریم رو امشب حداقل_

 .شی می اذیت و است بسته فروشگاه

 زنیمب چرخی یه شهر تو بریم ببند رو مغازه سپهر: گفت مسعود. موافقه که فهمیدم و نگفت چیزی

 .گرفت دلمون

 .کنم خاموش رو چراغا من بیرون برید شما چشم_

 روی از و چرخوندم سرمو شدم، گوشی ویبره متوجه کردم می خاموش رو ها چراغ داشتم وقتی

 اسم به و برداشتم. گذاشته جا که شادیه گوشی فهمیدم بود افتاده صندوق پشت که نوری

 و زنه می حرف باهاش دوباره کنم فکر خواستم موندم،نمی خیره زد می زنگ داشت که کارلوس

. دمون نمی زدنش زنگ واسه دلیلی بچه، رفتن بین از و کاری کتک همه اون از بعد ولی داره رابطه

 اشمتل و بره هدر زحماتم ی همه ترسیدم می بلکه نبودم ناراحت باشند داشته رابطه باهم اینکه از

 کنار که ها بچه به و بستم رو مغازه در. هوا تو بره شه دود دغدغه بی و مفید آدم یه ساختن واسه

 .ببینم بیاد و سوویچ کن رد: گفت سریع مسعود.رسیدم بودند ماشین

 ندارم؟ دست خودم مگه_

 .دنیا اون میرن محترم خانمای این تو رانندگی با_

 بده؟ من رانندگی تینا_

 !دونم نمی: گفت و انداخت پایین سرشو

 .رسیم می هم به. خانم تینا ممنون خیلی: گفتم شده گرد چشمایی با
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 ینات تا کردند کمک ها بچه. گذاشتم عقب صندوق تو رو تینا صندلی و دادم مسعود به رو سوویچ

 شادی سمت به برگردم اینکه بدون رو گوشی. نشستم مسعود دست کنار جلو منم و شه سوار

 .بودی گذاشته جا:گفتم و گرفتم

 که کرد می رانندگی آروم انقدر. افتادیم راه و کرد روشن رو ماشین مسعود و گفت آرومی ممنون

 .بده گاز یکم پسر: گفتم عصبانیت با. بود اومده بالا کفرم

 .است قراضه ماشینت بابا برو_

 برم؟ تند باهاش تونم می من چرا پس_

 .دیگه ده می سواری خوب صاحبش به فقط خر خب_

 .بود فایده بی واقعا پسر اون با کردن بحث و دادم تکون سری

 !که ریم نمی ختم مجلس نداری؟ آهنگ یه بابا_

 کسع دیدن با. کنه پیدا دی سی مثلا تا داد پایین رو گیر آفتاب و کرد روشن رو چراغ بلافاصله

 ...زد ترمز رو محکم محیا

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 18پارت

 سپهر؟ کیه عکس این_

 یس دنبال اینطور پیکانم تو که پنجاهم دهه راننده مگه: گفتم و دادم بالا رو گیر آفتاب حرص با

 گردی؟ می دی

 بود؟ کی  عکس اون گم می بهت سپهر_

 .زنیم می حرف اش درباره بعدا_
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 !محیاست_

 ...بعدا گفتم مسعود_

 داشتی نگه عکسشو! الاغ داری؟ می نگه اینطور اون بجز و کی عکس تو آره،! دیگه محیاست_

 حساس خودش به حساسی عکسش به نسبت که انقدر کاش اومده؟ سرش بلاهایی چه نداری خبر

 !بودی

 زد؟ می حرف چی درباره داشت مسعود.خواستم می آب جرعه یه و بود شده خشک خشکِ گلوم

 زورم ی همه... زد می دامن بدم حال به ام، قصه منفور شهر شرجی هوای و بود شده تنگ نفسم

 مسعود؟ بلایی چه: گفتم و کردم جمع رو

 ...محیاست اون دونستم نمی من: گفت و کوبید فرمون رو مشت با

 !مسعود: کشیدم داد

 هی دست بستن مشغول اورژانس تو. عموم حاج دیدن بیمارستان رفتم اینجا، بیام اینکه قبل_

 حال از و بود خورده گذشته مصرف تاریخ قرص کلی ظاهرا... آوردنش لحظه همون که بود مریض

 عاقبت کار، این که کرد نصیحتش عموم حاج چقدرم ، دادند شو و شست شو معده. بود رفته

 ...خوشگله چقدر خواهری چشم به که کردم فکر این به حتی شب اون... نداره خوشی

 پیاده ماشین از. بودند دیدم مانع عینک، های شیشه به برخورد بعد و بود شده خیس هام مژه

 دور بغضم و رفت سامان که ای لحظه از ترکیدم، می داشتم...کرد می ام خفه داشت بغض و شدم

 گوشی پشت از بغضم و بمونم باهات تونم نمی داد پیام محیا که ای لحظه از...نترکید قبرش از

 دیدمش دیگه یکی کنار مهدی و سیما عروسی روز مهمون همه اون میون که ای لحظه از...نترکید

 نارک...شدم می خفه داشتم بعد به ها لحظه اون ی همه از...کرد داری آبرو و بترکه نتونست بغضم و

 حالم زدم، بغل زانوهامو و درآوردم رو عینکم. کرد خاموش رو ماشین مسعود و نشستم جدول

 ...مردم می داشتم شاید! نبود خوب اصلا

 از عمرم روز هر
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 ...بدتره دیروز

 نفس هر که عمری

 گذره می وقفه بی

 ام خسته و دلگیر

 ...روح،ساکتم بی

 زنه نمی نبضم

 ...پره نمی پلکم

 ...پسر خودتو کن جمع!سپهر_

 ته رسی می وقتی...نیست مرد یه ی گریه از تر سخت چیز هیچ دنیا کل تو شاید...! گرفت ام گریه

 مسعود: گفتم دردآورم هق هق میون...ده می نشونت رو پایان خط که است گریه فقط این خط،

 بود؟ کرده خودکشی چرا چرا؟

 .بود خراب حالش خیلی. نزد حرف اصلا! دونم نمی کن باور_

 بود؟ کنارش کی_

 .کرد می گریه خیلی مادرش بودند،مخصوصا مادرش پدرو کنم فکر ولی شناختم، نمی_

 تاریخی؟ افتاد؟چه اتفاق این کی دقیقا_

 شه؟ می خوب حالش عروسیشه بعد هفته گفت می مدام مادرش ببین_

 بود؟ شنبه چند_

 .کنم فکر بود شب پنجشنبه_

 ... کرده حماقتو اون جهازبرونش بعد: گفتم لب زیر
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 نبود، پر زیاد جیبم بود، بد وضعم من شی؟ خوشبخت نخواستی مگه محیا؟ چرا؟چرا آخه

 دوستت...داشتم دوستت اینا ی همه عوض ولی بود، دوشم رو حدودی تا ام خانواده مسئولیت

 ...انصاف بی داشتم

 داری؟ سیگار مسعود_

 کشم؟ می سیگار من مگه نه_

 .بخر سیگار برام برو_

 کنه؟ می آروم سیگار گفته کی سپهر_

 .خواد می سیگار شم،دلم آروم خوام نمی_

 زده زل بهم عقب ی شیشه از که کردم تینا و شادی به نگاهی. شد دور ازم و گفت نوچی

 !!کلمه واقعی معنی به کردم کوفتشون! گردش ببرمشون خواستم می مثلا.بودند

 و معصوم ی چهره به زدم زل. کشیدم بیرون ها پوشه لای لابه از عکسشو و درآوردم مو گوشی

 مگه نشدی؟ جدا ازم شدن خوشبخت واسه مگه نشدی؟ خوشبخت: گفتم گله با و پرش ابروهای

 پس ؟کنی تحمل تو خانواده دوری تونی نمی نگفتی مگه نیست؟ معلوم تو زندگی حساب نگفتی

 محیا؟ شد می چی...باشه من خاطر به حماقتت اون درصد یه خواد می دلم کردی؟ خودکشی چرا

 ...کردم می خوشبختت قسم سامان خاک به معرفت؟ بی شدی می من مال شد می چی

 .میومد بدم روزا این ضعیف سپهر از چقدر و دادم سر رو گریه دوباره

 نخوابیدن و خوابیدن خنده،بین و گریه بین حالتی

 جنگیدن وجود تمام با جنگی ی خسته مرد یک مثل

 سجاده و سجود و سلوک وضو،بی بدون منقلب حالتی

 ...مانده ها سال که بغضی مثل هایت، مردمک لای مایعی
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 .سیگار اینم! سپهر بیا_

 شدم،علت می غرق بیشتر و کردم می دود. کردم روشن کبریت با و گرفتم ازش رو پاکت

 می توقف چراغ مغزم و طاهره با ازدواج پیشنهاد و سامان مشکوک مردن طرز و محیا خودکشی

 بلندی آه. زدم گول رو خودم کنه می آرومم اینکه به تلقین با و کشیدم سیگار تا سه دو. داد

 رو ردشتونگ...ببخشید ها بچه: گفتم بود گرفته گریه از که صدایی با. برگشتم ماشین به و کشیدم

 !کردم خراب هم

 .خونه برگردیم بهتره بگذره، خوش دیگه نکنم فکر: گفت و کشید پوفی مسعود

 بوی که افتادم هایی لحظه یاد. کرد بیشتر رو دلم داغ هم بارون بارش و دادم تکیه شیشه به سرمو

 !کنن درست ادکلن بو این از کاش سپهر: گفت می و کشید می نفس عمیق رو خورده بارون خاک

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 19پارت

 ی گوشه که شادی به نگاهی. رسیدیم خونه به و کردم رانندگی خودم تینا و مسعود رسوندن بعد

 .تو بریم: گفتم و انداختم بود شده مچاله صندلی

 و نشستم مبل رو. شه خونه وارد اول اون دادم اجازه کردم؛ باز رو در و شدیم پیاده ماشین از

 .دادم تکیه مبل پشتی به سرمو

 .پایین بود انداخته سرشو و بود ایستاده در جلوی جا همون

 !دیگه بخواب اتاق تو برو ایستادی؟ اونجا چرا پس: گفتم خشدار صدایی با

 .شدم مزاحمت ببخشید_

 .شی مزاحمم که کنم نیست قرار کاری مزاحمی؟ چه_
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 نباشی؟ اینطوری لطفا میشه_

 چطوری؟_

 !ناراحت_

 !شدم خلاص بحرانی چه از من دونست می چه اون. گرفتم رو ازش و نگفتم چیزی

 و درآوردم مو گوشی. ره می داره که داد می نشون پاش صدای. بستم چشمامو و کشیدم آهی

 پس و بود آنلاین محیا، ،شوهر علیرضا. انداختم بازدیدشون آخرین ساعت و مخاطبام به نگاهی

 ...است زنده حداقل یعنی

 !کنه می چت داره باشه کنارش اینکه جای شب از ساعت این

 !داره کار شاید چه بمن آخه

 !دیوونه! بودم شده دیوونه

 دلتنگی چقدر بگویی دانی نمی روی می حاشیه

 ...لنگی می گاه و گاه دوی می است مصدوم که بازیکنی مثل

... 

 قبل و شدم بیدار خواب از صبح! کرد امیدوارم آینده به یکم که داد بهم ای کننده خوشحال خبر

 سلام: کردم بازش خوشحالی با داشتم، پیام یه. کردم چک مو گوشی رختخواب، از شدن بلند

 مشد قبول...باش شریک کمی ام خوشحالی تو شو بیدار بابا! خیلی!خوشحالم خیلی وای...سپهر

 !ب...خو دانشگاه یه تو! خواست می دلم که ای رشته سپهر،همون

 شکر، رو خدا! دلم عزیز سلام: نوشتم سریع و نشست صورتم روی پهنی لبخند خوشحالی از

 !ات التحصیلی فارغ جشن شاالله ان. خانم مبارکه
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 افتاد روز اون که بعدی خوب اتفاق. باشم منتظر چت پای اومدنش تا شدم مجبور و نبود آنلاین

 یک تا ،شم خارج کمپ از بتونم و کنه تهیه برام ساله یک کارت یه بود تونسته وکیلم که بود این

 .مبگیر رو اقامتم تونستم می نبود مشکلی اگه باشم، اونا نظر تحت و کنم کار خودم واسه سال

 به هم با شاالله ان عزیزم، ممنون خیلی: نوشت و داد رو پیامم جواب خواب از قبل شب همون

 .برسیم موفقیت

 دادی؟ جواب دیر چقدر_

 .دارم برات دیگه خوب خبر یه راستی. آشناهام و دوستا تبریک و مدرسه درگیر صبح از_

 .بگو تو اول حالا دارم، خوب خبر یه برات منم! بود خوبی روز چقدر امروز_

 .بگو تو نه_

 .بگو تو نه_

 ی الهه جلوی تونستم می مگه. خندیدم می فقط منم و فرستاد گریه و عصبانی شکلک چندتا

 نیام؟ کوتاه ام زیبایی

 آزادی شبیه خوبی حال سرت، به زند می عشق هوا بی

 !آزادی دیگر بگویند و است، اعدام حُکمت که وقتی مثل

. مکن می کار خودم واسه و بیرون رم می کمپ از فردا گرفتم، ساله یک کارت: نوشتم خوشحالی با

 هم رو تو که میام بعد و گیرم می رو اقامتم دیگه وقت چند راحت خیلی بره پیش خوب کارا اگه

 !ببرم

 !شه می جور داره چی همه شه نمی باورم سپهر وای_

 !توئه نوبت حالا که نکن عوض رو بحث وروجک خب_

 .گفتم مامانم به خودمونو موضوع من سپهر_
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 ! زهره عمه پرید، صورتم از رنگ

 .داشتم دوستش واقعا و بودم راحت باهاش خیلی ولی بود کوچکتر همه از اینکه با هام عمه بین

 :نوشت سریع خودش که بگم نتونستم هیچی کنه؟ می فکر چی من ی درباره وای...احترام اونهمه

 وامدع یکم اولش! تو با زدنم حرف تا گرفته سامان اومدن از گفتم، مو به مو و چی همه! بابا نترس_

 تونه می دارم اعتماد بهش خوبیه پسر سپهر گفت بعدش ولی گفتم بهش دیر چرا که کرد

 هب نمیذارم و کنم می گرم دانشگاه ی بهانه به رو بابا سر من شه جور اقامتش تا کنه، خوشبختت

 .بده الکی قول یکس

 رزیدل می که دستایی و کرد می پمپاژ تندتند که قلبی با. میومد بند نفسم داشت خوشحالی از

 از نمیذار کنم، می خوشبختت که معلومه! برم خودم ی فهمیده ی عمه قربون من الهی: نوشتم

 ...زنم می حرف باهاش وقت اسرع در. کن بوسش محکم من طرف از وای شه، پشیمون اعتمادش

 به هم من تا ببینم، رو خوشبختی روی هم من تا کرد می میونی در پا داشت خدا شد نمی باورم

 ...آرامش خوب، شغل محیا، به برسم، خوام می که چیزایی اون ی همه

 !لبخندت و او چشمان بین بینی می عجیبی ارتباط

 !قندت کند می اُفت ناگهان بشود، رد که تا کوچه سر از

... 

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 11 پارت

 داشت کم کم و بود گرفته غلیظی دود رو دورم. کشیدم رو بود خریده مسعود که پاکتی ی همه

 آب یکم تا رفتم آشپزخونه به مالیدم، رو چشمام و درآوردم رو عینکم. خورد می هم به حالم
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 از شادی که بکشم سرم رو شیشه خواستم می و کردم باز رو یخچال. بخوابم بتونم بلکه بخورم

 .بده منم به: گفت سرم پشت

 .ریختم آب براش و برداشتم کابینت داخل از لیوان یه و شدم منصرف شیشه کشیدن سر از

 .بفرمایید_

 ی وشهگ با. ریختم آب هم خودم برای و شستم لیوانشو. کرد تشکر و کشید سر گرفتن نفس بدون

 خوابی؟ نمی چرا: گفتم و کردم نگاهش چشم

 .بخوابم و کنم ول حال این با اینطور رو تو نمیاد دلم راستش_

 !شه می ترهم خوب خوبه، حالم_

 جبران بتونم کاش کردی، خوبی خیلی من حق در تو بودی، ریخته هم به خیلی شب سر آخه_

 .کنم

 .شه نمی دوا زدن حرف با من درد! ممنون_

 ...نظری فاضل مال غزل یک هستی، غزل یک تاثیر تحت

 !اثری غزل از ماند نمی که شدی، گریه پشت گریه انقدر

 منفورت های کنت آن و تو بالکن، رو روی می

 زورت رسد نمی ها بد به که فیلم، در قهرمان خوبِ یک مثل

 !شی می که آروم حداقل زدن حرف یکم با ولی_

 !باشه کی طرفت اینه مهم ولی درسته_

 .باشم خوبی ی شنونده کنم فکر_

 !نه من، حرفای واسه_
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 هستی شدن من بزنگاه در چقدر، که شوی نمی متوجه

 هستی واقعا آنچه بشوی کنی، توبه دوباره تا خواستی

 .وقته دیر بخواب، برو شادی: گفتم و کشیدم پوفی

 .گذاشتم سرم زیر رو سفتی کوسن و نشستم مبل رو دوباره

 دمکر نگاهش منتظر. گذاشت اش چونه زیر دستشو و نشست رویی به رو مبل رو تصورم خلاف بر

 شه؟ می تو کی دختر اون: گفت که

 .کشیدم عمیق نفس و دادم فشار هم رو چشمامو

 نیست؟ یادت ممنوعه ی منطقه شادی_

 .بکشی عذاب اینطوری تو خوام نمی اما یادمه،_

 .درگیره فکرم یکم فقط کشم؟ می عذاب من گفته کی_

 !دیگه هاست موقع این واسه دوستی بزن، حرف من با خب_

 .گفت می کردن دل درد از داشت اون و دونستم نمی دوستم اونو من

 !حرف تا میاد خوابم بیشتر الان من! شادی_

 داری؟ دوسش خیلی_

 روز یه اونم یعنی. شه می روشن ای قهوه دنیام جای اتاق،همه سقف به خیره و کنم می سکوت

 ناموس اونو من! سخته خیلی مرد یه واسه کنه؟ فراموش نتونه من مثل که داشت دوستم انقدری

 ...دونستم می خودم

 !جدیه خیلی قضیه پس_
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 نکنم فکر و! پیشه وقت خیلی مال که موضوعیه نزنی؟ حدس هی من گوش بغل شه می شادی_

 .باشه داشته ربطی بهت اصلا

 ادد بالا ابروهاشو ولی. بذاره راحتم و کنه قهر تا باشه شده ناراحت بودم امیدوار و شد بلند جاش از

 مه به اینطور اسمش شنیدن از وگرنه! درگیری هنوز تو باشه، که پیشم وقت خیلی مال: گفت و

 دختر! داری حق البته. نوشته واست که شعری تابلوی یا داشتی، نمی نگه عکسشو یا ریختی، نمی

 .کنه نفوذ دلت تو بود تونسته خوب معلومه! زیباییه

 دشای داشت، شوهر! بود شده تموم محیا بشنوم، خواستم نمی. بستم چشمامو و دادم تکون سرمو

 دارم،نمی می بر ماشین از عکسشو! نداشت ربطی من به بود، کرده خودکشی خانوادگی دعوای سر

 .بود داده انجام اون مطمئنم که کاری همون...بمونه ازش اثری ذارم

 آشپزخونه داخل شادی صدای و سر با صبح فردا و خوابیدم درد سر و بدبختی جور هزار با شب

 کنی؟ می چیکار داری: گفتم همونجا از و مالیدم چشمامو. شدم بیدار

 .کنم می آماده صبحانه_

 .ممنون_

 .شه می سرد ات چای بیا زود_

 خوابیدی؟ خوب: گفتم و زدم لبخندی. برگشتم آشپزخونه به و زدم صورتم و دست به آبی

 .نبود بد: گفت اکراه با و کرد تعجب حرفم صمیمیت از

 .باشه داغ دارم دوست کنی؟ عوض رو ام چای شه می_

 شاید و ریخت هم به یکم اعصابم شد، بلند بدی صدای و کشید آشپزخونه کف روی رو صندلی

 آرومی روز خواستم نمی. شدم می عصبانی انقدر چیزی ترین کوچک با که داشتم روحی بیماری

 جونفن. کنم توجه حرکاتش به و بزنم لبخند کردم سعی کنم، خراب رو بود شده شروع اینطور که

 . کردم تشکری و داد قرار جلوم رو
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 .شه می شروع دیگه هفته دو بعدی ترم دانشگاه، برم باید روزا همین راستی_

 !نرفتم گرانادا حالا تا من بریم؟ هم با داری دوست_

 حالا؟ تا رفتی کجاها واقعا؟_

 !رفتم نمی هم اونجا وگرنه. کشور این تو موندنم کارای واسه اونم! مادرید فقط_

 .گشتم رو اسپانیا نصف حالا تا من! شه نمی باورم وای_

 .کار سرگرم و بودم خونه نو سال تعطیلات حتی نداشتم، گشتن وقت من خب_

 هرش این خونه، این تو پوسی می! بیای... و سویا و بارسلون و مادرید تا من با باید بعد به این از_

 .کنه دیوونه آدمو که هست شرجی انقدر

 بریم؟ کی خب_

 .اشهب کافی کنم فکر بگیریم مرخصی روز یه. رسیم می زود قطار با بیفتیم، راه زود صبح باید_

 !نباش نگران کردم رد تو مرخصی_

 !چسبید همیشه خلاف بر صبحی اول تلخم چای و خندید ریز

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 10 پارت

. بود ایستاده منتظرم در آستانه تو اش دستی کیف با هم شادی و داشتم بر کوچکمو پشتی کوله

 هیچی لباس، دست چند جز به که بود شده خیابونا کوچه، آواره انقدر وقت چند این بیچاره

 .نداشت
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 می شهری بین مسافرت یه شادی همراه و بودم سپرده ها بچه دست رو ها کار روز سه_دو واسه

 .رفتیم

 .گذاشتم ام پشتی کوله جیب تو رو کلید و کردم قفل رو در

 !رفتیما؟ می ماشین با کاش ولی_

 .مونیم می راه تو رسونه، نمی اونجا تا رو ما ماشین این_

 .رفتیم قطار ایستگاه سمت به هم با و داد تکون سری

 خوشم خیلی قطار با کردن سفر از. بود شهر دوتا فاصله نیم و ساعت یک حدود و نبود زیادی راه

 ...آورش خواب صدای اون مخصوصا میومد

 و سرسبز درختای و نبودن، شرجی و هوایی و آب لحاظ از! بود مالاگا از زیباتر مراتب به گرانادا

 .پاکش هوای

 رپشتپ درختای از جنگلی بین که ساختمونی یه بود، اسپانیایی اصیل عمارت یه گرانادا دانشگاه

 بزرگ برج یه و! اسپانیا و روم از شده ترکیب های نماد با بود، کشیده فلک به سر سرسبز و

 ...ساعت

 درس بره؟ و کنه ول رو فضایی همچین بود اومده دلش چطور شادی بودم، دانشگاه زیبایی مبهوت

 می فرق هم آموزش حتی شاید! نشست می دل به اینجا مطمئنا مزخرفش، ابعاد ی همه با خوندن

 ...کرد

 کارمون ظهر های نیمه تا شناخت، می دستش کف مثل رو دانشگاه کل و رفتیم جا چند شادی با

: مگفت شادی به رو. نشستیم دانشگاه ی محوطه تو درخت یه کنار گرسنه و خسته و کشید طول

 .میرم می گرسنگی از دارم دیگه واقعا

 .بخوریم یچیزی بریم_

 .ندارم شدن بلند نای حتی_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 130 

 .بیاد خودش غذا شد می کاش_

 .گی می داری هذیون پاشو_

 !اینجاست کی ببین به به_

 دبو پریده رنگش شادی. افتاد ابروهام وسط کوری ی گره ناخودآگاه و برگشتیم صدا سمت دو هر

 .است گذشته گندای به مربوط که داشتم یقین و

 زیر؟ به سر و ساکت انقدر خودتی واقعا! دانشگاه سالسای! زبون بلبل شادی_

 .نشو مزاحمم کنم می خواهش ادوارد_

 و کرد صاف کمرشو جدی ی قیافه با بعد. گذاشت زانوهاش روی دستشو و خندید بلند ادوارد

 جدیده؟ صید: گفت

 .بدم ادامه درسمو دردسر بدون اومدم وقت چند بعد! برو لطفا ادوارد_

 !توجه جلب واسه رفت می بالا همه کول و سر از که کسی! گه می نشدن مزاحم از داره کی ببین_

 !دانشکده بزرگ صیاد

 !شو خفه: گفتم محکم و بلند و شد خرد اعصابم گفت می که حرفایی از

 آره؟ خوردی گول هم تو: گفت و داد بالا ابروشو تای یه

 !شو خفه_

 .بود برده همینطوری منم دل بدبخت_

 !شو خفه_

 !میخاره؟ تنت اینکه مثل_

 ...کردم نگاهش جدی و دادم بیرون صدا با نفسمو
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 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 11پارت

 هب کار ندادند اجازه و کردند جدامون سریع خیلی دانشجوها داشتیم، که خفیفی خورد و زد از بعد

 .شه کشیده باریک جاهای

 .کردیم می سپری اونجا رو شب شهر، تو گشتن از بعد که بود دانشگاه نزدیک خونه مهمون یه

 ...باشه داشته وجود دنیا تو زیبایی اون به شهری کردم نمی فکر و گذشت خوش خیلی

 شب ات. گذاشتیم شادی کمد تو رو وسایلمون و رفتیم کارگاه سمت به نکرده در رو سفر خستگی

 خداحافظی شادی از شب. بودم افتاده عقب روز،خیلی چند این طی در و بودم کردن کار مشغول

 از تمتونس نمی زیاد، وسایل داشتن بخاطر و خورد می زنگ گوشیم. برگشتم خونه به پیاده و کردم

 همون رو بودم خریده خودم واسه که وسایلی و کوله و رسیدم خونه به بالاخره. بیارم درش جیبم

 اسمش روی بوده، مسعود طرف از تماس فهمیدم و آوردم بیرون رو گوشی.انداختم مبل روی جا

 .برداشت رو گوشی بوق اولین بعد و زدم ضربه

 .بدم جواب نشد بود بند دستم چطوری؟ببخشید داداش؟ سلام_

 سپهر؟ ای خونه_

 نشده؟ که چیزی: گفتم پرسشی حالت با و ترسیدم کمی اش گرفته صدای از

 .ببینمت خوام می نیستی خسته اگه فقط نیست، مهمی خیلی چیز نه_

 .شده تنگ برات دلم بیا ولی برگشتم کار سر از تازه...که خسته_

 .اونجام دیگه یکم_

 .منتظرم_
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 و بود دیده رو وحشتناکم و نامرتب حال اون سهله که نامرتب ی خونه نبود؛ غریبه که مسعود

 .کرد می درک

 .کنم دم چای تا گذاشتم گاز روی رو کتری

 با ودمسع. در،پوشیدم کردن باز راه تو و کشیدم بیرون کشو از تیشرت یه سریع در، زنگ صدای با

 با. کرد پرت مبل روی خودشو پرسی، احوال و دادن دست بعد و شد خونه وارد خسته ی قیافه

 شده؟ رد روت از تریلی: گفتم و کردم نگاهش تعجب

 .داد می بهم استرس کمی حرکاتش این. گرفت دست با سرشو و نداد جوابی

 کنی؟ می نگرانم داری مسعود_

 سپهر؟: گفت و کشید آهی

 باشی؟ غمگین اینطوری داداش؟نبینم جونم_

 سخته؟ چقدر داری دوسش که کسی به نرسیدن داداش_

 شده؟ چی مسعود؟ حرفیه چه این_

 سخته؟ چقدر بگو تو_

 !خیلی...دونی می که خودت_

 کرد؟ تحملش شه می_

 .کرد تحمل دنیا این تو شه می و چی همه_

 یا برسی بهش نداری دوست و کسی که تو: پرسیدم خنده با. نگفت هیچی و داد تکون سرشو

 .نرسی

 به نرسیدن با سامان مرگ! مسعود: گفتم شوخی بدون. شده خبری دادم احتمال و نداد جوابی

 لرزیده؟ دلت چیه؟ کرد، ترمم خراب خونه دومی شاید بود، یکی محیا
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 میشناسی؟ وقته چند رو تینا سپهر؟_

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 11پارت

 مشکوکی حالت با.نبودم مطمئن هنوز بود، رسیده ذهنم به که چیزی از و شد دار خبر شستم

 مگه؟ چطور: پرسیدم

 ندی؟ جواب سوال با و من سوال انقدر شه می_

 چطور؟ بگی شه می حالا. ای خرده و سال سه وقته، خیلی...خب_

 هست؟ زندگیش توی خاصی چیز_

 چیزی؟ چجور مثلا_

 بوده؟ چطور اش نداره؟گذشته دوست رو کسی_

 .نبوده چیزی دونم می من که اونجایی تا_

 بخوریم؟ شه نمی پیدا کوفتی چای،قهوه،هیچ: گفت و کشید راحتی نفس

 .کنم می دم چای الان چرا_

 از هک بودم قوری کردن پر مشغول. کنم دم چای تا رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند تعجب با

 افتاده؟ تینا واسه اتفاقی مسعود: گفتم بلند جا همون

 !نکنه خدا نه_

 چی؟ تو واسه_

 ...افتاده اتفاقی شاید_
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 داخل فنجون تا دو و کردم مرتب رو آشپزخونه بکشه،یکم دم تا گذاشتم کتری روی رو قوری

 دیلبخن.بردم چای کنار و چیدم بشقاب داخل بیسکوییت تا چند. ریختم چای و گذاشتم سینی

 .شی روشن چای،بزن اینم بیا: گفتم و زدم بهش

 .گرم دمت_

 .گفتی می خب_

 گفتم؟ می چی_

 چیکار؟ خوای می رو تینا! تینا_

 داداش: پرسیدم مهربونی با ، داد می تکون استرس از پاهاشو. بست چشماشو و کشید پوفی

 .شی می که سبک کنم نتونم حل بگو، شده چیزی

 .میاد خوشم ازش کنم می حس_

 .ایه داشتنی دوست دختر معلومه، که اون_

 .دارم میاد،دوستش خوشم خیلی اینه نه،منظورم_

 فهمیدی؟ ملاقات بار چند طی در اینو بعد_

 .رفتیم بیرون هم با دیگه بار چند شب اون بعد_

 گردش؟ ری می من بدون شدم؟ غریبه من دیگه حالا جدی؟؟_

 .کنی می کوفتمون میاری در بازی کولی تو آخه_

 .نکنه درد دستت واقعا: گفتم و کردم گرد چشمامو

 .کنی کمکم قراره نشو، ناراحت حالا_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 135 

 و بگو داری،بهش دوسش واقعا اگه کن، گوش خوب دلت صدای به چیکار؟ خوای می کمک_

 .نداری محدودیتی که تو! خلاص

 می که بابامو هم بعد بیاد، خوشش من از هم اون دونم نمی اولا. دیوونه راحته خیلی گفتنش_

 ...شناسی

 !مهربونیه مرد شه، می راضی بابات! باشه؟ نداشته دوست تونه می مگه_

 .گرفتن دیگه ی لقمه یه من واسه هست،اما مهربونی مرد_

 چیه؟ منظورت_

 شناسی؟ می رو قاضیانی: گفت و خورد ازش کمی. برداشت رو چای فنجون و انداخت پایین سرشو

 داره؟ نخ کارخونه که یارو همون_

 .مادرمه دایی پسر. همون آره،_

 جدی؟_

 .متاسفانه آره_

 داره؟ اون به ربطی چه خب_

 عروسم میکنه،عروسم علاقه ابراز خودش از مامانم...داره دختر یه داریم، خونوادگی آمد و رفت_

 گردی و الناز گفته کلام یک هست، آشنام و خوبه وضعش چون طرف! میشناسی که بابامم میکنه،

 !هیچ

 راهی هیچ یعنی: گفتم ناراحتی با. خوردم نفس یه بود شده سرد که رو ام چای و کشیدم پوفی

 بره؟ کنی ردش رو خانم الناز که نداره وجود

 ولی... نیستم متنفرم حتی! خنثی ندارم، بهش حسی هیچ. گیجم گیجِ خودمم...دونم نمی_

 ...موضوعه این از فرار هم سفرم اینهمه دلیل داره، خیالاتی خودش پیش اون مطمئنم
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 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 11پارت

 اسهو سالته سی زندگیه؛ عمر یه حرف نیست که بازی بچه بگو، حرفتو راحت خیلی من نظر به_

 .دیره خیلی حرفا این و تحمیل

 و وادهخان لحاظ از دختره که کنه می موافقت صورتی در بابام. گفتم بار نگفتم؟هزار میکنی فکر_

 .نمیکنه قبول وجه هیچ به مادرمم باشه، الناز از تر سر مالی

 بزنی؟ حرف الناز خود با چیه نظرت مسعود: گفتم و خاروندم سرمو

 بهش؟ بگم چی_

 ممعلو وضعیتت بگو یا کنی، خوشبختش تونی نمی و داری دوست رو دیگه کسی بگی مثلا_

 .نیفته گیر هم تو پای که کنه مخالفت یجور نمونه، منتظر الکی نیست

 داره؟ ای فایده بنظرت ولی زنم می حرف_

 !تاریکی در است تیری. داشت شاید_

 کنم؟ چیکار رو تینا_

 بزنم؟ حرف باهاش من نداری که توقع_

 چی؟ پس_

 خودت باید گوشته بغل که تو نبودم، ایران من که بود این بخاطر زد حرف سامان محیا با اگه_

 .بزنی حرف باهاش

 که کرده چیکار باهام روز چند این تو دونم نمی...ترسم می باشه نداشته دوستم اینکه از_

 دارم؟ دوستش اینطوری
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 باز؟ میخوری چای...دیگه میفته اتفاق یلحظه همش_

 .شد حموم آب مثل زدیم حرف انقدر قبلی داغ، ولی بیار دیگه یکی_

 ه؟چی درست تکلیف: زدم داد همونجا از دوباره.کنم پر تا بردم آشپزخونه به رو فنجونا و خندیدم

 معرفی بیمارستان یه تو هم میخونم درس هم دم، می انجام دارم رو دانشگاه به اومدنم کارای_

 .کنم شروع کارمو تا خودمو میکنم

 مطمئنی؟ تینا بابت از واقعا مسعود: پرسیدم جدیت با نشستم، و گذاشتم میز روی رو سینی

 چیه؟ منظورت_

 این هب تونسته زور با. گرفته افسردگی تصادف خورده،بعد زندگیش توی بزرگ شکست یه اون_

 ششرایط علاوه به حساسیه، دختر خیلی. شه می نابود بخوره شکست دوباره اگه برگرده، زندگی

 کنی؟ تحمل میتونی کنه، می فرق دخترا بقیه با

 می! تمومی چی همه و خوب پسر تو! ببین: گفتم متفکر مسعود به و خوردم مو چای از قلوپ یه

 ههم مثل یا کنی؟ تحمل دی می حرکت خیابون کنار رو ویلچرش داری وقتی رو بقیه نگاه تونی

 مشه ولی گفتم صریح انقدر ببخشید بده؟ انجام نتونسته کاری هیچ ببینی و خونه بیای مردا

 .حقیقته

 آرامش حس کنارش که کنه ازدواج کسی با خوبه آدم بعدشم! نداره اهمیتی که مردم حرف_

 چطور ماین فکر تو فقط الان. کنه درکم و بفهمه منو که کسیه همون تینا میکنم حس. باشه داشته

 کنم؟ راضی مو خانواده

 !رسین می هم به باشه قسمتت اگه داری؟ اعتقاد قسمت به_

 .رسی می بهش کنی چیه؟تلاش قسمت.زنی می حرف پیرزنا مثل_

 ...خدا به کردم تلاشمو ی همه من_
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 از کهبل نبود؛ محیا به نرسیدن از اشکام دیگه شاید شد، پر دوباره چشمام و انداختم پایین سرمو

 آیندم به امیدی هیچ و بودم تنها و هدف بی مرد یه که بودم شده شکننده انقدر این

 .گذاشتم میز رو و درآوردم رو عینکم.نداشتم

 .کردم ناراحتت ببخش داداش_

 شده خوشبخت کاش باشه، خوب زندگیش کاش فقط...کردم نیست،عادت ای تازه چیز نه،_

 ...ام راضی همینم به من...باشه

 .زنی می درجا همچنان تو و کنه می زندگیشو داره اون داداش، خوبه حالش که شاالله ان_

 ری؟ نمی ایران نزدیکیا این مسعود_

 چطور؟.رم می دیگه وقت چند دانشگام کارای از یسری واسه چرا_

 .بالا زنه می خیلی پست ی هزینه. ببر خرم، می تبسم واسه پرت و خرت یکم_

 .گم می بهت رفتم وقت هر داداش باشه_

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 15پارت

 .نکنم گم تا زدم تا رو بودم خونده که ای صفحه و درآوردم رو عینکم

 ودب شیفت هم شادی. بود رفته سر بدجور ام حوصله و بود تعطیل فردا انداختم، ساعت به نگاهی

 بگذرونم؟ کی با رو فردا دونستم نمی و

 چندتا بعد .بریم بیرون فردا باشه بیکار اگه ببینم تا گرفتم رو تینا ی شماره و برداشتم مو گوشی

 سپهر؟ جانم:داد جواب بوق

 شما؟ حال! خانم تینا سلام_
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 !نیستم خوب_

 شده؟ عزیزم؟چیزی چرا_

 .بیاد نمیذارن! کرده گیر ایران تو مسعود_

 است؟ بچه مگه بابا ای_

 .سپردم نمی دل بهش روزا همون کاش! سپهر دیگه شدم خسته. من سر شده، دعواشون دوباره_

 عذاب من بنظر نشد جور اگه کن، صبر دیگه گذشته،یکم سال سه تازه دادی؟ وا زود چقدر_

 .بلاتکلیفیه این از بهتر فراموشی

 ...سپهر دارم دوسش آخه: گفت و ترکید بغضش

 .نکن گریه تو زنم، می زنگ بهش: گفتم و کشیدم پوفی

 میشه؟ چی آخرش بنظرت سپهر_

. بگیرن تصمیم ازدواجش درمورد که نیست ساله هجده بچه پسر میشه،مسعود درست چی همه_

 !سالشه دو و سی اون

 .بده دست از شو خانواده من بخاطر ندارم دوست_

 .باش داشته صبر فقط میشه، درست چیز همه_

 داشتی؟ کاری راستی...زدی زنگ مرسی_

 .بپرسم رو حالت فقط خواستم نه_

 کنم؟ قطع نداری کاری اگه ممنونم،_

 .فعلا عزیزم نه_

 !بدر سیزده برم خواستم می کی با باش منو: گفتم خودم با و گذاشتم میز روی رو گوشی
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 علاقه سال سه این طی در. نداد جواب خورد زنگ چی هر و گرفتم رو مسعود ی شماره بار این

 یچه مسعود اینکه خاطر به تینا پدر بود، شده هم بیشتر و بود نکرده تغییر ای ذره هم به شون

 شکست و بخوره، شکست دوباره دخترش اینکه از ترسید، می نداره بودنش معلول با مشکلی

 ...جسمه شکست از سوزتر خانمان خیلی که روحی

 کردن فکر و کرد می درد شدت به سرم. نشستم مبل جلوی جا همون و کردم روشن رو تلویزیون

 گفت می کرد، می گریه تلفن پشت و زد می زنگ روز هر مادرم. کرد می بدترش چیزا خیلی به

 هم بعد! تنهام هنوز من و دارن بچه من سالای و شم،همسن می پیر دارم دیگه و سالمه دو و سی

 فقط من ذهنم؛ باورای ی همه رو کشید می خط و داد می پیشنهاد رو طاهره تفاوت بی خیلی

 ...دور هم خیلی...بودم شده دور اونا عقاید از که بود این اون و دونستم می خوب رو یچیز

 اصلا که ساخته آدمی ازش تنهایی که تنها موجود یه نبودم، حوالی این تو هیچکس شبیه من

 !نیست آدم شبیه

 کرده انتخاب رو مالاگا خودش. دید می دوره مالاگا تو بیمارستان یه تو و خوند می درسشو شادی

 .شد می تر نزدیک ما به چون بود،

 بیاد، دستش کار تا بشه مشغول بیمارستان یا و کلینیک تو تونست می اش دوره گذروندن از بعد

 .برسه پزشکی دندان به دندان و دهان بهیار از و بده ادامه درسشو داشت دوست ولی

 هایی کمک و محبت. نیست میل بی بهم شادی که بودم فهمیده خوب رو یچیز مدت این تمام تو

 اتاق یه. داشت هوامو حد از بیش جاها خیلی تو و کرد جبران مو به مو رو بودم کرده بهش که

 صندوقدار هم هنوز. رفت می هم بیمارستان کار، کنار در و بود کرده کرایه نزدیکیا همین کوچک

 قرض ازش وقتا بعضی حتی کرد؛ می انداز پس خوب خیلی رو آورد درمی که پولی و بود فروشگاه

 ...!داشتیم ها قصه و گرفت نمی پس بعد و گرفتیم می

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 11پارت
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. شد شروع ام کننده کسل کار دوباره و شد سپری خاصی اتفاق هیچ بدون هم تعطیلم روز

 و بودم نگران دل یجور زدم، زنگ بهش بلافاصله و ندیدم صندوق سر رو شادی صبح دوشنبه

 هفاید هیچ که گرفتم تماس دوباره و نیومدم،دوباره کوتاه و نداد جواب اول سری. داشتم بدی حس

 مخواست می که همین. برم بیمارستان به گرفتم کنم،تصمیم چیکار دونستم نمی. نداشت ای

 جواب سریع.افتاد صفحه رو مهربونش عکس و خورد زنگ گوشیم کنم، رد خودم برای مرخصی

 کجایی؟ هست معلوم هیچ: گفتم و دادم

 !بودم خواب ببخشید سلام،_

 نیومدی؟ کار سر چرا_

 .شرمنده میام،_

 خوبه؟ حالت_

 .نیست مشکلی. خوبم آره_

 .منتظرم بیا باشه_

 ورد از اومدم، بالا که ناهار وقت. برگشتم کار سر و شدم بیخیال بود مشکوک حالاتش که این با

 شادی سلام: کردم صداش و رفتم جلو. رسید می نظر به حوصله بی و مرتب نا خیلی که دیدمش

 دی؟ نمی محل خانم؟

 .گذاشت گوش پشت بلندشو موهای و زد لبخندی

 خوبی؟! سلام_

 نیست؟ خوب تو حال انگار ولی خوبم که من_

 .خونه رسیدم وقت دیر دیشب کنه می درد سرم یکم نه_

 ناهار؟ بریم_
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 .بریم_

 

 اشتباه با خواستم نمی. کسیه منتظر کردم حس و کرد می چک مدام و برداشت شو گوشی 

 هستی؟ کسی تماس منتظر: پرسیدم همین خاطر به بشه، گرفتار دوباره کوچکی

 .بده بهم رو مریض یه گزارش بود قرار همکارام از یکی نه،: گفت و چرخید طرفم به سریع

 هر و کرد می بازی غذاش با بودم؛ گرفته نظر زیر رو حرکاتش. شدیم سلف وارد باهم و گفتم آهانی

 زنگ گوشیش لحظه همون افتاده، اتفاقی که بودم شده مطمئن دیگه. خورد می قاشق یه گاهی از

 از و کرد خواهی معذرت. شدم بود،خیره افتاده صفحه روی که آنا اسم به چشمی زیر و خورد

 بینخوش کردم می سعی. کرد صحبت سالن ی نقطه ترین ای گوشه تو و رفت شد، بلند میز پشت

 ه؟شد چیزی: پرسیدم. برگشت میز سر و زد لبخندی. کنه نگرانم که نداشت وجود چیزی باشم،

 دکتر وقت هر گفتم آنا به. سوخت می براش دلم بود، بد خیلی حالش مریضا از یکی بابا، نه_

 .بده خبر بهم کرد اش معاینه

 .شه خوب حالش زودتر امیدوارم آها،_

 بالا ابروهامو و کردم تعجب ناگهانی تغییر اینهمه از. خورد غذاشو باقی ولع با و نگفت چیزی

 .انداختم

 و کردم خاموش و پایین چراغای کردند، خداحافظی ازم یکی یکی ها بچه و کردم تعطیل رو کار

 تو من بیای تو تا میدی رو سوویچ عزیزم سپهر: گفت بلند ها پله بالای از شادی لحظه همون

 بشینم؟ ماشین

 .ببندم هم رو پشتی در باید من بگیری؟ همونجا از تونی می_

 .بنداز آره_
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 شنن کارگاه وارد گربه و موش تا بستم رو پشتی در. شد غیب سریع خیلی و کردم پرت رو سوویچ

 صندلی رو شادی. رفتم ماشین سمت به و بستم هم رو فروشگاه در. کنن ناقص و مردم فرشای و

 خفه سرعت تو خوای می: گفتم خنده با. بود داده پایین آخر تا رو شیشه و بود نشسته راننده کنار

 .کنم روشن و ماشین کولر بذار بالا بده شیم؟

 .نیست گرم هم خیلی_

 .میاد بدم شرجیه، ولی_

 هب دستشو افتادم، راه و کردم روشن و ماشین. کردم روشن رو کولر بلافاصله و داد بالا رو شیشه

 خوبی حس شهر، چراغای و شد می پخش آروم خیلی آهنگ یه. کرد روشنش و برد پنل سمت

 جوری گذاشت،  دستم روی دستشو لحظه همون و کردم عوض رو دنده. کردند می منتقل بهم

 بهم هک محبتی اونهمه و عمیق دوستی وجود با. شد بلند گردنم تق تق صدای که برگشتم طرفش

 و بود شده خشک دهنم. بست چشماشو و زد لبخندی. کنم پیدا بهش حسی تونستم نمی داشت،

 از یبزرگ حجم و گرفت می دستمو اینطور که بود باری اولین این. بود نشسته پشتم سردی عرق

 ...کرد می منتقل بهم رو احساس

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 1۱پارت

 بدست که الکی آرامش این تو بذار...سپهر نگو هیچی! هیس: گفت که کردم نگاهش اعتراض با

 .شم غرق آوردم

 ...اما_

 ! لطفا!  سپهر_

. نمک فراموش رو محیا که نشد داشتم، که تغییراتی ی همه با من! نبود خودم دست تونستم، نمی

 کنه؟؟ فراموش اولشو عشق آدم شه می مگه اصلا
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 دوست حرف وقتی ولی نیست، یادش به دیگه که کنه وانمود بذاره، سرپوش روش شه، سرد شاید

 !حماقت پشت حماقت اینه و. ده می دست بهت خیانت حس خودآگاه نا میاد، کسی داشتن

. شدم می دچارش بود بار اولین سال اینهمه طی در که داشتم حسی. بود خفه بود، شرجی شهر

 و بود باریدن حال در چشماش. کرد می تماشا رو بیرون پنجره از و بود کرده ول دستمو شادی

 !شادی: گفتم خواهش با. خواستم نمی اینو

 بله؟_

 لبخندی. داد می فریب آدمو خاصی برق یه با همیشه از تر پررنگ چشماش کرد می گریه وقتی

 ...شم می درست بده، فرصت گفتم بهت که من کنی؟ می گریه چرا: گفتم و زدم

 وقتی کردم؟ اعتراف عشقم به دخترا بقیه برعکس که چیه من گناه! سپهر گذشته سال سه_

 .کشم می عذاب باشم، باهات تونم نمی و چشممی جلوی

 .بودم تو مثل روز یه منم نیست، خودم دست! شادی کن درکم. فهمم می_

 رو داره بچه شایدهم و کرده ازدواج ساله چندین که دختری یه خوای نمی چرا فهمم نمی_

 .درگیری همچنان تو و داره زندگی خودش واسه اون کنی؟؟ فراموش

 دوست صرف عمرتو از سال سال پنج دونی می. کنم فراموش تونم نمی فقط نیستم، درگیر_

 یم. کنم فراموش عمرمو از سال پنج باید کنم فراموش بخوام اگه چی؟ یعنی کنی کسی داشتن

 شه؟

 ...انصاف بی دارم دوستت ساله سه منم_

 ششک بهش بیشتر دخترا بقیه به نسبت. کشیدم موهام توی دستی و دادم بیرون صدا با نفسمو

 رس بینی می میای خودت به بار یه نیست؛ آدم خود دست چیزا خیلی! زندگی برای نه ولی داشتم

 عاشقش بگذره یکم بذار کنی می تکرار خودت با هی گی، می رو بله داری و نشستی عقد سفره

 لسا. شه می درست چی همه بیاریم بچه یه بذار گی می دوباره سقف، یه زیر رین می بعد شم، می

 می دار نوه کنه، می ازدواج شه، می بزرگ ات بچه! شه درست چی همه منتظری تو و گذره می ها
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 تو و شده سپری عمرت کل بینی می میای خودت به یهو! شی عاشقش منتظری همچنان و شی

 و لرزید می دلت اول لحظه همون شه، درست چی همه بود قرار اگه... کردی عادت بودنش به فقط

 ...شد می درست

 های سال. نرسیدنن و دویدن حال در یکسره که بودم افرادی جزء نداشتم، قشنگی زندگی من

 ...خوشبختم که کنم وانمود هم باز خواستم نمی و بودم باخته رو زندگی از زیادی

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 18پارت

 .بزن زنگ بود مشکلی: گفتم شدن پیاده قبل و داشتم نگه اش خونه جلوی

 .باشه شب نصف اگه حتی: گفت سریع شه تموم حرفم اینکه قبل

 .کن عمل بهش نکن، حفظ حرفامو جان شادی: گفتم و زدم لبخندی

 !چشم_

 .سلامت به برو باریکلا،_

 « خداحافظ.» بوسید مو گونه و اومد جلو اتفاقی و سریع خیلی

 ودب رفته و بود بسته رو در بود وقت خیلی شادی! بودم شوک تو و بود مونده صورتم روی دستم

 .کردم می فکر ام قصه سبز چشم دختر سرسری ی بوسه به همچنان من ولی

 ...کرد می کلافه منو اما! آرامشه بوسه

 چای یه خواستم می و کرد می درد سرم. بردم پناه آشیونم به و کردم خالی گاز پدال روی حرصمو

 و کردم پرت درشو اش، خالی فضای دیدن با اما برداشتم رو چای قوطی. شم آروم یکم تا کنم دم

 !لعنتی: گفتم
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 زنگ گوشیم لحظه همون. کنم خارج رو چای ی بسته گاز کنار کوچک کابینت از تا شدم خم

 در. بود خط پشت تینا، پدر صادق، آقا! رفت بالا ابروهام و انداختم اش صفحه به نگاهی خورد،

 .زدم رو اتصال دکمه همزمان و کردم باز رو کابینت

 شما؟ حال! یعقوبی آقای سلام_

 .برسون خودتو سریع هستی جا هر جان سپهر_

 شده؟ چی_

 .نیست خوب حالش تینا_

 شده؟ چی چرا؟_

 .کرده خودکشی_

 کرده؟ غلطی چه_

 !خودکشی_

 .شد پر آشپزخونه کل و افتاد دستم از چای ی بسته و خورد ظرفشویی سینک ی لبه به سرم

 خطی؟ پشت جان سپهر_

 .صادق آقا اومدم_

 کردی؟ که بود کاری چه این احمق ی دختره. کردم اش حواله بودم بلد فحش چی هر

 و داشت ضعیفی قلب پدرش بیچاره. روندم شون خونه سمت به سرعت نهایت با و بستم رو در

 بشنوم؟ صداشو نتونم دیگه نکنه. نیست خوب اونم حال که داد می نشون استرسش پر صدای

 کنه؟ نصیحتم تا نباشه تینایی دیگه نکنه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 147 

 و شدم وارد نکرده قفل رو ماشین. بود باز آخر تا هم در و بود شده پارک آمبولانس درشون جلوی

 !بود زده رو رگش. بود خون غرق تینای دید می چشمام که چیزی تنها

 می فکر وقتی آدم بزنه؟ دستشو رگ میاد دلش راحت انقدر ینفر شه می چطور گم می سپهر؟ »

 ! «شه می دیوونه کنه

! کن عجله خدا رو تو سپهر: دویدن طرفم به گریونش مادر و پدر و دادن قرار برانکارد روی رو تینا

 .کنم رانندگی تونم نمی من

 که حالی در و نشست جلو صادق آقا. بست رو در تینا، مادر خانم، عاطفه و شدیم خارج خونه از

 ...ارهنمی طاقت قلبم دیگه بدم دست از آریا مثل اینم اگه! پسرم باش زود: گفت مالید می قلبشو

 می پرت رو حواسم خانم عاطفه های گریه صدای و کردم می حرکت آمبولانس سر پشت سرعت با

 می سنگین فکم بزنم، حرف تونستم نمی افتاد می بدی اتفاق وقتی داشتم عادت بچگی از. کرد

 اصلا دوستیه چجور دیگه این: گه می خودش پیش صادق آقا حتما. کرد می قفل دندونام و شد

 !شده؟ چی پرسه نمی

 دوتا و کرد توقف آمبولانس. دید می دوره توش شادی که بود بیمارستانی همون بیمارستان،

 بی. بود شده همیشه از تر سفید صورتش و بود پریده رنگش. کردند خارج رو تینا سریع پرستار

 ...میومد سرش بلا این نباید! بود گناه

 با. ندادند بهمون شدن داخل اجازه دیگه عمل، اتاق به بردن از بعد و دویدیم ها پرستار دنبال

 کرد؟ کارو این چرا: پرسیدم زحمت

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 19 پارت

 صدای زد می حرف باهاش وقتی زد، زنگ پسره اون: گفت و نشست انتظار صندلی رو صادق آقا

 .باشم تنها خوام می گفت و کرد قفل رو در بعدشم شنیدیم، می اتاق از شو گریه
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 با تا ایستادم پرستاری ایستگاه کنار و شدم دور ازشون. درآوردم رو عینکم و کشیدم پوفی

 مسعود؟: بود منتظر که انگار داد، جواب بلافاصله گرفتم، شو شماره. بزنم حرف مسعود

 خوبی؟! سپهر سلام_

 تو؟ کجایی_

 .اتاقم تو مون، خونه_

 زدی؟ حرف تینا با پیش ساعت دو یکی تو مسعود_

 مگه؟ چطور آره_

 گفتی؟ بهش چی_

 سپهر؟ شده چیزی_

 .میره در عمله اتاق تو که دختری واسه جونش ادعاهاش، ی همه با دونستم می

 گفتی؟ بهش چی بدونم خوام می فقط نه،_

 کی هر جون. شدم درمونده سپهر! والسلام الناز نیستن، کن ول خانوادم! همیشگی مشکل_

 .داده نشون من طرف از مامان. کن کمکم داری دوست

 !مسعود؟_

 بله؟_

 .کن فراموش رو تینا لطفا کنی، تحمل رو الناز یجور تونی می تو_

 کنی؟ درک باید خوب که تو. تونم نمی تو؟ گی می چی_

 .تونی می هم تو تونستم، من_

 .باشم کردنش فراموش به مجبور من که نکرده ازدواج تینا ولی_
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 از دست مسعود. عمله اتاق تو الان عرضه بی توی خاطر به اما نکرده ازدواج: کشیدم داد تقریبا

 .شدنه آب ذره ذره از بهتر فراموشی درد... بردار سرش

 شده؟ چی: گفت بود رفته تحلیل که صدایی با شده، زده بهت دونستم می نمیومد، صداش

 ایانپ واسه ولی. ترسید می بزنه دستشو رگ اینکه از همیشه اون تره، عرضه با خیلی تو از تینا_

 ور کشم می خط وگرنه نشه، چیزیش کن دعا.کرد کارو این ساختی تو که منجلابی این به دادن

 ...مون برادری

 یخ و سرد اتاق اون حقش بود، مظلوم و پاک خیلی تینا. کشیدم عمیقی نفس و کردم قطع رو تلفن

 ...نبود زده

 هستی؟ ایرانی شما پسرم_

 بود، شده سفید موهاش ی همه که بود ای چهره خوش و پیر دکتر انداختم، صدا صاحب به نگاهی

 خوابی بی از چشماش. بود بخشیده بهش رو خاصی پاکی اش چهره رو سفید روپوش انعکاس

 .دادم تکون بله ی نشانه به سرمو. بود سرخ

 اونی؟ کرده،همراه خودکشی که دختری_

 چطوره؟ حالش. بله_

 .باشه خوب حالش امیدوارم. نیستم معالجش پزشک من_

 .کردم تشکری لب زیر و انداختم پایین سرمو

 .شده انجام مادرید بیمارستان به بیماراتون انتقال کارای دکتر_

 .برم می خودم اونو اومده، دخترم همراه که بیماری فقط فلیپس خانم ممنون خیلی_

 .بره آمبولانس با اینه من پیشنهاد دکتر، نیست خوب خیلی حالش_

 .شه می درست اونم که بده اش روحی حال یکم خوبه، من نظر از اش جسمانی حال_
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 .دونین می صلاح خودتون جور هر_

 .شه نمی چیزیش! پسر فکر تو نرو اینطور: گفت و زد ام شونه رو رفتن موقع

 .امیدوارم: گفتم و زدم لبخندی

 و کرد می گریه همچنان خانم عاطفه. بودند کرده وصل سرم بهش و بود شده بد حالش صادق آقا

 پرستاری ایستگاه به بود، بریده رو امونم ناراحتی و خوابی بی و سردرد نبود، خوب اصلا حالم

 سکنم یه شه می دارم سردرد بده خیلی حالم من ببخشید: گفتم پرستارا از یکی به رو و برگشتم

 بدین؟

 .کنم تون معاینه تا بنشینید_

 .بیدارم و سرپام صبحم از کنه، می درد سرم_

 .دربیارید رو عینکتون لطفا_

 .کرد نگاه و کشید پایین چشمامو

 .دارین نیاز استراحت به ولی دم می بهتون قرص یه_

 .ممنون_

 قرص و کردم تشکری. داد دستم و کرد آب پر رو مصرف یکبار لیوان و کرد خارج کشو از قرص یه

 نای لطفا سرپرستار: گفت پرستارا از دیگه یکی به رو و گذاشت میز روی لیست یه. خوردم رو

 .ان انتقالی بیمارای کنین؟ می امضا و لیست

! بود محیا شونم یکی اسم. بودند خانم بیمارا ی همه چرخید، لیست رو ناخودآگاه چشمم

 مچینه دیدن ولی بود، دکتر سفارشی بیمار شاید. بخونم نذاشت و برداشت رو لیست سرپرستار

 ...بود تر بخش آرامش برام مسکن هزارتا از اسمی

 ...دارد ادامه
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 بجوا دلخوری با. باشه خط پشت تونه نمی کسی مسعود جز به دونستم می و خورد زنگ گوشیم

 میگی؟ چی: دادم

 چطوره؟ حالش بگو خدا رو تو سپهر_

 مهمه؟ مگه_

 .نکن اینطور من با_

 گفتی؟ بهش چی آوردی؟ بیچاره دختر سر بلایی چه دونی می حسابی مرد آخه_

 ...بیان نمیذارن که گفتم_

 داری؟ چیکار ام خسته حالا خب خیلی_

 چطوره؟ حالش_

 .نیست خوب_

 .نمیاد گیرم بلیت سپهر؟ کنم چیکار من_

 .توئه مشکل دیگه اون_

 !تو هستی رفیقی دیگه،عجب نکنه درد دستت_

 .نیست رفیق کنه اذیت رو مظلوم دختر یه که رفیقی_

 .کنی درکم خوب باید که تو انصاف بی سپهر، دارم دوستش آقام جون به: گفت و کشید آهی

 .کارهش ازت بدجور باباش برمیاد؟ دستم از کمکی چه خب: گفتم و کشیدم گردنم پشت به دستی
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 .میشکنم حصرو این روزه سه دو بیام، خودم تا کن نرمش و بزن حرف باهاش یجور_

 .نکنم ترشون عصبانی این از تونم می نهایتا من خب خیلی_

 .کنی می لطف_

 کنم؟ قطع نداری کاری_

 .زنم می زنگ بهت بازم نه،_

 .،فعلا باشه_

 همون. بود،رفتم برده خوابش انتظار صندلی روی که خانم عاطفه سمت به و کردم قطع رو گوشی

 آقا. رفتیم جلو تینا حال پرسیدن واسه صادق آقا همراه و اومد بیرون عمل اتاق از دکتر لحظه

 چطوره؟ دخترم: پرسید من از جلوتر صادق

 .داره خون به احتیاج. رفته ازش خون خیلی فقط بود، خوب عملش_

 .کردم کارو این یبار هم قبلا کنم، کمکتون تونم می من_

 .ببرید تشریف گیری خون اتاق به پرستار با خوبه خیلی_

 دادی؟ خون تینا به قبلا: گفت و گرفت دستمو صادق آقا

 !بله: گفتم و انداختم پایین سرمو

 کی؟_

 رفت رد دستم از سینما های پله تو ویلچرش. رفتیم بیرون هم با بودین مسافرت شما که بار یک_

 .خورد زمین بدجور و

 دادین؟ خون بهش که نگفت ولی... اومد یادم_

 ...بگه ندیده لازم حتما_
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 ...مردی پسرم،خیلی نکنه درد دستت_

 هگذاشت سرم روی دستمو و بسته چشمامو. رفتم گیری خون اتاق به پرستار همراه و زدم لبخندی

 .سوخت می خوابی بی از چشمام بودم،

 این: پرسیدم تعجب با. اومد شادی هم سرش پشت و شد اتاق وارد آبمیوه چندتا با صادق آقا

 کنی؟ می چیکار جا این شب موقع

 .زد زنگ بهم مسعود_

 کی؟_

 .شمام همراه بود کرده فکر پیش، ساعت نیم همین_

 .خوبه تینا حال اینجا؟ تا اومدی تنها چی واسه_

 .شدم نگرانتون_

 می لبشو پوست مدام استرس با شادی.  شدیم خارج اتاق از و کرد باز برام آبمیوه یه صادق آقا

. بود نگران حسابی چیزی از انگار و کرد می نگاه اطرافشو مدام. داد می تکون پاهاشو و جوید

 چته؟: پرسیدم آخر دست و کرد خرد رو اعصابم حرکاتش

 !هیچی: گفت ناراحتی با

 نگرانی؟ انقد چرا پس_

 .ام تینا حال نگران_

 .کنه نمی دوا دردی که نگرانی خوبه، حالش_

 .گردم می بر و رم می پرستاری ایستگاه تا یلحظه من_

 گاهی از هر. شد زدن حرف مشغول و رفت بود دوستش ظاهرا که پرستارا از یکی سمت به عجله با

 .داد می توضیح دوستش واسه رو چیزی و کرد می نگاه منو چشمی زیر  هم
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 و اومد طرفم به باشه شده راحت چیزی بابت از خیالش که انگار شد، تموم حرفاشون اینکه بعد

 .بزن زنگ اومد هوش به ام، خسته خیلی خونه، رم می دیگه من: گفت

 .بپرسی هم تلفنی حالشو تونستی می دیگه؟ بیاد هوش به تا کن صبر اومدی اینجا تا خب_

 .میاد خوابم خیلی بشینم، بیدار تونم نمی کن باور هم الان بودم، نگران خیلی آخه نه_

 خیلی اینجاییم، ما کن استراحت برو هم تو پسرم: گفت و گذاشت ام شونه رو دستشو صادق آقا

 .افتادی دردسر تو

 .تره نزدیک من به خواهرم از تینا صادق؟ آقا حرفیه چه این_

 .اشینب حالم بی اینطور تا بیا صبح. کن استراحت یکم برو ای، خسته الان ولی پسرم، دونم می_

 برو وت اینجاییم، ما. پسرم شو بلند صادق، گه می راست: گفت و کشید بالا شو بینی خانمم عاطفه

 .کن استراحت

 .کنین خبرم اومد هوش به پس: گفتم و شدم بلند ناچار

 .زنم می زنگ باشه،_

 .بریم هم با کن صبر: گفتم شادی به رو

 ...دارد ادامه
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 رو ماشین. شدیم خارج بیمارستان از شادی همراه و کردیم خداحافظی خانم عاطفه و صادق آقا از

 .کردم حرکت شادی ی خونه سمت به. نشست کنارم هم شادی و کردم روشن

 .داشتم اهمیت واست تینا ی اندازه به کاش_
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 هستین من دوست همتون شماها دیوونه؟ زنی می حرفیه چه این: گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 .کنم می کمک همینجوری بشه تون چیزی نکرده خدایی و

 دوست؟ فقط_

 !دوست فقط: بود کلام یک جوابش دلم ته

 رمنظ گذشت می وقت چند اگه شاید. باشم داشته بهش معمولی دوست یه جز حسی تونستم نمی

 ...شد می عوض

 .کرد نگاه رو بیرون پنجره از و کشید بلندی آه

 کنی؟ می فکر بهش هنوزم تو: کرد غافلگیرم اش بعدی سوال با که بودم افکارم غرق

 کی؟ به_

 !محیا_

 .نده اش درباره نظری هیچ لطفا پس دونی، نمی کامل رو موضوع تو_

 لهسا شش  نزدیک و کرده ازدواج ساله سه که رو کسی تونی نمی تو! نیست ای پیچیده موضوع_

 .کنی فراموش رو کرده ترکت

 ...کرد می ام عصبانی. بشکنه دلش مبادا تا ندادم جوابی

 ...سپهر_

 حرف ممنوعه چیزای درباره باهات مون آشنایی اول سالای همون یادته! شادی: گفتم عصبانیت با

 اولین کس هیچ کنه؟ می فراموش رو ها اولین آدم مگه! شه نمی چون نکردم، فراموشش آره زدم؟

 ونهت نمی یعنی. کنه نمی فراموش...  و عشق اولین دوست، اولین خونه، اولین مدرسه، اولین معلم،

 روز یه شاید. داشتم محیا با هامو اولین من شه، می حک ذهنش تو ناخودآگاه کنه، فراموش

 هب متعلق قلبم از قسمت یه همیشه. باش نداشته رو محیا کردن فراموش توقع ولی کردم، ازدواج

 .اونه
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 ...نبودند ها بهترین ها، اولین همیشه ولی_

 ونمت نمی ولی کنم؛ قبولش شاید سراغم، اومد بهترین روز یه اگه...خستم خیلی خستم،...شادی_

 .باشم منتظرش

 ینم خستگی حجم اون با شب ساعت اون ولی بودم رفته تند شاید. گرفت رو ازم و کشید پوفی

 شد پیاده لبی زیر خداحافظی با. بزنم حرف شادی با عاشقی و عشق از شهر خیابونای تو تونستم

 رفته تند. ناراحتی و وجدان پشیمونی،عذاب حس داد، دست بهم رفتنش بعد خاصی حس یه و

 اررفت باهاش اینطور نباید من و لرزیده دلش واقعا شاید آدمه؟ خود دست داشتن دوست بودم،مگه

 کرد؟ اینطور من با محیا مگه... کنم

 مقایسه بودن اون با روزای با مو زندگی مختلف اتفاقای انقدر شدم خسته! محیا،محیا،محیا اَه

 نکرده فراموشش احمقانه هنوز من و رفته که ساله هفت نزدیک بود؛ شادی با حق شاید کردم،

 می خودم با و نداشتم رو مادرم یا سهیلا از پرسیدن جرات داشت، هم بچه حالا تا شاید! بودم

 !خبری خوش ، خبری بی: گفتم

 و خوره می شکستی یه اش زندگی تو آدمی هر. نبود بدی دختر اش، گذشته از نظر صرف با شادی

 ...دارن نقش گرفتنش شکل تو هم دیگه چیزای خیلی خودش، بر علاوه

 .آوردم می در دلش از باید...  یا کادو یا گل یه کنم، کاری ازش عذرخواهی برای فردا باید

 رمس گوشیم، آلارم تنظیم بعد و افتادم تخت رو هام لباس کردن عوض بدون رسیدم خونه به وقتی

 ...برد خوابم نرسیده بالش به

 ...دارد ادامه
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 دستم موقعیت تا کشید طول یکم. کردم نگاه خورد می زنگ داشت که گوشیم به منگ و گیج

 اآق از تماسی هیچ انداختم؛ نگاهی گوشیم به و پریدم جا از فنر مثل. بود صبح نه ساعت بیاد،

 نیومده؟؟ هوش به یعنی: گفتم خودم با و گرفت و وجودم ی همه ترس. نداشتم صادق

 !پسرم سلام: پیچید گوشی تو اش خسته صدای بوق چندتا بعد و گرفتم شو شماره سریع

 نیومده؟ هوش به تینا نزدید؟ زنگ چرا. بخیر صبح سلام،_

 .کنم بیدارت خواب از نخواستم دیگه فقط. خوبه حالشم اومده هوش به باش، آروم پسرم چرا_

 .بپوش رزمتو لباسای خانم تینا بگو دیدنش، میام الان. منو ترسوندید حسابی_

 ،شد بلند ام معده قور و قار صدای و پوشیدم لباسامو. کردم قطع رو تماس و کرد کوتاهی ی خنده

 در. بود مکافات بعدی های وعده خوردن رفت، می یادم از اگه غذا وعده یه. بودم گرسنه دیشب از

 شده غافل کوچکم دنیای و خودم از واقعا. دادم تکون تاسف نشانه به سری و کردم باز رو یخچال

 بعد. خورد چشمم به همیشه از تر تیز آفتاب. شدم ماشینم سوار و اومدم بیرون خونه از. بودم

 ...افتادم گذشته روزای یاد رفت، می گیر آفتاب به دستم که بود بار اولین وقت چند

 یادم تا کردم فکر چی هر... نداشت امکان! نبود گیر آفتاب پشت محیا عکس تصورم خلاف بر

 .بود فایده بی بیارم،

 فقط... عقب صندلی روی آب بطری داشبرد، داخل وسایل ضبط،: بود خودش جای سر چیز همه

 و مکرد اش پاره بودم، عصبانی که روز یه حتما مانندم ماهی ی حافظه به توجه با. نبود محیا عکس

 ...رسید می نظر به بعید هرچند. انداختم دور

 ای فایده ولی آوردم عکسش سر بلایی چه بیارم یادم کردم سعی و زدم استارت دلی دو و شک با

 تا برداشته خودش خدا حتما! جهنم به: گفتم و کوبیدم فرمون روی رو مشتم عصبانیت با. نداشت

 .نکنم فکر بهش دیگه

 .کردم فراموش رو چیز همه زنه، می گول خودشو که ای بچه مثل
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 اردو و برداشتم رو بودم خریده که سفیدی و صورتی رز گل دسته و کردم پارک بیمارستان جلوی

 لبخند با و پرسیدم رو اتاق شماره. شده منتقل بخش به که گفتن و پرسیدم پذیرش از. شدم

 خانم عاطفه هست؟ اجازه: گفتم و زدم در به آروم ی ضربه چند. کردم گشتن به شروع ای خسته

 .بودیم منتظرم پسرم، تو بیا: گفت و کرد استقبال ازم گشاده روی با

 رمقش بی چشمای با.  کردم نگاه تینا به دلخور و کردم بش و خوش صادق آقا و خانم عاطفه با

 !«سلام:» گفت و کرد نگاهم

 خجالت:» گفتم و گرفتم رو تینا گوش. گذاشتم میز روی گلدون داخل رو گل دسته و رفتم جلو

 «نکشیدی؟

 !ببخشید_

 «خراب؟ کله ی دختره داری توضیحی چه واقعا:» پرسیدم جدی

 کنم؟ صحبت تنها سپهر با لحظه چند شه می مامان؟_

 .بخوریم هوا یکم بیرون بریم جان صادق! عزیزم البته_

 .شدم حرفاش شنیدن منتظر جانب به حق و رفتند بیرون اتاق از خانم عاطفه و صادق آقا

 !آوردم کم...سپهر_
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 ولی شم؛ نمی اش سختی منکر تینا، دونم می چی؟ یعنی:» گفتم و کشیدم هم در رو هام اخم

 .کنی انتخاب رو راه بدترین شه نمی دلیل

 دونه؟ می مسعود سپهر؟_

 .بیاد که فرداست و امروز زدم؛ حرف باهاش دیشب آره،_
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 .مونه همه نفع به شه تموم چیز همه جا، همین من نظر به گفتی؟ بهش چرا_

 .بگو خودش به رو ها حرف این ی همه بیاد کن صبر خب_

 انداختم؛ اش صفحه به نگاهی. آوردم درش زحمت به شلوارم جیب از و خورد زنگ ام گوشی

 «کجایی؟ سپهر؟:» پیچید گوشم تو آلودش خواب صدای و کردم لمس رو اتصال دکمه! بود شادی

 !خیر به هم شما صبح سلام، علیک_

 نیام؟ کار سر امروز تونم می بپرسم خواستم می ببخشید، سلام،_

 .بمونی تونی نمی هم خونه ولی نیای تونی می_

 چی؟ یعنی_

 .بیرون بریم دنبالت میام شد تموم کارم. تینا پیش بیمارستانم، من_

 .ببینم رو تینا بیام منم بمون جا همون خب_

 .منتظرتم خب خیلی_

 .کردم نگاه تینا منتظر چشمای به و کردم قطع رو گوشی

 .دونستی می مو سلیقه همیشه! قشنگی گلای چه_

 تا فولادی ی اراده اون با تو! عجبم در هنوز من دختر...نداریم بیشتر که خانم تینا یه دیگه، بله_

 بدی؟ انجام رو حماقت این تونستی چطور نباختی، تو روحیه تصادف بعد که

 عاشق الهی بگو بهش کنی نفرین و کسی خوای می اگه! کجا؟ شکست این و کجا شکست اون_

 !شی

 ...«کنم نفرین و کسی نمیاد دلم که من:» گفتم و زدم لبخندی
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 وارس. اومدیم بیرون بیمارستان از تینا، با ملاقات بعد و رسوند بهمون خوشو سریع خیلی شادی

 چشمی زیر شادی. دادم پایین رو آفتابگیر نسوزه، چشمام اینکه واسه دوباره و شدیم ماشین

 به رو دستم و زدم لبخندی. کرده تعجب محیا عکس نبودن خاطر به زدم حدس و کرد می نگاهم

 کجا ام، گرسنه دیشب از من:» گفتم و گرفتم رو روحش بی و سرد دست کردم، دراز سمتش

 «بریم؟

.« دونی می صلاح خودت جا هر دونم، نمی:» گفت آرومی صدای با! کرد می نگاهم ها زده جن مثل

 دغدغه بدون زندگی یه شروع واسه قدم اولین این شاید. زدم استارت و کردم ول رو دستش

 ...بود

 بیام بیرون ازش شادی دستای گرفتن با تونم می راحتی به کردم می فکر که وحشتناکی باتلاق

 ...کردم می اشتباه همیشه مثل ولی

 !«خانم بفرمایید:» گفتم لبخند با و داشتم نگه ساحلی کافه یه کنار

 ذاشتمگ ده، می عذابشون چیزی که بود آدمایی شبیه بیشتر اما بشه خوشحال خیلی داشتم توقع

 یمزندگ های اشتباه ترین بزرگ از دیگه یکی این و نگفتم، چیزی و دیشبم بدِ رفتار حساب به

 ...بود
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 صحبت افتاده پا پیش چیزای از هم کنار نشدنی وصف حس کلی با و دادیم سفارش قهوه و کیک

 .کردیم

 تنم خون با و ایستادم آیینه داخل

 ...است تر خسته او از که کشیدم مرد یک نقش

 رو، سپهر وجود ی همه با شادی کردم می حس کردیم؛ سپری هم کنار رو بخشی امید و خوب روز

 ! پرسته می یکیه، باطنش و ظاهر که آدمی همین
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 نالم؟ می که از اما است تلخی ی قصه خیانت

 ...را یهودا حواریون در بودم پرورده خودم

 اهر کنی می حس و ره می بالا نفست به اعتماد قائله، احترام و ارزش برات که داری رو نفر یه وقتی

 ...کردی طی درست رو زندگی

 روی مادرید، مقصد به پرواز اولین با هم مسعود و بمونه بیمارستان تو دیگه شب یه بود قرار تینا

 دختری اومد؛ می تینا دیدن به جسورانه و بود گذاشته پا پدرش های تهدید و مادر های قسم تمام

 بی های خواهرانه شده، سیر دنیا از منِ حق در اما داشت مشکلاتی جسمانی لحاظ از شاید که

 خوشبخت دارم، اعتماد بهش واقعا که مردی کنار داشتم دوست که بود این و کرد می تقدیم منتی

 . بشه

 می خشک ام شده ریش ریش کوچک ی حوله با رو موهام که حالی در و اومد در صدا به در زنگ

 کنار بود، گرفته ضرب در پشت خسته و آشفته دستی، ساک با مسعود. کردم باز رو در کردم،

 رو ساکش «بود؟ شده تنگ برات دلم بگم اگه شی نمی پررو:» گفتم خنده با. بیاد داخل تا رفتم

 لیوان یه وراجی جای به ام، خسته خیلی که نذار سرم به سر سپهر:» گفت و کرد پرت مبل کنار

 بآ پر رو لیوانی گاز، روی گذاشتن و کتری کردن پر ضمن و رفتم آشپزخونه به.« دستم بده آب

 جورایی یه دلم. بود داده تکیه مبل پشتی به سرشو و بود شده ولو مبل روی خستگی از. کردم

 ...پیش راه نه داشت، پس راه نه سوخت؛ می براش

 .« ببینیش بری ذارم می قرار یه لک، تو نرو اونطوری:» گفتم و گذاشتم میز روی رو آب لیوان

 بیارم؟ دست به دوباره شو اعتماد چطوری دونم نمی باباش،_

 ...نخور غم داری منو تا_

 .«کنم چیکارش دونم نمی رو الناز:» گفت درموندگی با و کشید سر رو آب لیوان لاجرعه

 نزدی؟ حرف باهاش مگه_
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 من خوبی به شوهری قاراشمیش اوضاع این تو نمیاد بدش که معلومه! بار صد از بیشتر چرا،_

 .بیاد گیرش

 .زنی می حرف تینا پدر با خودت تمومی چی همه انقدر که حالا بابا؟ نه_

 بندازم؟ برق برات خوای می رو کجا داداش، کردم غلط_

 .پیشکشت کردن تمیز نکن شلوغ فقط تو کنی، می زیادی لطف_

 میوه یکم. بودم کرده خرید کلی دیروز شادی لطف به رفتم، آشپزخونه به چای کردن دم برای

 .برداشتم رو چای قوطی و چیدم سبد داخل

 داداشت؟ زن دست بدم دادی بسته یه رفتن قبل یادته سپهر؟ راستی_

 دادم؟ بهت پیش ماه دو که همون کدوم؟_

 .دادی سفر قبل! دیگه آره_

 بهش؟ ندادی چطور؟ بود، التحریر لوازم و لباس آهان،_

 دیدم؟ و کی بزن حدس بدم، رو بسته تا درشون جلوی رفتم که روزی دادم، چرا_

 رو؟ کی_

 «مسعود؟ دیدی رو کی:» پرسیدم تر بلند. برداشتم مایکروفر روی از رو قوری و نداد جوابی

 !محیا...م_

 ...شدند زمین پخش و افتاد دستم از همزمان چای قوطی و قوری

 ...دارد ادامه
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 چت:» پرسید بودم، آورده وجود به که باری اسف وضعیت دیدن با و اومد آشپزخونه به سراسیمه

 «کردی؟ اینجوری چرا پسر؟ شد

 و اومدم خودم به. شد کردن جمع مشغول و برداشت رو انداز خاک و جارو آشپزخونه ی گوشه از

 .«دم می انجام خودم بده کنی، تمیزش نیست لازم:» گفتم

 .پات تو ره می شیشه کنار برو_

 م،بود زده که گندی کردن جمع بعد. گرفتم دستام بین رو سرم و نشستم خوری ناهار میز پشت

 هبرس چه ریختت هم به اینطوری اسم یه بود؟ الکی مرثیه اونهمه پس:» گفت و نشست روم به رو

 .«شی رو به رو خودش با بخوای

 کرد؟ می چیکار اونجا محیا نکنی، پنهون ازم رو چیزی بده قول مسعود؟_

 .خانم طاهره دیدن بود اومده کنم فکر نیفتاد، مهمی اتفاق_

 بود؟ تنها_

 تموم شد؟ چی:» پرسید سریع خانمم طاهره. اومد که کردم می صحبت خانم طاهره با من آره،_

 .«نشده تموم کامل ولی کردیم، توافق:» گفت خستگی دنیا یه با اونم «شد؟

 خب؟_

 ! دیگه همین_

 داشته؟ چیکار طاهره با چی؟ یعنی_

 !ها داییشه دختر سپهر_

 «نه؟ مگه بود، کرده تغییر خیلی:» گفتم و انداختم پایین رو سرم

 .دیدمش بیمارستان تو که روزی به نسبت. بود شده تر لاغر فقط نه،_
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 هم رو قوری یه اون کنم، درست چای ساز چای با برات پاشم. باشه شده خوشبخت امیدوارم_

 .بود داده هدیه مادرم

 ! خوام نمی چای! خوام نمی! خودتو کشتی_

 .که شه نمی خالی و خشک آخه: گفتم و خندیدم

 .کن دم پاشو کنی می اصرار که حالا خب خیلی_

 می علامت بعد و کنم می شون آماده آروم آروم. عیادت واسه تینا، ی خونه رم می ظهر از بعد_

 .تو بیای سریع که دم

 .کشه می طول ساعت نیم حداقل! ندارم که بال بیام؟ سریع چجوری_

 .تو رم می من ماشین، تو میشینی تو_

 .خوبیه فکر! آهان_

 .شدی دکتر چجوری نخودت مغز این با موندم من_

 !بابام پول با_

 !دیوونه اومدی که شد خوب چقدر: گفتم لب زیر. کردم بازوش ی حواله مشتی و خندیدم

 شدیم، آماده دوتایی و کردم بیدار رو مسعود. کردم کار منم و کرد استراحت مسعود ظهر از بعد تا

 .خریدیم تینا محبوب گلای از زیبا گلی دسته راه سر و زد قبولی قابل تیپ

 زدم زنگ وقت هر بشین، جا همین:» گفتم مسعود به رو و کردم پارک درشون جلوی رو ماشین

 .«خونه گردیم می بر میام هیچ، که هم نکردند قبول اگه. بیا

 !دیگه کنی می چیکار ببینم.بگیر کار به رو زبونت ترین چرب کنی، نرمشون کن سعی_

 باشه؟ امری قربان، چشم_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 165 

 .باشی موفق سلامتی، دیگه_

 . بستم محکم رو ماشین در و رفتم بهش ای غره چشم

 هر واسش. بود سخت روزهای پایان لبخند مثل دریغ، بی طور همون! بود سامانم ی آیینه مسعود

 ...کردم می خرجش هامو برادرانه تمام کردم، می کاری

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 51 پارت

 صادق آقا با بش و خوش از بعد. کرد دعوتم داخل به خوشرویی با و کرد باز رو در خانم عاطفه

  «خوابه؟ تینا:» پرسیدم

 نیاد کسی گه می صبح از ولی مادر، نیست خواب:» گفت و کرد اتاق در به ای اشاره خانم عاطفه

 .بزنی حرف باهاش بتونی تو شاید. باشم تنها خوام می داخل

 پیشش؟ برم هست اجازه_

 حرفیه؟ چه این پسرم، البته_

 تینا هست اجازه:» گفتم و زدم در به ضربه چند. رفتم اتاقش طرف به و شدم بلند خواهی عذر با

 «خانم؟

 .کردم نگاهش در لای از و کشیدم پایین رو در ی دستگیره

 دست براش و کردم باز کامل رو در. بود گوشش تو هدفون و نشسته چرخدارش صندلی روی

 واسه:» گفتم و رفتم جلو. زد لبخندی و درآورد گوشش از رو هدفون سالمش دست با. دادم تکون

 .«شن می آب دارن اتاق در پشت مادرت پدر، بیچاره بداخلاق؟ خانم میذاری کلاس کی

 . ندارم حوصله فقط نگفتم، بهشون چیزی که من_
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 نداری؟ حوصله چرا_

 !همینطوری_

 نه؟ مگه تنگه، دلت_

 گفته؟ کی خیر، نه_

 ...ابریه! چشمات_

 .کنی می اشتباه_

 «بود؟ اینجا مسعود الان داشتی دوست:» گفتم و چرخیدم اش صندلی دور

 .کنم می فراموشش دارم_

 .پرسیدم جدی_

 .گفتم جدی منم_

 کشه؟ می پر دیدنش واسه دلت و کنی می فراموش داری_

 .ندارم معرفتا بی با کاری من. نیست اینطور هیچم_

 پشت مالان اومده، مادرید پرواز با نیاورده، گیر بلیت. نمیدی که تلفنشو جواب نیست، معرفت بی_

 !خواد می دخول اذن نشسته، ماشین تو در

 .«گم می جدی نکن؛ نگاه اونطوری:» گفتم و خندیدم. کرد نگاهم متعجب

 .کَنم می یکی یکی موهاتو باشه گرفته ات شوخی اگه سپهر_

 .کنیم اش راضی و بزنیم حرف باهاش باید بشنوه، اینطوری بابات خوام نمی! آرومتر! هیس_

 .نیست بد کنی راضی منو اول_
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 ببینی؟ رو مسعود خوای نمی تو یعنی_

 یم سخت برام کندن دل کنه، می ترم وابسته فقط نیست، من نفع به اومدن این راستش...چرا_

 ...خیلی...سپهر بلاتکلیفم خیلی... شه

 .کنه درست رو چیز همه خواد می یعنی داره، حلی راه یعنی اومده وقتی_

 کنیم؟ راضی رو بابا باید چطور حالا_

 .گیم می بهش آروم آروم بعدا بیرون، بریم بهتره فعلا! دونم نمی_

 ...زده لک واسش دلم کنه، قبول امیدوارم_

 !شدن جور هم با خوب تخته و در که الحق_

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 5۱ پارت

 می درست سالاد هم خانم طاهره و بود تلویزیون تماشای مشغول صادق آقا. اومدیم بیرون اتاق از

 .«کن درست زیاد یکم زحمت بی مامان،:» گفت محتاط و آروم تینا. کرد

 دیگه؟ نفره چهار ی اندازه به چطور؟_

 .داریم مهمون. نفر پنج نه،_

 «سلامتی؟ به کیه:» گفت و انداخت ای جدی نگاه صادق آقا

 !مسعود_

 ؟کنی می نگام اونجوری چرا چیه؟. اینجا بذاره پاشو کنه می غلط چیز همه بی ی پسره اون! کی؟_

 .باش آروم یکم لطفا بابا_
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 .نیستم راضی من. نیست که زور فهمی؟ می! بدم شوهرت خوام نمی دختر؟ تو گی می چی_

 !بابا_

 .باش ساکت_

 .کنین درکش یکم کنم می خواهش بابا_

 بفرسته شو خانواده داره دوستت واقعا اگه پسر اون دخترم کنه؟ درک منو نیست کسی چرا_

 .جلو

 با .افتاد می پاهاش روی یکی یکی که بودم اشکایی شاهد من فقط و انداخت پایین رو سرش تینا

. نقصه یه من واسه صندلی این نیستم، معمولی من نیستم، سالم من بینی؟ می! بابا:» گفت هق هق

 ارفش همه این میون انصافه نظرت به داره، دوست صندلی همین با منو دنیا کل تو نفر یه وقتی

 بشیم؟ روحش سوهان هم ما اش، خانواده

 و فک از یکی دونم می چه یا خواهرش، یا مادر روزی فردا خوام نمی! دختر همینه منم حرف_

 .بابا بشکنن رو دلت خوام نمی گرفتی؟ اینو بود قحط دختر بگه فامیلاش

 ما خسته دل پیش خوام نمی! نیست مهم بشه چی هر کرده، تکه تکه دنیا ساله خیلی رو من دل_

 پام جلوی سنگ شه می چی...خواستم ازت چیز یه فقط عمرم کل تو من! بابا. باشم شرمنده

 ...ره می دلم بار یه فقط من نندازی؟

 ...کنه می گریه هم مرد که فهمیدم ، هاش شونه لرزیدن با و کرد سکوت صادق آقا

 که بود وقت خیلی! بود بابا. انداختم اش صفحه به نگاهی خواهی عذر با و خورد زنگ گوشیم

 می خرد رو اعصابم و پاشیدند می زخمم روی نمک فقط دفعه هر چون بودم، نزده حرف باهاشون

 .زنم می حرف باهاش بعدا: گفتم خودم با. کردند

 بوق. گرفتم رو اش شماره زایدالوصفی خوشحالی با. ببینه رو مسعود تا کرد راضی رو پدرش تینا

 !« بیا:» گفتم اون از زودتر و برداشت نخورده



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 169 

 دهش خواستگاری مراسم داماد شبیه گل دسته با مسعود. شد بلند در زنگ صدای بعد دقیقه چند

 و پرسید رو تینا حال بعد. شد خانم عاطفه و آقاصادق با صحبت مشغول ادب با و محجوب! بود

 ادوت و بود مخفی ها چشم این پشت حرف دنیا یه. بخونم هاشونو چشم برق تونستم می من فقط

 ...بودند شکسته قانون هم دیدن واسه که شکسته دل

 زنگ هم سر پشت اینطور نداشت سابقه شدم، نگران! بود بابا هم باز خورد؛ زنگ گوشیم دوباره

 تقریبا رو خیالم شادش صدای و کردم لمس رو اتصال. بستم رو در و رفتم تینا اتاق به. بزنند

 «خوبه؟ حالت سوخته؟ پدر دی نمی جواب چرا! گلم پسر سلام:» کرد راحت

 «چطورید؟ شما نیستم بد بابا، سلام:» گفتم هام شنیده از تعجب با

 !جمعه جمعمون رسونن، می سلام همه خوبیم،_

 .باشن سلامت باشین، خوش_

 .شی می عمو داری بخواد خدا اگه دوباره بدم، بهت خوب خبر یه زدم زنگ_

 مهربونی با. نشکنه دلش که بزنم حرف طوری کردم سعی و بست نقش لبم روی تلخی پوزخند

 خوش قدمش شاالله ان بگو، تبریک سیما و مهدی به من طرف از! مبارکه:» گفتم ای ساختگی

 .«باشه

 ره؟ می پیش خوب بار و کار کنی؟ می چیکار! خودت قسمت شاالله ان. پسرم ممنون_

 میکنین؟ چیکار شما خوبه، چی همه بله_

 کنم فکر اونور، اومده ماهه یه محیا ات عمه دختر پسرم؟ راستی... دیگه گذرونیم می هم ما_

 هم دور که پریشب ، کرد می گله رضا آقا نداری؟ خبر بزنی؟ سر بهش ری نمی چرا! شما طرفای

 !محیا ملاقات نرفته اصلا سپهر گفت می ، بودیم شده جمع

 گوشای پشت سردی تب. چکید می پایین هام شقیقه روی از سردی عرق. کرد نمی حرکت ساعت

 به و دادم قورت رو دهانم آب. کرد می رومنقلب حالم بود، درجه صد بالای حرارتش که داغم

 «بودین؟ شده جمع مناسبت چه به:» پرسیدم رو سوال ترین مسخره زحمت
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 سنجاق سر نخود سه دو ی اندازه بار یه وقت چند هر بابا، هیچی:» گفت و کرد سرمستی ی خنده

 می رضا... ره می یادت از دنیا غم ساعت چند واسه ده، می مزه خیلی هم دور و چسبونیم می

 ...حسن آقا محبوبه، عمه شوهر احد آقا محسن، عمو کشه،

 درد با گوشم یه از که بود صداش فقط. بشنوم تونستم نمی رو حرفاش از کدوم هیچ! شنیدم نمی

 ...خارج غم با ام دیگه گوش از و شد می وارد

 .بسمه بکشم کم یه روزی نیست، بالا مصرفم! گذریه نشیا؟ ناراحت ازم خطی؟ پشت پسرم_

 . شد بلند بدی صدای ، اتاق سرد موزاییک رو و افتاد دستم از گوشی

 !بود اینجا محیا

 آروم عجیب. برداشتم رو گوشی و شدم خم. کشید می نفس ، کشیدم می نفس من که هوایی تو

 منم .افتاد بود خریده برام شادی دیروز و بود اسمم اول حرف که استیلی گردنبند به نگاهم بودم؛

 برای دونم نمی و کردم روشن رو گوشی ی صفحه!  نبود یادم ولی خریدم، چیزی یه واسش

 ...شد خاموش و کشید خجالت حالم از بار چندمین

 ...!دش خوشحال شادی چقدر بود، شده تکه دو نگین با وسطش قلب که بود گردنبند یه اومد، یادم

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

  58 پارت

 و دکر باز کامل رو در خالصش لبخند با مسعود. کشید بیرونم ناباوری و بهت اون از اتاق در صدای

 .کشید پر لبخندش زدن هم به چشم یه تو که دید چطور مو چهره دونم نمی

 ...بودم شده لال شاید بودم؛ مُرده بار این شاید

 سپهر؟ شده چی_
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 .کردم می خراب داشتم رو شبش کردم، نگاه اش خسته چشمای به

 زد؟ زنگ بهت بود کی_

 نپرسیده پدرم از چرا. انداخت اش خورده ترک ی صفحه به نگاهی و گرفت دستم از رو گوشی

  اینجاست؟ چرا کجاست؟ محیا بودم

  «شکسته؟:» گفتم و کشیدم آهی!« مسافرت اومده هاش بچه و شوهر با شاید »

 زد؟ زنگ بهت بود کی زمین؟ انداختیش چرا. برداشته ترک_

 .بود بابام_

 افتاده؟ اتفاقی گفت؟ می چی_

 .زشته بیرون بریم نیست، چیزی نه_

 . ندادم بهش کردن جیم سین فرصت ولی کرد می نگاهم همچنان تردید و شک با

 طرع یه بوی شنیدن موقع مثل داشتم، عجیبی حس! گفتم چی شنیدم، چی خوردم، چی نفهمیدم

 ! رو پیاده وسط قدیمی

 هر و گرفتم روزه هاست سال کردم می حس کنم، چیکار دونستم نمی. بود کنارم شب اون مسعود

 ...اذانم گفتن منتظر لحظه

 .نیستم خواب کنم حس تا بود کافی زده بهت منِ واسه و کرد درست چای مسعود

. مبپرس هامو سوال تمام ازش و بزنم حرف سهیلا با که بود این راه بهترین و کردم روشن گوشیمو

 شارژ بگو بابا به آره اگه بابایی؟ ی خونه هنوز چطوره؟ حالت آبجی، سلام:» نوشتم استرس با

 .« موند نصفه حرفامون شد تموم گوشیم

 کرده شک بهم شب سر از که مسعود. دادم می تکون پاهامو و جویدم می هامو لب جواب منتظر

  «نه؟ یا مرگته چه گی می بالاخره:» گفت و نیاورد طاقت بود
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 رزونل دستای با رو پیام. کنه صبر که دادم نشون مسعود به سر با و شد بلند گوشیم پیام صدای

 .«گم می باشه بخوریم، شام میخوایم تازه هنوز آره. خوبم مرسی جونم، داداش سلام:» کردم باز

 فشارم. یدکوب می شدت با قلبم «چیه؟ گفت بابا که محیا قضیه آبجی:» نوشتم بود آنلاین تا سریع

 ماندر واسه بابا، هیچی:» نوشت بالاخره. داشتم فاصله مرگ تا قدم یک فقط و شد می پایین بالا

 هواس بتونه شاید تا رفتن هم با. اونجاست هم خونشون دکتره، دوستاش از یکی پدر اونجا، اومده

 .«کنه کاری مریضیش

 «اومده؟ شوهرشم ای؟ مریضی چه:» نوشتم و دادم قورت گلومو آب

 دنیا از! شدن جدا کامل طور به که شه می ماهی یه. داره تخمدان سرطان کنم فکر والا دونم نمی_

 !«داداش؟ عقبیا

» :نوشتم دوباره دادم، می دست از رو فرصت نباید. بود ممکن غیر واسم بدبختی از حجم این هضم

 «گرفته؟ طلاق چی واسه

 .شد نمی دار بچه اش، بیماری همین سر_

 بیمارستانه؟ کدوم دونی نمی_

 .شناسم نمی رو ها اونجا که من داداش نه_

 می جون شهر این از گوشه یه داشت...بود نشده خوشبخت من محیای. دونست می باید! لعنتی

 می پس داشتیم اینطوری رو چی تاوان ما عدالتیه؟ چه این خدایا بود؟ سرطانی چه دیگه این. داد

 دادیم؟

 .بودم کرده گمش و بود کنارم. شدم می دیوونه داشتم

 .شدی قرمز! ها بالاست فشارت کجایی؟! ی...هو_

 .کنه کمکم تونست می حتما بود، خودش! مسعود

 سپهر؟_
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 .بدم نجاتش خوام می...بگیر دستمو مسعود؟_

 بدی؟ نجات خوای می رو کی گی؟ می چی_

 ...خواد می کمک تنهاست،...بده حالش. گفت بابام خدا به. اینجاست! رو محیا_

 .نیست خوب حالت داداش؟ زدی چی_

 .اینجاست بیمارستانای از یکی تو محیا. نیست شوخی وقت مسعود خدا رو تو_

 چی؟ واسه آخه_

 کوفتیه؟ چه دیگه اون تخمدان؟ سرطان...گفت چیزی یه سهیلا! دونم نمی_

 گی؟ نمی که جدی ببینم؟ کن صبر_

 «فهمی؟ می! بده حالش مرتیکه:» کشیدم داد تقریبا

 .باش آروم...هیس! خب خیلی_

 .کردم پرت میز روی و درآوردم رو عینکم

 درآوردن با باشه، فهمیده زود اگه. هاست سلول عادی غیر تقسیم ها، سرطان ی همه مثل خب_

 باشه شده متوجه دیر ممکنه خاموشه بیماری که اونجایی از اما. بمونه زنده تونه می هاش تخمدان

 بدنش جای همه اونوقت.  برن...  و روده و کبد مثل بدنش فوقانی قسمتای به سرطانی بافتای و

 ... و گیره می شده پخش سرطان

 می زنده خوام، می یچیز فقط. ندارم رو چیزا این سواد من. نیست حالیم حرفا این من! شو خفه_

 مونه؟

 می خوب حالشون درمانی شیمی با شون بیماری اول مرحله تو هستن ها خیلی خدام؟ من مگه_

 کرده شروع شو درمانی پرتو ممکنه باشه اومده اینجا اگه. کنن زندگی راحت تونن می و شه

 کجاست؟ حالا...باشه
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 ...!دونم نمی_

 چی؟ یعنی_

 نه؟ مگه کرد پیداش شه می مسعود؟ درمانه، تحت کجا دونم نمی گفت سهیلا_

 یا باشه، مادرید تو احتمالا. پرسید مختلف بیمارستانای از شه می. سخته خب ولی شه، می_

 ... یا بارسلون،

 .کنی پیداش ممکن زمان کمترین تو بتونی باید. کنی کمکم باید تو چی؟ یعنی_

 هت و سر بی کشور یه. کنن پیدا رو همدیگه بتونن راحت همه که نیست دهات اینجا خان سپهر_

 .غریبیم اینجا هم ما بدبختانه که

 .کن واسم کاری یه سلامتی، نا دکتری تو_

 یروین. بگن بهمون کردن پیداش اگه و بگردن مهم بیمارستانای تو دوستام بسپارم تونم می من_

 .ندارم که ماورایی

 .بزنم زنگ بهش بذار.کنه کمکم تونه می اونم! شادی_

 .«خوابه الان ببین؟ رو ساعت! سپهر کن صبر:» گفت مسعود که برداشتم گوشیمو

 تا مگ می بهش فردا:» گفتم و گذاشتم کنار رو گوشی. کشیدم پوفی و انداختم ساعت به نگاهی

 .بپرسه مختلف بیمارستانای از اونم

 .نذاری جریان در رو شادی بهتره من نظر به_

 چرا؟_

 دیوونه اون راه؟ اون به زدی خودتو یا خنگی تو سپهر؟:» گفت و داد بیرون صدا با رو نفسش

 ...!«عاشقته

 ...دارد ادامه
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 ابتشب از. بود گفته مستقیم غیر و مستقیم بار چند خودش داره، دوستم خیلی شادی دونستم می

 .نشکنه دلش و نشه ناراحت که کنم رفتار باهاش باید چطور دونستم نمی. داشتم وجدان عذاب

 چی؟ تو ببینم_

 .داره وجود هم ای شادی بدونم تا بود کافی مسعود تلنگر بود، شادی پرت حواسم

 چی؟ من چی_

 نداری؟ دوستش تو_

 داره؟ ربطی چه_

 نه؟ یا داری دوستش_

 .کردم فکر هم باهاش ازدواج به اواخر این حتی دارم، که دوستش_

 .محیا دنبال بری نداره دلیلی پس! خب_

 ت،تنهاس اینجا اون ثانیا. کنم کمک بهش وظیفمه و مه عمه دختر اولا! مسعود سنگدلی چقدر تو_

 .داره کمک به احتیاج

 .داری دوستش قبل مثل هم هنوز ثالثا_

 .نیست اینطور هیچم_

 .«بزنی گول تونی نمی که منو رفیقیم، سال اینهمه:» گفت و داد تکون سرشو
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 دیدنش به منو بود، که چی هر... یا تنگی دل عشق، داشتن، دوست بود، چی دونم نمی اسمش 

 ظهلح هر که تاکسی، تو قدیمی خیلی آهنگ یه شنیدن مثل. کرد می ترغیب بیشتر و بیشتر

 .بمونه نصفه آهنگ و برسه شدنت پیاده وقت بود ممکن

 دنیا ی همه و بشم توبیخ خاطرش به ممکنه لحظه هر که شدم خطایی مرتکب کردم می حس

 ...من و چشم شدن

 و اسم زهره عمه از تونستم می حداقل کاش. زدم زل گوشیم خاموش ی صفحه به و کشیدم پوفی

. نداشتیم هم با ای رابطه هیچ بود سال خیلی که حیف اما بپرسم، رو بیمارستان و پزشک آدرس

 «نه؟ یا بگم شادی به بالاخره نظرت به:» گفتم رفت می ور اش گوشی با که مسعود به رو

 !«نه من نظر به:» گفت و کشید پر بود بسته نقش هاش لب روی پیام خوندن از که لبخندی

 کنم؟ کاری پنهان گی می یعنی_

 .نفعشه به کاری پنهان این_

 .نکنم پنهان ازش رو چیز هیچ دم می ترجیح کنم، زندگی باهاش روز یه بخوام اگه_

 !معنان تمام به حسود پسر، شناسی نمی رو زنا تو_

 می حد چه تا دختر یه دونست نمی من مثل هیچکس. مینداخت چنگ گلوم انتهای به بدی بغض

 ...باشه حسود تونه

 حسودی من قدیمی عشق به که حرفاست این از تر منطقی گم، می بهش رو موضوع من ولی_

 .کنه

 !باشه مونده قدیما همون تو قدیمی، عشق اگه_

 در کنن، می مداوا رو خاص بیمارای اینجور که رو مهم بیمارستانای از چندتا اسم برام فردا لطفا_

 .بیار

 .چشم_
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 .بخوابم رم می من کنه، می درد خیلی سرم_

 .بخیر شب. بیدارم فعلا من برو باشه_

 مغز از پر جیبمو قراره مامانم و دارم ریاضی امتحان که انگار شدم، بیدار همیشه از تر زود صبح

 .بخورم مدرسه خود تا کنه گردو

 .کردم می رو تلاشم ی همه باید ولی کاهه، انبار تو سوزن کردن پیدا دونستم می

 و خوشحال ی چهره با. شدم منتظر اش خونه در جلوی همیشه عادت به و رفتم شادی دنبال

 لامس:» گفت بلند صدای با و کرد باز رو ماشین در. بود شده همیشه از تر خواستنی ملایم، آرایش

 !«دنیا مرد ترین مهربون بر

 می نشون شدیدی واکنش حتما بچگیاشه، عشق دنبال در به در مهربون مرد این دونست می اگه

 !داد

 .بخیر صبح. سلام_

 خوبی؟_

 .نیستم بد_

 .«ریم نمی کارگاه:» گفتم افتادن راه قبل. ریختم هم به رو خوشش حال کاملا صبح اول

 «ریم؟ می کجا پس:» پرسید و داد بالا ابروهاشو

 .بزنیم حرف باید دارم، کارِت_

 . نشست منتظر و کرد سکوت بود، مدنظرم که شاپی کافی به رسیدن تا

 «چیه؟:» پرسیدم پر دهان با. کرد نگام منتظر سفارشا، رسیدن بعد

 بگی؟ خوای نمی_
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 داری؟ عجله_

 .کنجکاوم بیشتر نه_

 .«کنی کمکم خوام می:» گفتم و دادم قورت رو کیکم ی تکه

 چی؟ با رابطه در کمکی؟ چه_

 !شناسی می صد در صد که رو محیا_

:» گفت زحمت به و شد همیشه از تر تیره چشماش. کردم حس شو چهره رنگ پریدن وضوح به

 «چطور؟ آره،

 بیمارستان کدوم دونم نمی ولی اینجا، اومده اش بیماری مداوای واسه:» گفتم شرط و قید بی

 .«کنم پیداش تا کنی کمکم خواستم می. بستریه

 اینجاست؟ دونی می کجا از_

 .گفت پدرم_

 .آهان_

 می کمکم:» پرسیدم دوباره. نبود دنیا این تو اصلا و زد می هم مرتب رو ش شیرقهوه متفکر

 «کنی؟

 نمی دقیقا:» گفت و ورچید هاشو لب. کشیدم بیرونش کرد می سیر داخلش داشت که عالمی از

 «کنم؟ چیکار باید دونم

 بیمارستانای تو که دوستات بسپاری خوام می دکترن، دوستام از تا دو من شانس از! ببین_

 .کنن پیداش برام و بگردن کنند، می کارورزی مختلف

 .«کنم می مو سعی ی همه باشه،:» گفت و کشید بلندی آه
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 نمی متنها دونستم می:» گفتم و گرفتم دستام میون رو بود افتاده میز روی حرکت بی که دستاش

 .«ذاری

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 11 پارت

 نمی ام گفتند می بیمارستانا از خیلی بود، نتیجه بی و کردیم تلاش مسعود با تموم ی هفته یک

 تلاشش ی همه داره که گفت می هم شادی. بدیم قرار اختیارتون در رو بیمارمون اطلاعات تونیم

 !داد نمی نشون اینطور یعنی شد، نمی باورم ولی کنه می رو

 ارب فسنجون هم کمک به شادی و تینا بود قرار. رفتیم تینا ی خونه شادی و مسعود با هفته آخر

 . بذارن

 .بودم شده ناامید محیا دیدن از. کنه صحبت تا اتاق تو رفت و خورد زنگ مسعود گوشی

 !سپهر! سپهر_

 شده؟ چیزی داداش؟ جونم_

 ستریب مادرید بیمارستانای از یکی تو گفت بود، دوستام از یکی:» گفت و نشست کنارم عجله با

 .«بوده

 «پرسیدی؟ رو آدرسش:» پرسیدم خوشحالی با. بودم کرده پیداش بالاخره! شد نمی باورم

 ...فقط بلدم، که رو آدرسش_

 چی؟ فقط_

 .ایران برگشته اینکه مثل_

 بود؟ نیومده درمان واسه مگه برگشته؟ کی چی؟ یعنی چی؟_
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 بگم؟ چطور...اینکه مثل_

 شده؟ چی دیگه؟ بکَن جون_

 تا نجاای بیاد دیگه بار یه بعد و کنه مصرف باید دارو سری یه. کرده پیشرفت خیلی اش بیماری _

 .بده ادامه رو درمانی پرتو

 .دیگه موند می جا همین برگشته؟ چرا خب_

 .بمونه که نداره رو جایی اینجا نیستا؟ خوب حالت_

 .بپرسم رو دقیقش حال باید ببینم، رو دوستش باید من_

 .بپرسی خودش از بیمارستان اون بری تونی می. افشاره دکتر دکترش، اسم_

 ولی کنم رفتار عادی خیلی کردم می سعی خوردن غذا موقع انداختم، پایین رو سرم ناراحتی با

 ...بفهمن تینا و شادی فعلا خواستم نمی. نداشت ای فایده

 ه،باش رفته اگه حتی کنم، کاری خودم دل واسه و بیفتم راه زود صبح فردا گذاشتم قرار خودم با

 ...حتی...نگرانشه تاریک، و ابری سپهر یه اش قدمی چند همین باشه کرده فراموش اگه حتی

 اشینم با. گرفتم می اینترنتی قبل ساعت چند باید و نکردم پیدا قطار بلیت صبح از ساعت اون

 در جلوی سه ساعت صبح. کردم رانندگی مادرید خود تا استراحت بدون و افتادم راه خودم

 می منو اصلا نه؟ یا اینجاست شب موقع این اصلا افشار دکتر دونستم نمی بودم، بیمارستان

 !نه؟ یا بزنه حرف باهام محیا درباره که شناسه

 رو سردردم و بود خنک هوا.دادم بدنم به قوسی و کش و شدم پیاده ماشین از همیشه از تر خسته

 مسئول، خانم. رفتم اطلاعات قسمت به مستقیم و شدم بیمارستان وارد. کرد می بهتر کمی

 ام ونهدیو اورژانسی مریض بدون صبح وقت این کرد فکر خودش با حتما. کرد نگام غیظ با عصبانی

 .دارم کار افشار دکتر با. خانم بخیر شبتون: گفتم خوشرویی با. اومدم اینجا که

 .نیستن شیفت افشار؟ دکتر_
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 میان؟ کی_

 .بزنن سر هاشون مریض به میان ده ساعت صبح_

 ...کنم استراحت یکم هوا شدن روشن تا برگشتم ماشینم سمت به تر کوتاه پا از دست

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 10 پارت

 گوشیم ساعت به نگاهی. بود شده روشن هوا. پریدم جا از گردنم، ی ناحیه تو شدید درد با

 !بود ده به ربع یک انداختم؛

 ورتمص و دست به آبی. رفتم بیمارستان بهداشتی سرویس سمت به و شدم پیاده ماشین از سریع

 ساعت دیگه ولی خورد می پیچ دلم گرسنگی از. دادم عقب سمت به آینه تو بادست موهامو و زدم

 .داشت قرار اولویت تو دکتر آقای دیدن استرس و بود شده ده

 عوض شیفتش بود، اونجا دیشب که خانمی. رفتم اطلاعات قسمت به و شدم اصلی ساختمون وارد

 «آوردن؟ تشریف افشار دکتر! ببخشید:» پرسیدم و دادم سلام. بود شده

 .داد نشون رو سرم پشت لبخند با بعد ولی بگه چیزی تا آورد بالا سرشو

:» پرسیدم خانم اون از. کردم نگاه شدند می خارج و وارد در از که افرادی انبوه به و برگشتم

 «دکتره؟ کدومشون

 !«افشار دکتر افشار؟ دکتر:» گفت بلند و شد بلند جاش از

 ره ولی دیدم یجایی اونو قبلا کردم می حس. بود آشنا برام خیلی برگشت سمتمون به که مردی

 هاش شقیقه روی موهای که ای ساله پنجاه مرد. شدم می تر خالی آوردم می فشار ذهنم به چی

 کمی اش بینی و داشت ای قهوه و معمولی چشمای! بود تراشیده بار چند رو صورتش و شده سفید
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 با. داشت پری هیکل و بود تر کوتاه کمی من از قدش. رسید می نظر به معمول حد از تر بزرگ

 «داشتین؟ کاری دِریجی، خانم بخیر صبح:» گفت مثالی بی مهربونی

 .دارند کار شما با آقا این دکتر، بخیر شمام صبح_

 گذروند، منو نظر از که خوب. نشست ابروهاش میون کوچکی اخم و انداخت بهم پرسشگری نگاه

 «پسر؟ کشونده رو تو چی...اینجا تا مالاگا از:» گفت و نشست هاش لب روی لبخند کم کم

 و دادم دست باهاش. دیدم رو افشار دکتر رسوندیم بیمارستان به رو تینا که شبی اون اومد، یادم

 که کرد تعارف و کرد باز رو در. کرد ام راهنمایی اتاقش سمت به. کردم تشکر دریجی خانم از

 .بود شده طراحی ای قهوه و شکلاتی رنگ به چیز همه که داشت مرتبی و شیک اتاق. برم داخل

. دش روپوش پوشیدن مشغول دکتر و نشستم بزرگش میز مقابل شده چیده های مبل از یکی روی

 چای:» گفت و زد لبخندی. گرفت قرار روم به رو درست و ننشست میزش پشت تصورم خلاف بر

 «دارین؟ میل

:» گفتم و کردم تشکری. کرد می برخورد باهام صمیمی و مهربون انقدر چرا کردم می تعجب

 ...«دکتر آقای راستش

 اومدی؟ اینجا تا چی با سپهر؟ آقا نخوابیدی دیشب_

 با .بود کرده حمله وجودم کل به استرس و ترس و تعجب! باشم گفته بهش رو اسمم نمیومد یادم

 «شناسیم؟ می رو همدیگه ما:» گفتم رفت می تحلیل داشت که صدایی

 .«شناسم می من ولی نه، شما:» گفت و داد تکیه مبل پشتی به

 کجا؟ از بپرسم تونم می_

 .کردیم ملاقات همو بیمارستان تو که روز اون بعد البته! دیدم رو عکست_

 آوردین؟ کجا از رو عکسم چی؟ اسمم_

 .داد نشونم محیا_
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 ...کرد افت ناگهانی طور به اتاق دمای گرفت، بالا قلبم ضربان

 .شد می بلند بخار هام گوش از کردم می حس. کردم نمی پیدا کلمه ولی  داشتم سوال کلی

 .بخور شکلاتا این از یدونه. افتاده خونت قند انگار پسرم؟ خوبه حالت_

 ...نبود شیرین واسم چیز هیچ! نبود شیربن خوردم، و کردم باز شکلات یه بالاجبار

 هر .بینم می کابوس دارم کردم می حس باشند، افتاده واقعیت تو اتفاقا این ی همه شد نمی باورم

 سبدیه، خشکیه، نون:» زد می داد ها کوچه تو که بابام صدای و شم بیدار تا بودم منتظر لحظه

 .«بشنوم رو!خریداریم...ضایعات آهن آلمینیوم، مس، چدن، رویی، پلاستیک،

 !بگو یچیزی پسرم_

 «چطوره؟ حالش:» گفتم و دادم قورت رو بغضم

 هواش و آب هم ببینه، شو خانواده هم ایران، برگردند نگار با دادم ترجیح استراحت واسه! خوب_

 .شه عوض

 جدیه؟ خیلی اش بیماری_

 می مطمئنا هم درمان داده، درد خدا خداست، دست زندگی و مرگ:» گفت و کشید عمیقی نفس

 .«ده

 فقط ره، نمی گوشم تو حرفا اینطور اصلا! ساله خیلی. است بسته گوشم! شم نمی متوجه من_

 میمونه؟ زنده چقدر بگید

 !استفرالله_

 بیرون جیبش از رو کلید. رفت بود اتاق ی گوشه که بزرگی فایل سمت به و شد بلند جاش از

 این گفت می نگار چی هر! بود شده الهام بهش انگار بیچاره ی دختره دونی؟ می:» گفت و کشید

 گفتیم می بهش چی هر. میاد اینجام بفهمه سپهر اگه مطمئنم نه گفت می نداره، ای فایده کارا

 .دارم خبر ازش نه گفت می کرده ازدواج حالا تا سپهر شاید
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 و ردک قفل و بست رو کشو دوباره طمأنینه با. کشید بیرون نامه پاکت یه و کرد باز رو اول کشوی

 کشید عمیقی نفس. داد قرار میز روی رو پاکت اومدو طرفم به. داد قرار جیبش داخل هم رو کلید

 بلاها این باز کرد می ازدواج هم تو با اگه یعنی! مونم می همیشه خدا، حکمت و کار تو:» گفت و

 «میومد؟ سرش

 و تمبرداش رو نامه پاکت لرزون دستای با. شد می تر بززگ ثانیه هر ام ساله چند ی نترکیده بغض

 !بودم دیوونه. کشیدم بو

 دقیقه چهل و ده روی ساعت کردم، می حس پاکت جای جای روی رو ظریفش انگشتای جای

 .کردم می لمس نامه پاکت روی از رو محیا دستای من و بود شده متوقف

 رچقد عاشقه، چقدر تنهاست، چقدر گناهکاره، چقدر بدونه تا کافیه تلنگر یه انسان واسه گاهی

 !دلتنگه چقدر و... و خوشبخته

 و کردم بازش پربها شی یه مثل. کشیدم بیرون رو بود نوشته امید دنیا یه با محیا که حرفایی کاغذ

 ...کجام نبود مهم واسم

 نخوابیدن و خوابیدن بین خنده، و گریه بین حالتی

 جنگیدن وجود تمام با جنگی ی خسته مرد یک مثل

 

 سجاده و سجود و سلوک بی وضو، بدون منقلب حالتی

 مانده ها سال که بغضی مثل هایت مردمک لای مایعی

 

 دلتنگی چقدر بگویی دانی نمی روی می حاشیه

 لنگی می گاه و گاه دوی می است مصدوم که بازیکنی مثل
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 آزادی شبیه خوبی حال سرت، به زند می عشق هوا بی

 !آزادی دیگر بگویند و است، اعدام حکمت که وقتی مثل

 

 لبخندت و او چشمان بین بینی می عجیبی ارتباط

 قندت کند می افت ناگهان بشود، رد که تا کوچه سر از

 

 نظری فاضل مال غزل یک هستی، غزل یک تاثیر تحت

 اثری غزل از ماند نمی که شدی، گریه پشت گریه انقدر

 

 منفورت های کنت آن و تو تنها، بالکن روی روی می

 زورت رسد نمی بدها به که فیلم، در قهرمان خوب یک مثل

 

 ...هستی "شدن من" بزنگاهِ در چقدر، که نمیشوی متوجه

 هستی واقعا آنچه بشوی کنی، توبه دوباره تا خواستی

  

 ....تنها ی واژه تلقی و قدیمیتان، آلبوم بر خیره

 !دنیا از بگیری سلفی عکس چشمت، با که کن فکر مثلا
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 زورکیَت های خنده این درد وجود، تمام با درد میکِشی

 یواشکیَت آزادی و تو ملاقاتی، بیِِ حبس میشوی

 

 است لال این از بعد که زبانی و صداش، به میشود تنگ دلت و

 است اشغال برایت فلسطین یک اما، میزنی زنگ شب نصفه

  

 شد مبهم و عجیب ات زندگی احساس، این از شدی خالی که تا

 !شد خم کمر تا میلاد برج تورا، راز شنید تهران که تا

 

 ...است سخن و ترانه و شعر بحث خدا، نه و داری تقصیر تو نه

 ...است من های عاشقانه از مشکل. بخواب قصیده یک لای برو تو

 

 «نژاد متقی مهدی محمد»

 

 .کنم می تلاش ام زندگی کالبد در روح کمی تزریق برای هاست سال

 از ممکن وجه هیچ به که سوزم خانمان ی خاطره مشت یک کردن چال مشغول هاست سال

 .شوند نمی پاک روزگارم
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 ...سوزم می و سوزم می و سوزم می تو زبان از نامم شنیدن حسرت در هاست سال

 جا هایمان خاطره پشت شدم، کردنت ترک به مجبور که روز همان را زندگی من! نشکن من از

 .گذاشتم

 شانه روی آفتاب که انگار و کشم می را خود زندگی دوش روی ها سال که ام خسته جسم یک

 ...باشد نشسته بست هایم

 می برابری دوم جهانی جنگ های بازنده شدن مغلوب با شکستم که ام خورده شکست زن یک

 ...کند

 یم متعهد وقتی که زنی و زنم من بلکه باشی، رفته بیرون قلبم از ای لحظه که نکن فکر هرگز

 ...باشد پاک روحش و جسم تمام باید شود،

 مامت من از تر داشتنی دوست و تر مهربان کسی شاید باشد، گرفته قلبت در را جایم کسی شاید

 ...باشم نداشته روحت و ذهن در جایی هیچ من و باشد کرده تصاحب را قلبت

 ! دهم می پس را گناهانم تاوان بگویی خودت با شاید

 ...بود بودن مهربان و دلرحمی من گناه تنها که افسوس

 رقهج یک ای لحظه من مثل نگذار بکشی، پیش ها گذشته صحبت و کنی پیدایم نکن سعی هرگز

 لمث هم تو کار شود، می زندگی به خیره هایت چشم که زمانی و بکشد آتش به را ات هستی تمام

 ...باشد گذشته کار از من کار

 محیا: دارد دوستت قبل از بیشتر ثانیه هر که کسی

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 11 پارت
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 .بود اومده درد به نبودش از سرم و بودم گذاشته میز روی رو عینکم... بود گریه خیس صورتم

 .شدم می تر گنگ اش جمله هر با و خوندم دقت با دیگه یکبار رو نامه

 دلیلی چه ولی. بود نکرده ترکم خودش ی علاقه و میل با یعنی پس داشت، دوستم هم هنوز محیا

 بذاره؟ علاقه و عشق اونهمه روی پا که باشه داشته وجود تونست می

 هموند مریض روح یه با تنها و بود رفته اتاق از افشار دکتر شدم، می روانی داشتم سردرد شدت از

 .بودم

 قرار پاکت داخل دوباره و کردم تا و بوسیدم بود، چکیده روش چشمام اشک از کمی که رو نامه

 . افتادم راه بیرون طرف به و شدم بلند جا از. دادم

 ...کَنده کوه که مَردی مثل

 ...کَنده دل که زنی مثل

 .کنم حمل رو جسمم تونستم نمی که انقدر بودم، خسته

 یادن این تو ولی بود خالی ذهنم کردم، نمی فکر چیز هیچ به. رفتم می راه رو روبه به توجه بدون

 ...نبودم

 پسرم؟ جان؟ سپهر_

 نداشت حسی هیچ که چشمایی با و برگشتم. کرد می صدام سر پشت از که بود افشار دکتر

 .کردم نگاهش

 ری؟ می کجا خداحافظی بدون_

 .متاسفم نیست، خوب حالم_

 ...جداست هم از همیشه برای شما زندگی نکن، رو کار این خودت با پسرم_

 .خدانگهدار. ممنونم خیلی لطفتون بابت! دونم می_
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 اونجا تونی می رم، می هم مالاگا بیمارستان عمل برای من راستی خدمتم، در داشتی کاری اگه_

 .کنی پیدام

 .ره نمی یادم لطفتون ممنونم،_

 .ام گرسنه چقدر که آورد یادم ام معده سوزش و اومدم بیرون بیمارستان از

 هک گازی هر با. رفتم ماشینم سمت به و خریدم سرد ساندویچ یه بیمارستان کنار فودی فست از

 و ودب خالی صندلی کنار بطری. رفت می پایین هم ام بدمزه بغض از تکه یه زدم، می ساندویچم به

 .بود شده خشک گلوم

 .داشتم پاسخ بی تماس یا نشده خونده پیام یعنی و زد می چشمک گوشیم کنار چراغ

 طرف از اش همه! کردم تعجب دیدم می که هایی تماس و ها پیام تعداد از و کردم باز رو قفلش

 رو ش شماره تعلل بدون. زده زنگ بهم اینقدر که باشه افتاده اتفاقی نکنه ترسیدم بود، شادی

 «دی؟ نمی جواب چرا تو؟ کجایی سپهر؟:» برداشت بوق یه بعد و گرفتم

 .نیستم مالاگا دارم، کار جایی_

 .کنم چیکار باید دونم نمی و اومده ای ترکیه مشتری ی نماینده بیا، زودتر هستی جا هر_

 .اونجا برسم تونم می سه دو، ساعت شب کنم عجله خیلی من شادی_

 کنم؟ چیکار من گی می چی؟ یعنی_

 .که نداره کاری کنه، حلش سیاوش بگو_

 .فعلا باشه اه_

  «بذارم؟ دلم کجای اینو:» گفتم خودم با. کردم قطع رو گوشی باز دهانی با
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 خاطر به بشه، اذیت خواستم نمی. شه نزدیک بهم تا بودم داده سبز چراغ بهش خودم بود، حقم

 اآق سلام:» برداشت بوق چندتا بعد. کنم راحت رو شادی کار تا گرفتم رو سیاوش ی شماره همین

 !«سپهر

 راه ور ترکیه مشتری ی نماینده زحمت بی نیستم، مالاگا من داشتم، برات زحمتی یه سیا، سلام_

 .بنداز

 ترکیه؟؟ مشتری_

 نیست؟ اونجا مگه دیگه، آره_

 .میان نوامبر بیستم گفت زد زنگ پیش روز چند اتفاقا! نه_

 مطمئنی؟_

 .زدم حرف باهاشون خودم بابا آره_

 .خداحافظ فعلا برس، کارت به برو باشه_

 .خداحافظ_

 که من بکشونه؟ اونجا به منو دروغ این با خواست می یعنی باشه؟ گفته دروغ بهم شادی باید چرا

 ...رفتم می داشتم

 . افتادم راه فکر بدون. زدم استارت و انداختم بالا هامو شونه

 کنه، فکر چیزی هیچ به تونه نمی. شه می متوقف ولی فکره و حرف پر ذهنش آدم ها وقت خیلی

 ...کشه می نفس فقط کنه، زندگی تونه نمی بزنه، دلشو حرفای تونه نمی

 و کردم روشن رو ضبط! بودم کرده گم شو قطعه چهارصد_سیصد که بودم تکه هزار پازل یه وسط

 ...کرد خالی رو وجودم تمام شد، پخش که ای ترکیه آهنگ

 ...ها بیابون مجنون من بودی، لیلی تو
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 ...خاکستر وسط باد، یه من و بودی آتش تو

 زمان گذر با زخمم و شه نمی زرد دلم باغ اومدنت با ببین، حالمو این شده که بارم یه واسه بیا

 ...کنه نمی خونریزی

 ...دلم عزیز نکن گریه...

 ...دلم عزیز نکن گریه...

 ...دلم عزیز نکن گریه. گردم می بر شه، می تموم حسرت این میاد روز یه

 ...نکن گریه و بمون منتظرم

 ...کنه می متولد نو از منو حرفت هر

 ...دیدم می رو تو نفسام آخرین تو بار آخرین برای کاش

 ...کن فراموشم کن، ترکم عزیزم، برو هم تو

 ...شه زرد زمان گذر با دلم باغ و کنه خونریزی زخمم بذار

 !نکن گریه...دلم عزیز نکن گریه

 ...رسه می پایان به حسرت این رسه می روز یه

 !نکن گریه فقط تو

 . کردم گریه بلند بلند و گرفتم دهانم جلوی دستمو

 روی از نبینم، رو جلوم و کنه بخار عینکم ی شیشه شد باعث شد می خارج ام بینی از که هوایی

 کردم، پاکش تیشرتم ی گوشه با و گذاشتم پام روی رو عینک کنم، تمیزش تا داشتم برش صورتم

 . کرد جلب رو توجهم ها ماشین ممتد بوق صدای

 ...شدم پرت پایین به روم جلوی پرتگاه از سرعت تمام با بود، شده دیر خیلی
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 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 11 پارت

 ونیمهرب با. بود سرم کردن وصل مشغول سفیدپوشی پرستار. کردم باز رو چشمام دستم سوزش با

 «اومدی؟ هوش به:» گفت و زد لبخندی

 .بود پر دوتاشون که بود هم دیگه تخت چندتا کردم، نگاه رو اطرافم

 میاد؟ یادت تصادفت از چیزی_

 !«ام بدشانسی آخر آره،:» گفتم و کشیدم پوفی

 .نباشی اینجا بود ممکن الان دره، ته رفتی می جلوتر صدمتر اگه نیستیا؟ بدشانس همچینم_

 ... دره عمیق قسمت و شدم می منحرف جلوتر صدمتر کاش! کنه؟ می فرقی چه_

 !منتظرن بیرون دوستات. نیست خوش حالت الان! هیس_

 دوستام؟_

 ردمک نمی حس پام توی دردی. بود شده بسته آتل هم چپم دست و بود گچ توی چپم پای! لعنتی

 .داشت درد خیلی دستم ولی

 رفتگ رو دستم. بود خوبم حال تایید بخشش رضایت لبخند اومد، وضعیتم کردن چک واسه دکتر

 .شد بلند آخم داد حرکت که ای لحظه و

 .بندازیم جا برات باید. آرنجه ناحیه از رفتگی در رفته، در دستت_

 .داره درد خیلی_

 .بندازه جا برات میگم بیاد که متخصص دکتر. بیار طاقت ولی دونم، می_
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 ردک غمگینی ی خنده. بود ریخته بهم بار اولین برای موهاش شد، اتاق وارد دکتر سر پشت مسعود

 !«منو کشتی که تو پسر:» گفت و

 .نداره آفت بم بادمجون. ام زنده که بینی می نترس،_

 از بود گفته بهم که دروغی بابت هنوز. بود ایستاده در ی آستانه تو گریون چشمای با شادی

 !بودن؟ اومده اینجا تا سریع اینهمه چطور دونم نمی. بودم ناراحت دستش

 داداش؟ داری درد_

 اینجا؟ اومدین کی_

 .نذاشتم ولی بیاد، داشت اصرار هم تینا اومدیم، قطار با_

 .زحمت تو افتادی ببخشید_

 .نداریم و کسی اینجا همدیگه بجز ما بابا؟ زحمتی چه_

 قت تق صدای. بذاره تنهامون باید که فهمید مسعود. شدم خیره اتاق سقف به و گرفتم شادی از رو

 .کشید می بالا رو اش بینی مدام.کرد می خرد رو اعصابم اتاق لخت کف روی کفشاش

 سپهر؟_

 .بستم رو چشمام و ندادم رو جوابش

 ...خدا به سپهر_

 شادی؟ خوای می چی خوری؟ می و چی قسم_

 .گفتم دروغ بهت چرا دونم نمی...  من_

 .کنم می فراموش باشه، موجه برام و بشنوم رو دلیلش که صورتی در فقط منم! خب_

 !بودم دلتنگت...اینکه دلیلش_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 194 

 افتادم؟ دره عمق کم قسمت تو چرا دونم نمی نیام؟ بود قرار مگه ای؟ بچه مگه_

 .داد می نشون بیشتر عجزشو اش گریه هق هق

 !بیمارستانه اون تو هنوز دختره اون کردم فکر من سپهر،_

 کرد؟ می حسودی زده آوار بدبخت بیمار دختر یه به! شد نمی باورم

 کرد؟ می فرقی چه بود؛ اونجا فرض به_

 ...خیلی...سپهر بدبختم خیلی من... دونم نمی_

 .کنی می حسودی خودت از تر بدبخت مریض دختر یه به که بدبختی آره،_

 ذهنم وارد جرقه مثل یچیزی و گذاشتم هم روی رو چشمام خیال بی. اومد نمی بند اش گریه آواز

 «وسایلم؟ کجاست؟ ماشینم:» پرسیدم استرس پر. شد

 بیمه .کنن درستش تا برده جرثقیل شده داغون ماشینت:» گفت و کشید بالا رو اش بینی دوباره

 دیگه؟ داشتی

 چی؟ وسایلم وسایلم؟. آره_

 .ندادند بهم چیزی دیگه.شده له کاملا گوشیت_

 بود؟ شده گم جونم، از قسمت یه

 ندادند؟ بهت چیزی کاغذی،_

 !«هیچی که گفتم! نه:» گفت سریع خیلی

 و نم بین ریسمانی کوچکترین شد می باعث نیرویی یه انگار. بستم رو چشمام و کشیدم پوفی

 ...موند می باقی نباید چیزی هیچ بود، شده طلسم ما بین ی رابطه انگار. شه پاره محیا

 ...هاست گله تنگم دل در و توام قرار بی
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 تمدس کلی شادی و مسعود. بیاره بند رو نفسم بود نزدیک که بود مصیبتی دستم انداختن جا

 .شدم مرخص فرداش و موندیم بیمارستان تو دیگه شب یه. خندیدن و انداختن

 می دورم پروانه مثل شادی. کردم می نگاه رو بیرون قطار ی پنجره از حالا و بودم اومده ماشین با

 !بودم دنیا ناجور ی وصله چقدر! کرد می حسودی مسعود چرخید،

 کرد، می پذیرایی خونه خانم مثل شادی. بودند تینا ی خانواده اومدند، عیادتم به که کسایی اولین

 !دونست می رو چیز همه جای

 .خواستند می سیگار و کشیدند می داد بدنم اعضای تک تک خواست، می سیگار دلم

 !باشم کرده عادت هم باید کردم، می مصرف خیلی اواخر این

 .رفت لازم، سفارشای بعد و کرد مرتب جارو همه شادی ها، مهمون رفتن بعد

 نشده یساعت دلم آخ،:» گفت و کرد پرت اتاق ی گوشه کوچک صندلی روی رو خودش مسعود

 .«شد تنگ براش

 .بده بهم سیگار نخ یه میزآرایش دوم کشوی از پاشو نگو چرت مسعود؟_

 !مثلا مریضی_

 داره؟ ربطی چه_

 !بودم سیب کمپوت دنبال الکی در به در من پس_

 .نزن بهم حالمو! اَه_

 روشن برام نخ یه و آورد هم رو فندک آشپزخونه از. داد دستم رو سیگار پاکت و خندید سرخوش

 .کرد

 ...اومده سرم که بلاهایی غرق. فکره غرق دونستم می و بود کرده سکوت

 «فکری؟ تو:» گفتم و کردم خاموش کنارم دستی پیش تو رو سیگار فیلتر
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 بود؟ چیا ماشینت تو سپهر؟_

 ...لیوان مدارک، گوشی،_

 اینا؟ بجز_

 .محیا ی نامه_

 !ندادند بهم هیچی_

 .است بیمه دست مدارکمم شادی، به دادن و گوشی ی لاشه_

 .بود ندیده شدیدی خیلی آسیب ماشین چی؟ وسایلت بقیه پس_

 .ندادند بهم چیزی. دونم نمی_

 .باشی تنها همیشه که شه نمی کنی، فکر جدی شادی ی درباره باید شدنت خوب بعد راستی؟_

 .بخواب خودت بلدی لالایی که تو_

 .سرم ریخته مشکل و درد هزارتا داره، فرق تو با وضعم من_

 ...بده رضایت اگه دلمه، از منم مشکل_

 !«باوفا ی دیوونه:» گفت و کرد نگاه چشمام تو

@fatemehkazeminovels 

 11 پارت

 .بود پام گچ کردن باز وقت حالا و بود گذشته تصادفم از ماه یک

 دور بود قرار رو همه بودند، نوشته تینا و مسعود و شادی که هایی دارم دوستت و ها یادگاری

 .بندازم
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 بلند :»گفت دکتر. زدم بهش امیدبخشی لبخند کرد، می نگاه پام گچ بریدن به استرس با شادی

 .«برو راه شو

 و لنگیدن کلی بعد بگیرم، یاد رفتن راه خواستم می تازه انگار بود، سخت برام خیلی اولش

 ات پیاده بودیم مجبور و بود نشده درست هنوز ماشینم. اومدیم بیرون بیمارستان از بازی مسخره

 .بریم خونه

 نامزد شادی با بهتره اینکه بود، مسعود دیشب حرفای پی حواسم من و زد می حرف یکریز شادی

 .کنیم ازدواج بود، جور چی همه اگه و کنم

 اهرهط موضوع شادی وجود با چون کنم، برقرار رابطه ام خانواده با تونستم می بهتر شاید اینطوری

 !بود منتفی کاملا

 نیستا؟ من پی اصلا حواست تو سپهر؟_

 گفتی؟ می چی عزیزم، بود مشغول فکرم_

 میاد؟ بهم بنظرت لباسه اون گم می_

 کدوم؟_

 !هپروتی تو کلا تو بابا برو ف...پو_

 ...ببخشید_

 کردی؟ می فکر چی به حالا_

 !تو به_

 من؟ به_

 !اوهوم_

  فکری؟ چه_
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 !کنیم عروسی بود جور چی همه اگه کنیم؟ نامزد هم با شه می اینکه فکر_

 گفتم، بهش مستقیم انقدر اینکه از کردم می حس. انداخت پایین رو سرش و ایستاد سرجاش

 .کشیده خجالت

 نییع:» گفتم و آوردم بالا رو اش چونه دستم با. گرفتم رو ش زده یخ دستای و برگشتم عقب به

 «کشی؟ می خجالت داری

 !خندید گریه، میون و چکید چشمش از اشک یقطره

 !«نمیاد بهت کشیدن خجالت:» گفتم و گرفتم رو اش بینی نوک

 «چرا؟:» گفت و کرد نگام شاکی

 !داشتی جنگجو حالت همیشه که انقدر. بکشی خجالت چیزی از نمیاد بهت اصلا! دونم نمی_

 سپهر؟؟_

 گم؟ می بد مگه_

 !بدی خیلی_

 !نه

 تاوان داشت من از دور ها فرسنگ که بود نفر یه مخصوص جمله این گفت، می رو جمله این نباید

 ...داد می پس رو دونم نمی که چیزایی

 چی؟ اون ی شده تباه زندگی ولی رسیدم می آرامش به شادی با من شاید

 ...داشت دوستم هم شادی خب ولی کرد می سستم که بود چیزا این

 رو حسی هم محیا رفتن با اما داره، دوستم واقعا که دادم می دست از رو کسی زدنش پس با شاید

 ...باشم داشته تونستم نمی موجودی هیچ به ها، سال بعد که دادم دست از
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 ...اجباری و کننده آروم بود، شب خوابِ شادی

 می فتس و تراکم کم فرش رو خستگی، کلی بعد که بود کولر باد زیر تابستونی چرت یه محیا اما

 ...چسبید می عجیب و خوابیدی

 رابطه یه. نبود خبری هم داشتم محیا به که عمیق حس اون از نداشت، هیجان شادی با زندگی

 !عادت یه... مادرم و پدر ازدواج مثل

 .کردم قبول و دونستم می رو اینا ی همه

 !بود بهتر تنهایی از

 می خوشبخت شاید دیدی؟ چه رو خدا چیه، کشیدن نفس از هدفم دونستم می دیگه حداقل

 !شدم

 لقهح دوتا بود، جدی قضیه اگه و بزنیم شهر تو چرخی یه هفته آخر گذاشتیم قرار تینا و مسعود با

 .شه رسمی مون نامزدی تا بخریم نقره ی ساده ی

 !دبو شده تعیین برام پیش از چیز همه بشه، اینطوری قراره دونستم می انگار. نداشتم استرس

 .شد می گرفته سر از چیز همه دوباره بعد قهر، ماهی چند و کردند می دعوام یکم هم ام خانوده

 ی همه وجود با هم کنار و شد می اضافه دنیام  به نفر یه اینکه جز کنه، فرق نبود قرار چیزی هیچ

 .کردیم می زندگی ها، اختلاف

 خبر ازش که اش خانوده سیاهش، و تلخ ی گذشته نبود، من معیار با مطابق دختر اون شادی

 !اخلاقاش از بعضی حتی نداشتن،

 ایدب داشت، وجود دنیا تو که دختری اینهمه بین چرا بزنم؟ پسش تونستم نمی چرا دونم نمی ولی

 کن، کنسل رو هفته آخر بگم و بزنم زنگ بهش که سرم به زد می گاهی کردم؟ می ازدواج اون با

 ...بیاره سرم قراره بلاهایی چه فهمیدم ها بعد که نیرویی... شد می مانعم قوی خیلی نیرویی ولی

 ...دارد ادامه
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@fatemehkazeminovels 

 15 پارت

 با .شیم آماده تا ریم نمی خونه به حتی! شده تعطیل زود همیشه مثل کارگاه و رسیده شب شنبه

 ...بودند چیز یه پی کدوم هر که هایی دل ارزون، های لباس خسته، ی قیافه همون

 ،من باختن ترس از که ای شادی بود، ما بین مشترک حرف تنها سکوت و اومدیم بیرون کارگاه از

 !کردم می فکر «هیچی» به منم و زد نمی حرف

 هر هب لبخندی. بود گرفته رو صندلی های دسته هم مسعود و نشسته چرخدارش صندلی روی تینا

 !«عاشق کفتر دو بر سلام:» رفتم جلو و زدم دوتاشون

 شما؟ کجایین داداش، سلام_

 بریم؟. شد دیر یکم شرمنده

 !بریم_

 .سپرد شادی به رو تینا صندلی هدایت مسئولیت مسعود و کردند پرسی احوال هم شادی با

 !بود زیبا واقعا شب دریای ساحل، بریم همگی بود قرار و رفتم می راه مسعود کنار

 داری؟ شک هنوزم نکنه فکری؟ تو داداش_

 !ترسم می ندارم حسی هیچ اینکه از! دونم نمی_

 چی؟ یعنی_

! سمح بی. نمیاد هم بدم ازش حتی! تینا و تو عشق مثل نه تو، مثل نه دارم، دوستش تینا مثل نه_

 !مطلق حس بی

 !میاد بوجود علاقه کنین ازدواج پسر؟ زنی می حرف خطرناک_
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 !خندیدم بلند صدای با

 .کردم فرار ها تحمیل و حرفا این از دنیا سر اون از من! دیوونه ی پسره آخه_

 !میگن همینو همه کنم؟ چیکار خب_

 !عادته وابستگیه،! نیست علاقه میاد، وجود به ازدواج بعد که اونی_

 کجاست؟ مشکلش دیگه؟ داشتنه دوست جور یه هم عادت خب_

 .داشتم رو عمیق حس یه ی تجربه من اینجاست، مشکل_

 شه؟ تکرار دوباره که نداری توقع خب_

 متعظ که کسی...فقط فقط،! نیست خاص دیگه که شه تکرار اگه شه، نمی تکرار که معلومه! نه_

 !ده نمی دست بهش حسی هیچ مادربزرگ ی خونه ماهی حوض دیدن با دیده، رو دریا

 !!بود نفهمیده حرفام از هیچی یعنی داد، تکون سرشو و کرد نگام سفیه اندر عاقل

 ها حلقه ی جعبه! کردن تعریف خاطره به کرد شروع مسعود و نشستیم میز یه دور ساحل کنار

 .بود تیغ مثل جیبم توی

 مدام و بود مجعد موهاش. بود گرفته خاصی سبزی شب، کم نور تو چشماش کردم، نگاه شادی به

 .زد می کنار صورتش روی از دست با

 ...ولی! بود خوشگل هم خیلی! بود خوشگل

 شنیدن واسه اینجاییم؟ چی واسه ما:» گفتم و پریدم مسعود حرف وسط بودم، شده کلافه

 «تو؟ مزخرفات

 داری؟ عجله داداش وا_

 !دیگه مطلب اصل سر برم بذار خب_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 202 

 .«بزنیم اطراف این دوری یه بریم بلندشو تینا:» گفت و رفت بهم ای غره چشم

 .میاریم نخودسیاه هم شما واسه عزیزم، باشه_

 .«کشم نمی خجالت ازتون که من برید، نیست لازم حالا:» گفتم و خندیدم

 .شدند دور میزمون از و گفتند بابایی برو

 .کردم می چهارتا دودوتا داشتم بار آخرین برای من و بود پایین سرش شادی

 سپهر؟_

 بله؟_

 ...اجبار با ندارم دوست من_

 .ودمب گرفته رو طاهره حالا تا شم مجبور بود قرار اگه. کنه کاری به مجبور منو تونه نمی هیچکس_

 مرددی؟ ام گذشته خاطر به_

 ...بود همین دلایلم از یکی! نداشتم جوابی خب کردم، سکوت

 .بود همین میومد بر ازش که کاری تنها بود من شرایط تو کسی هر شاید...سپهر_

 انجام رو کار تنها تو. مهمه هم خیلی اتفاقا، چرا نداره، اهمیت موضوع اون گم نمی شادی، ببین_

 .بکشیم پیش رو موضوع اون خوام نمی دیگه. کردی رو کار ترین دست دم و بدترین بلکه ندادی

 کجاست؟ مشکل پس_

 ام، خانواده دیدن واسه رم می ایران گاهی بیای؟ کنار شرایطم با تونی می تو... عزیزم جا هیچ_

 که چی هر و کیف،کفش التحریر، لوازم لباس، فرستم، می هدیه اینجا از ام برادرزاده واسه گاهی

 داشته زندگیم تو دردسری هیچ ندارم دوست. کنم می مالی کمک ام خانواده به. باشه لازمش

 دی؟ می قول تونی؟ می... آرامشم دنبال. باشم
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 .«دم می قول:» زد لب و چکید چشمش از اشک قطره یه

 رو بود یخ تکه یه که دستاش. گذاشتم میز روی و درآوردم جیبم از  رو نقره ی ساده های حلقه

 منتقل بهش تا نداشت گرمایی دستام شه، گرم تا کردم«  ها»  دستش روی. آوردم بالا و گرفتم

 ...کنه

 قطهن ترین جنوبی تو دریا کنار شهر یه تو بودند، گذرونی خوش مشغول همه که شلوغی ساحل تو

 ...کردم می نامزد شد، زندگیم وارد یهو که دختر یه با داشتم اسپانیا، ی

 ...خسته دل با خانواده، از دور

 ...ده نمی هدیه بهم خیرشو دعای شنیدن بعد مطمئنم که پدری

 ...بکشه هم نفرین شاید که مادری

 ...بود کرده سامانم سرو بی بدجور که سامانی سرگردان روح و

 ایبلندبال لیست به هایی مسئولیت یه بعد به لحظه اون از... کردم نشونش خنده، و گریه میون

 منم شاید... دیدم می رو آرامش روی منم شاید دیدی؟ چه رو خدا. شد می اضافه هام مسئولیت

 دیگری روز فردا شاید اسکارلت قول به آره،...بود بهتر روز یه فردا شاید... شدم می خوشبخت

 ...!باشد

 !!!باطل خیال زهی و

 ...دارد ادامه

@fatemehkazeminovels 

 11 پارت

 .کردند خلوت حسابی ها عشق مرغ دوتا که بینم می! به به_

 «گرفتم؟ می اجازه تو از قبلش باید:» گفتم و گرفتم تر محکم رو شادی دستای
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 .«بشین خوشبخت ایشالا داداش:» گفت و خندید هاش چشم

 ...«شاالله ان:» گفت لب زیر هم تینا

 .خندیدیم و گفتیم و نشستیم ساحل تو شب های نیمه تا

 خوشمزه العاده فوق غذای یه. رفتیم ساحل کنار غذاخوری به «پائلا»  خریدن برای مسعود همراه

 .چسبید می اوضاع و حال اون تو که

 گفتی؟ خانواده به_

 رو؟ چی_

 .شادی با ات نامزدی_

 .میگم بود ازدواج قصدمون وقت هر است، ساده نامزدی یه فقط هنوز_

 بگیرم؟ ازت مثبتی انرژی هیچ تونم نمی چرا دونم نمی_

 .نحسم چون_

 .بله که اون_

 .دادم تکون تاسف روی از سری و کردم نگاهش چپ چپ

 اجازه مامانم از خوام می که دختری با ازدواج واسه سالگی چند و سی تو نیستم تو مثل که من_

 .بگیرم

 .داره تفاوت خیلی شما رابطه با تینا به من عشق_

 .کردم می ازدواج باهاش تردید بدون بودم تو جای من اگه! بدتر دیگه_

 ...بودی عاشقش کردی، نامزد راحت و نیستی شادی عاشق تو آره،_
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 بخاری و نداری عرضه واقعا بفهمه مدت یه بعد اگه ولی...زیاده صبرش تینا! مسعود آقا ضمن در_

 !کنارها میذارتت همیشه واسه شه، نمی بلند ازت

 .کنی می ترغیبم خطرناک کارای به داری که بهت لعنت ای_

 ماه؟ یه باشن؟ قهر و کنن مخالفت شد قطعی چی همه اینکه بعد خوان می چقدر خطرناکه؟ آخه_

... میان راه باهات بنده،بالاخره شون بچه جون به جونشون مادر و پدر سال؟ ده سال؟ یه ماه؟ دو

 .گفتم خودت خاطر واسه رو اینا. اینجاست زندگیم که من حالا

 داستان دوباره انگاری سهل با خواستم نمی. کنه می فکر حرفام به داره فهمیدم و نگفت چیزی

 ...بود اومد،ناگهانی سرم به که چی هر و نکردم تعلل من هرچند بشه، تکرار من زندگی تلخ

 چیزی» جوابش و «شده؟ چی:» پرسید می مدام تینا. بود ساکت هم خوردن غذا موقع حنی

 .بود مسعود الکی های «نیست

 تو داره جدید دفتر یه کردم می حس و شد تموم هاش بدی و ها خوبی ی همه با هم شب اون

 .شه می باز زندگیم

 ...بود سربی ابرهای فصل ام، زندگی جدید فصل

... 

 نگاه دیوار روی ساعت به مالیدم می رو هام چشم که حالی در. شدم بیدار در زنگ صدای با صبح

 .بیاد سراغم ساعت این کسی نداشت سابقه و بود صبح ی دقیقه ده و نه. کردم

 .پوشیدم راه توی و برداشتم رو بود افتاده مبل روی که تیشرتی اولین

 دتن و نبست رو در. داد هلم تقریبا و گذاشت دستم رو هاشو خرید. کردم باز قیژی صدای با رو در

 سپهر ی...وا. خریدم هم صبحانه وسایل گرفتم، نون رفتم صبح از:» کرد زدن حرف به شروع تند

 است؟ ریخته بهم انقدر چرا اینجا ای؟ شلخته تو چقدر

 .«کنیم می مرتبش هم کمک به نداره اشکالی...بابا ای
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 شوصل برق به سریع خیلی. کرد آب پر رو ساز چای کتری و رفت آشپزخونه به من به توجه بدون

 .شد صبحانه میز کردن آماده مشغول و کرد

 و چینه می رو میز زنه، می غر. ده می انجام رو ام خونه کارای داره تندتند که دیدم می رو محیا

 ...خنده می

 !بسه: زدم نهیب خودم به و کشید پر چشمام جلوی از تصویرش

 خوری؟ می چی گم می سپهر؟ کجایی_

 .خورم می چی همه من داری، دوست خودت چی هر_

 .میاد بدم بدغذا آدمای از انقد! خدا شکر_

 شدی؟ بیدار زود چقدر_

 .بخوریم صبحونه هم با گفتم_

 ی قهوه و چای. نشستم میز پشت و زدم صورتم و دست به آبی. کرد دم هم رو چای و چید رو میز

 !بود شده رنگارنگ میز یه به تبدیل صبحم دم تلخ

 .نشست میز پشت هم خودش و ریخت رنگ خوش چای دوتا

 بگیرم؟ لقمه برات_

 !چیه؟ کارا این! ممنون نه_

 یخیل چند هر بشه، دلبسته بهم خیلی خواستم نمی خب ولی دیدم رو ذوقش شدن کور وضوح به

 .بود ها لحظه این منتظر که  شد می سال

 .«میشه سرد بخور:» گفت و گذاشت مقابلم رو چای

 شادی؟_
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 .کنم خراب رو قشنگش صبح خواستم نمی. کردم حس رو دلش بند شدن پاره

 .اندازه و حد بی. باشم داشته دوستت دارم دوست من_

 .خواستم نمی رو این و جوشید چشماش

 نمی من. کنی می رفتار من همسر مثل تو و گذشته مون نامزدی از ساعت نه_هشت فقط! ببین_

 اقیب کم عمر تونی می اینکه توئه، اخلاقای شناختن نامزدی این از من هدف. باشم اینطوری تونم

 بینی؟ می میشن، سفید دارن کم کم هام شقیقه روی موهای من کنی؟ آرامش از پر رو ام مونده

 ...بده فرصت بهم پس. بکشه طول نباید خیلی نامزدی این

@fatemehkazeminovels 

 1۱ پارت

 نهایی تایید واسه. رفت می بین از من حرفای سطر به سطر با مثالش بی ذوق و شوق اون

 «نه؟ یا شادی داری قبول:» پرسیدم

 «نه؟ یا ببینیم همو بیشتر باید شناخت واسه ولی. درسته:» گفت و داد تکون آروم سرشو

 تو که خوبیاست فقط و شه می پنهان اخلاقامون بیشتر اینطوری! اینطوری نه اما ببینیم، همو_

 .چشمه

 !بگی تو چی هر باشه،_

 .کرد یخ! بخور رو ات چای حالا_

 !دیدیم هم کمدی فیلم یه و کردیم مرتب رو خونه هم کمک به

 یکس منتظر:» پرسید رفته بالا ابروهای با شادی. دراومد صدا به در زنگ دوباره که بود سه ساعت

 «بودی؟

 !نه که معلومه_
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 .کردم باز رو در هام، لباس کردن مرتب بعد و رفتم در سمت به

 خواین؟ نمی مهمون_

 «مسعود؟ کیه:» پرسید داخل از شادی

 !«همیشگی مزاحمای:» دادم جواب بلند خودش مثل

 «!زدیم؟ بهم رو خلوتتون بد که بینم می:» گفت همزمان و داد هل داخل به رو تینا ویلچر مسعود

 .دیدیم می فیلم داشتیم! نه_

 !پیتزا. آوردیم خودمون با ناهارم_

 .شدم می نابود گرسنگی از داشتم دیگه ممنون وای_

 زمین روی. شدیم پیتزا خوردن مشغول میز دور همگی و کردند پرسی احوال هم شادی با ها بچه

 هب چشمم. کرد می نگاه بهمون بالا از چرخدارش صندلی روی که بود تینا فقط و بودیم نشسته

 «شده؟ چیزی »پرسیدم اشاره با و افتاد غمگینش نگاه

 .داد تکون سرشو و انداخت بالا رو ابروهاش

 و دادیم تکیه مبل به مسعود با. ریخت دور رو ناهارمون ی مونده باقی و کرد مرتب شادی رو میز

 «کنم؟ جات جابه داری دوست عزیزم:» گفت تینا به مسعود. نشستیم زمین رو همونطور

 .خوبه! نه_

 !نیست؟ خوب حالت کنم می حس تینا_

 !نداره ربطی تو به_

 !«تینا؟:» گفتم تعجب با

 «چشه؟ این:» بردم پناه مسعود به و گرفت رو ازم
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 !کردم لقی دهن یکم من...راستش_

 چی؟ با رابطه در_

 .گفتم بهش کمال و تمام رو محیا قضیه_

 !گذشته ها گذشته ناراحتی؟ چرا حالا خانم تینا لقیه؟ دهن یکم این_

 بودم؟ غریبه انقدر من یعنی_

 کرد؟ می دوا رو دردی داشت؟ ای فایده چه تو به گفتن خب_

 !شدی می که سبک_

 آدم های شانه از برف تکاندن ای؟ کرده خوش دل چه به:»گفتم و کردم فوت صدا با رو نفسم

 !«بهتره بمونه گذشته همون تو ها، گذشته موضوع شه، ناراحت شادی خوام نمی برفی؟

 !«شناختم نمی رو تو خوب انقدر حداقل کاش:» گفت پچ پچ حالت با و کشید بلندی آه تینا

 به کار تا نیاوردم روش به وجه هیچ به ولی بود؛ کرده بغ و بود شنیده رو حرفامون ی همه شادی

 !نکشه کشی منت

 های هتک داخل سوزن کردن فرو. کنم کار یکم تا گرفتم تصمیم شدن تنها و ها بچه رفتن بعد شب

 ...!داد می بهم خوبی خیلی حس اونا روی حرصم کردن خالی و فرش

 برام هم فقط گرفتند، می رو سراغم خیلی جدیدا. بود پدرم ی خونه شماره و خورد زنگ ام گوشی

 !داشتند دردسر

 !«سلام:» گفتم و کردم لمس مکث با رو اتصال دکمه

 «خوبی؟ .برم قربونت سلام:» گفت و کشید بالا رو اش بینی آب صدام شنیدن با بود، خط پشت ننه

 خبر؟ چه چطوری؟ تو ننه، خوبم_
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 پسرم؟ کنی می چیکار. نیستم بد خدا شکر_

 میاد؟ سروصدا چقدر چطورن؟ بقیه. کردم می کار داشتم هیچ_

 .اینجان هات عمه و عموها_

 مهمونیه؟ چرا؟_

 .بزنه حرف باهات میخواد ماست، ی خونه وقته چند. نیست خوب حالش کشور ننه_

 بده؟ حالش چرا_

 .نیست خوب حالش شکسته، پاش شده، مریض_

 !میره نمی کسی که پا شکستن با_

 .ببینم رو سپهر باید فقط میگه نداره، حال پیرزنه،_

 .دوریم هم از دنیا یه! که ندارم فاصله ازتون کوچه دو ببینه؟ خواد می کجا از رو سپهر_

 .داد رضایت صدات شنیدن به شاید بزن، حرف باهاش یکم بیا حالا_

 .خداحافظ فعلا پس باشه،_

 .رسید گوشم به خودش از زودتر هاش ناله صدای و داد کشور ننه به رو گوشی

 !برم قربونت! ننه سلام...آی_ 

 چطوری؟! کشور ننه سلام_

 خوبی؟ ننه سپهر!شنوه نمی گوشام پسرم بزن حرف بلندتر چی؟_

 «چطوری؟ تو. خوبم! ننه خوبم:» زدم داد تقریبا

 .بگم خودت به باید فقط دارم، وصیت یه. گرفتم مهلت تو دیدن واسه عزرائیل از من ننه_
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 حرفیه؟ چه این. باشی سلامت و سالم چندسال بخواد خدا اگه ننه_

 .برم نکرده وصیت نذار ببینم، رو تو باید. بده خیلی حالم گم، می جدی ننه_

 .کشه می طول ماه یک حداقل برم، اداره کلی باید! که نیست الکی اومدنم ننه_

 .بیای بده،میذارن مادربزرگم حال بگو بهشون_

 .نگو شه،اونطوری نمی ات هیچی برم قربونت ننه_

 یم زمین رو سرم راحت خیال با بزنم، بهت رو حرفم و ببینم اگه...بمیرم راه به چشم نذار سپهر،_

 .ذارم

 سال آخرای شد؟ می چی زندگیم و کار بیام؟ تونم نمی گفتم می چطور! بودم کرده گیری عجب

 و یپوف بود، سرد هوا برم، رو کریسمس تعطیلات تونستم می شاید... بود داغ حسابی بازار و بود

 !بودما کرده گیری عجب! کشیدم

 .میام تونستم اگه کارهام، دنبال بیفتم بذار کشور، ننه باشه_

 .براهه چشمم! ننه منتظرتما_

 .باشی زنده سال صدوبیست! الهی برم قربونت_

 .ننه خداحافظ. برم تو قربون من نکنه خدا_

 ...باشه خدانگهدارت_

 شمگو دور. بره در اش خستگی تا بردم پایین بالاو چندبار رو راستم دست و کردم قطع رو گوشی

 بابا که بچگی همون از داشت، دوستم خیلی کشور ننه. بود شده خشک دهنم و بود کرده عرق

 رفتن بعد!  مادرشوهر و عروس نه بودند دختر مادرو مثل مادرم با بمونه، خونمون تا میاورد مهمون

 ردم،ک می رفتنم برای فکری باید...داشت حق خیلی گردنمون به بود، شده تر افتاده خیلی  سامان

 !شنیدم رو ننه لرزون صدای که بود باری آخرین این کردم می حس



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 212 

 

  

 18 پارت

 و ودمب رفتنم کارهای دنبال شادی همراه. باشم داشته ایران به سفر یه تا گرفتم تصمیم بالاخره

 عکس ازش هم چندتا. بذارم میون در ام خانواده با رو ازدواجمون موضوع بودم داده قول بهش

 به راضی هم اونا منن، طرف سهیلا و مادرم حداقل دونستم می. بدم نشونشون تا بودم گرفته

 ...نبودند طاهره با ام دوباره ازدواج

 و دکر می تینا با ازدواج برای رو آخرش تلاش اون کنیم، سفر ایران به دوتایی مسعود با بود قرار

 ترین مسخره و بودم، خسته ولی داشتم دادن انجام واسه کارها خیلی شاید! دونم نمی...هم من

 .دونستم می رفتنم دلیل رو کشور ننه وصیت شنیدن یعنی بهانه

 و ردیمک می استراحت یه آنکارا فرودگاه تو باشیم، داشته تونستیم نمی ایران به مستقیم پرواز

 .کردیم می پرواز تهران سمت به بعد

 بودم مطمئن که صورتی در داد می دلداری رو تینا مسعود بودند، اومده بدرقه برای شادی و تینا

 .داره احتیاج دلداری به همه از بیشتر خودش

 !رسوند می سلام کرد، می سفارش کرد، می چک رو لوازمم هم شادی

 .منتظرم. بزنی زنگ بهم نره یادت! سپهر ها باش خودت مراقب_

 ازدواج دیگه بود جور چی همه اگه اومدنم بعد گردم، می بر زود. ره نمی یادم دلم، عزیز چشم_

 .کنیم می

 !شه؟ می یعنی_

 .بدم خبر بهشون تا رم می بدونم، رو اونا نظر که رم نمی من کن، آماده رو خودت تو نشه؟ چرا_
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 جدید های بازی سمت به شادی، و تینا با حسابی خداحافظی بعد و کردند اعلام رو پرواز ی شماره

 ...رفتیم سرنوشت

 هی با رو راه این روز یک. کرد می حمله هام سلول تک تک به استرس نبودم مسعود کنار اگه شاید

 .گشتم می بر ناامید و تهی خالی، حالا و اومدم عشق و آرزو و امید دنیا

 یغرب بزرگ شهرهای از تقلید و خودش کردن گم تو رو پیشرفت! بود کرده پیشرفت مثلا تهران

 ...بود دیده

 از. برگشته جرم محل به وقت چند بعد که داشتم رو گناهکاری حس بلکه! نداشتم خوبی حس

 !بودم متنفر خاکستری و گرفته دود شهر

 ...!گوگرد و سرب پایتخت

 تهران دیدن از کلاس با های خارجی این مثل نه شدم، تاکسی سوار و کردم خداحافظی مسعود از

 .بودم توجه بی اطرافم به نه و شدم زده ذوق

 ...گنگ گنگِ بود، گنگ واسم تهران

 فرستاده برام رو جدیدشون آدرس. بود راه پدرم ی خونه تا فرودگاه از نیم و ساعت دو حدود

 .ودب داده دست بهم بودن اجباری حس بودند، نیومده استقبالم به دفعه هر مثل اینکه از و بودند

 .کرد می شکایت آسفالت شکستگی و ها کوچه تنگی از مدام تاکسی ی راننده

 .برگرده بگم و بشم بیخیال تا نبودم بلد هم رو آدرس

 اخم و عصبانیت با. بود بست بن های کوچه راست، و چپ از طرفش دو که شد بزرگی خیابان وارد

 هام بچه جون به دیگه؟ داری سواد هفت، و سی پلاک تو برو و سوم بست بن بیا، داداش:» گفت

 .«بیام بیرون تونم نمی دیگه تو برم

 !بودم کوچه سر ی اعلامیه مسخ هنوز من و
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 واسه. کشیدم زمین رو هامو چمدون و دادم کرد، حساب برابر سه کنم فکر که رو راننده ی کرایه

 ...طبی چرم کفش یه! بودم گرفته سوغاتی اش

 عهده بر رو مسئولیتش اکبر عمو مگه بود؟ ما ی خونه تو یعنی مراسم و میومد قرآن صدای

 مراسم براش اونا هم مرگش بعد و بمونه اکبر عمو کنار همیشه تا نبود قرار مگه بود؟ نگرفته

 بگیرن؟

 ...و ها عمه شوهر عموهام، پسرعموهام،

 .بودند تسلیت بنر و اعلامیه نصب مشغول در جلوی ها خیلی

 .بودند ایستاده در جلوی استقبال برای هم نفر چند و بردند می قابلمه و دیگ عده یه

 !بود رفته من کشور ننه

 های نماز هاش، خستگی غرهاش، هاش، ناله هاش، قرص ی همه با...هاش مهربونی ی همه با

 ...اش نشسته

 در اومده، سپهر که پیچید هم زنونه مجلس داخل. دویدند طرفم به و دیدند دور از منو نفری چند

 .بشم دیوونه بود نزدیک که اومد گریه و جیغ صدای و شد شلوغ انقدر دورم لحظه یک

 به چشم! رفت کشور ننه... پسرم رسیدی دیر هم باز:» گفت می مادرم و کردند می گریه هام عمه

 !«نداد مهلتش اجل... بیای تا بود در به چشمش آخر ی لخظه تا... رفت راه

 د،بو همه حق مرگ و بود کرده رو عمرش کشور ننه. خورد نمی جنب و بود نشسته گلوم بیخ بغض

 !بود سالگی چهل ی آستانه تو زهره عمه موهای سفید یکدست تارهای دیدن بغض بغض، این

 ...نهبشی کنارم نبود حاضر و کرد می فرار آغوشم از که تبسمی تبسم؛ غریبی سامان، نبود بغض

 نبود خاطر به بغلم تو و بوسیدم رو موهاش ام قبلی سفر تو که ای طاهره سرخ های گونه بغض

 ... کرد گریه سامان

 ...بگیره ازم رو راه خستگی نبات، چای یه با تونست می الان شاید که کشوری ننه نبود بغض
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 ...نکردم پیداش و بودم نگاه ترین ای قهوه دنبال همه بین اینکه بغض

 قیهب جلوی ها مرد بودم گرفته یاد بچگی از که حیف اما بشکنه، ام بغض تا بود کافی تلنگر یه

 ...کنند می گریه رو شون تنهایی مردها کنند، نمی گریه

 ...بشکنه بغضم ذاشت نمی ام، الکی غرور و بودم مرد

 . بود نگفته حرف دنیا یه نگاهش تو کرد، می نگاهم همه از تر غمگین زهره عمه

 عجز و ودب التماس فقط کنم، پیدا نگاهش تو نتونستم گشتم شرمندگی و پشیمونی دنبال چی هر

 ...غم و

 !دادم تحویل پوزخند یه نگاهش التماس اونهمه به و بودم شده سنگدل عجیب که منی و

@fatemehkazeminovelsq 
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 رو جدید های چهره. نیست خبری الکی های زاری و شیون اون از حداقل بهتره، مردونه مجلس

 !بودم من غریبه بزرگترین شاید مادربزرگم ختم مجلس تو شناسم، نمی

 مجلس کمی اینکه بعد! خاموش هم گوشیم و بودم سرپا خستگی و شدید سردرد وجود با شب تا

 هب گوشیمو اول. رفتم خواب اتاق به مستقیم و شدم خودمون ی خونه وارد یاالله یه با شد، خلوت

 !رفتند؟ نمی ها مهمون چرا دونم نمی. دادم بدنم به قوسی و کش بعد و کردم وصل شارژ

 شونم غذایی ی وعده سه و میومدن عزاداری واسه. بودم متنفر مزخرف و آبکی های مراسم این از

 !بپزه غذا همه واسه رسه نمی یکی شاید خوردند، می همونجا

 گذاشتم، سرم زیر و برداشتم بالشتک یه بود، شده چیده سلیقه با که هایی رختخواب روی از

 .شد می منفجر داشت سرم

 !شده عوض چیزا خیلی دونستم می خوب ولی بود، افتاده اتفاقایی چه نبودم در دونستم نمی
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 همینقدر رم زهره عمه روز یه... داشتم دوستش خیلی کرد، پرواز طرفم به منیره عمه و شد باز در

 !داشتم دوست

 دیر؟ انقدر چرا ولی! پسرم؟ اومدی خوش_

 !گریه های های و کرد حلقه گردنم دور دستشو

 ...«عقبه زندگیم اصلا! عمه رسم می دیر همیشه من:» گفتم و دادم قورت رو بغضم

 ازدواج یک تو:» گفتم رفته بالا ابروهایی با. بود ایستاده در ی آستانه تو اومده، جلو شکم با سعیده

 «کردی؟

 !وقته خیلی_

 ...«بشی خوشبخت:» زدم لب و زدم لبخندی

 برات بگی وقت هر. خوبیه دختر خیلی سعیده پسرم،:» اومد یادم مادرم حرف بلافاصله

 .«کنم می اش خواستگاری

 !نشد خوشبخت وقت هیچ پسرت... مادر بود گیر دلم

 .رفتیم بیرون هم با و گرفتم رو عمه ی گریه جلوی زور به

 مداشت دوست. کرد می نگام و بود شده قایم پشتش هم تبسم و بود نشسته زهره عمه کنار طاهره

 ...بکشم بیرون وجودش از رو سامان تن بوی تا بدم فشارش اونقدر و کنم بغلش محکم

 !کردم می توجه ربط بی چیزهای به داشتم عجیب من و بود شده تر چاق هم قبل از سیما

 بود؟ نیومده مادربزرگش ختم مراسم واسه یعنی

 به. رفتم پشتی حیاط به و گرفتم رو شادی ی شماره تنظیمات، بعد و کردم روشن رو گوشیم

 مرگ بخاطر اونم. دادم بهش دیر، چند هر رو رسیدنم خبر و بگیرم تماس باهاش تونستم زحمت

 .گفت تسلیت مادربزرگم
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 اشتمد ولی نه، که بار اولین واسه... شیرینه خیلی باشه، منتظرت دنیا جای یه نفر یه اینکه حس

 !بودم پذیرفته واقعا رو شادی و کردم می اش تجربه

 یم فکر این به. بذارم هم رو چشم تونستم نمی بودم خسته که وقتایی برد، خوابم زحمت به شب

 خاصی حس هیچ. کردم می ازدواج طاهره با باید پیش سال خیلی رفتم، نمی ایران از اگه که کردم

 ...موند می سامان همسر ابد تا من واسه و بود سامان همسر اون نداشتم، بهش

 کرده روبوسی شناختم نمی که آدمایی با انقدر و اومد مهمون هم باز صبحانه، از بعد صبح فردا

 .بیارم بالا بود نزدیک که بودم

 .بریم کشور ننه سرخاک گرفتیم تصمیم بوس مینی تا چند با ظهر از قبل

 ...بودم بیزار زاده امام راه از

 می نعره و بودم گرفته لگد و مشت زیر رو ماشین صندلیای راه این تو پیش سال خیلی

 می اشک من فریادهای پای به پا تر اونطرف صندلی تا چند محیا پیش سال خیلی...کشیدم

 بیاد؟ مادربزرگش خاک سر خواست نمی هم باز... ریخت

 ...کرد می حمل رو سامان که هایی قدم اندازه به بودم، مرده رو راه این تمام پیش سال خیلی

 .شدم پیاده همه از آخر کلاس، با خیلی و کردیم توقف زاده امام بزرگ در جلوی

 !بود؟ نبود، تنها اینجا سامان... شد می بلند ها درخت تک تک از مرگ بوی

 ...!کرد می گوش هاشو قصه و بود خوابیده دامنش رو ها بچگی مثل بود، پیشش کشور ننه

 «پور رجبعلی کشور »

 !نداشت خبر هم روحش ننه بیچاره که ته و سر بی دروغ مشت یک

 !نترکید بغضم و خوند روضه کمی مداح
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 هک قبری کشید، می سمت اون به منو عجیب نیرویی و شد می کشیده راست سمت به مدام نگاهم

 .نبود کنارش کس هیچ

 و سرما شدت از داشت که پاهایی با بقیه به توجه بدون تکوندم، رو شلوارم خاک و شدم بلند

 .رفتم طرفش به لرزید، می خستگی

 یلیخ من کردم، نگاه حمایتگرش و مظلوم عکس به. بود تمیز و بودند شسته تازه رو قبرش سنگ

 !بودم سامان شبیه

 .رفت می پایین بالا تندتند گلوم سیب و شد می بزرگتر لحظه هر بغضم

 ...پر دلم و بود خالی دستم

 !جان برادر»

 ...دلتنگم چه دونی، نمی

 !جان برادر

 ...غمگینم چه دونی، نمی

 ...نفرینم و طلسم کدوم گرفتار جان، برادر دونی، نمی دونی، نمی

 بودن در به در سخته چه دونی نمی

 بودن سفر در همیشه طوفان مثل

 !جان برادر

 !جان برادر

 ...بودن پدر درد وارث تلخه چه دونی نمی

 جان برادر تنگه دلم
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 ...تنگه دلم جان برادر

 جان برادر غمگینم، نیست، خوش دلم

 لبخند بی و رویا بی تکرار این از

 من از غیر که غمگینی، تنهایی چه

 !خوشبخت و عاشق عاشق، و خوشبخت همه

 فردا با که شاید خوشم دل فردا به

 باشه من خوشبختی خوب طلوع

 کن سر من تنهایی رنج با و شب

 ...«باشه شدن عاشق روز فردا شاید

 عمو؟_

 ! بود طاهره خواهر شبیه کردم، نگاهش و گرفتم بالا و سرم

 «عمو؟ جان:» گفتم لرزید می که صدایی با و دادم قورت رو دهانم آب

 !بود شده تنگ برات دلم_

 .نشستیم آب شیر کنار و شدیم دور جمعیت از. کردم بغلش توانم ی همه با و شدم بلند

 تنگ لتد اگه:» گفتم و کشیدم تر پایین بودم، فرستاده براش پارسال که رو بافتش صورتی کلاه

 !«شدی خانم دیگه که تو اومدی؟ نمی بغلم چرا بود

 !ذاره نمی مامانم عمو؟_

 «چرا؟:» گفتم و انداختم ابروهام بین ای گره
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 .شه می دعوا ها؟ نگی بهش خدا رو تو_

 .بشه دعوا ذارم نمی من گم، نمی نه_

 .باش دور ازش سپهر، عمو بغل بری نداری حق گفت بهم_

 به کردیم دعوا یکم مامانت و من دلم عزیز:» گفتم و کردم کنترل خودمو ولی شد مشت دستام

 .«ناراحته دستم از همین خاطر

 عمو؟_

 عمو؟ جان_

 !مدرسه ببر تو منو فردا_

 مدرسه؟ ری می مامانت با هنوزم مگه_

 .افته می برات اتفاقی راه تو یهو شی می بزرگ داری دیگه گه می مامانم آره،_

 !«بشه جامعه وارد ذارن نمی:» گفتم خودم با

 .مدرسه ریم می دیگه هم با صبح فردا عزیزم، باشه_

 !«جون آخ:» گفت و کوبید هم به رو دستاش

 !بود شده بزرگ واقعا! زانوهامه تا پاهاش که کردم فکر این به و زدم بغلش

@fatemehkazeminovels 

 ۱1 پارت

 .بیاد بیرون بغلم از که خواست می تبسم از اشاره با طاهره

 !نداشت ای فایده بمونه، پیشم تا زد راه اون به رو خودش چقدر هر بیچاره ی بچه
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 بود؟ چی طاهره منظور

 بشه؟ وابسته من به یا ببرم؟ خودم با رو تبسم خواستم می من یعنی

 !داد نمی بهم رو اجازه این قانون که حیف بردم؛ می داشتم شرایط اگه

 هیچ بی من که فهمید می. کرد می درک رو چیزها خیلی و بود اومده بیرون دبستان از حالا اون

 . دارم دوستش قبل، مثل خاصی، منظور

 ...کردم می اشتباه هم باز که فهمیدم رفتیم، مدرسه به هم دست تو دست وقتی اما

 .بردم می مدرسه به بود، کرده فوت پیش سال هفت که رو برادری دختر من بود، خوب چیز همه

 فطر یه به که موهایی با بودند، بچه من نظر از فقط که هایی بچه دختر شدیم، مدرسه وارد وقتی

 ...و خورده تا های آستین کوتاه، های مانتو و بود شده داده حالت

 بودی؟ کجا:» شد شروع ها سوال سیل. دویدند تبسم طرف به

 !خوردی غیبت 

 ! داد درس مهدوی خانم 

 کیه؟ این تبسم

 «؟...پدرته

 .بود گرفته رو وجودم ی همه ترس اما ،«ِنه» جوابش تبسم دونستم می. شد پاره یکباره دلم بند

 باور ی همه روی بود بطلان خط یه اش، پوشالی لبخند و مثبت ی نشونه به سرش دادن تکون

 ...هام

 ردندک تعریف وضعیتش از پرسیدم، چی و گفتم چی هاش معلم با رفت، کلاس سر چطور نفهمیدم

 نه؟ یا
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 بازنده یه تو:» گفت می ذهنم تو که بود صدایی اون و کرد می کجی دهن بهم مدام چیز یک فقط

 !«ای

 .کشیدم کنار رو خودم و بودم بازی این بازیگر خواسته نا من بودند، شده لمس هام سلول تمام

 .رفت می هام زخم لای استخوون لحظه هر و خورد می زنگ ام گوشی

 .کشید بیرونم ام زده لجن دنیای از یکم مسعود، ی شماره

 .داداش سلام_

 .سلام_

 ...خوندم رو صداش غم ته، تا و داد سلام

 چطوری؟_

 ...گذره می هعی_

 کردی؟ چیکار_

 .دیدنت بیام خوام می بده آدرس داداش هیچی،_

 چی؟ واسه_

 .ببینمت هم بدم فاتحه یه کرده فوت مادربزرگت هم سر یه میام_

 .شه می زحمتت بیای اینجا تا بابا نه_

 نداشتی؟ رو ها تعارف این من با تو_

 !«دیگه شناسم نمی خودمم من»

 .دم می پیام بهت الان داداش باشه_
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 .منتظرم_

 .پرسیدم مهدی از رو دقیق آدرس و کردم قطع

 .کردم مشغول ها سوغاتی دادن با رو خودم پس راهه، تو ساعتی سه_دو دونستم می

 می جدا بقیه از اونو اگه چون! طاهره برای حتی بودم، گرفته کوچک چیز یه حداقل همه برای

 .کردند نمی ام درباره خوبی فکر کردم،

 .بود برده یورش جونم به خوره مثل دلی دو و شک یه اما بودم، گرفته چیزها خیلی تبسم برای

 با متونستی بالاخره تسلیت، عرض و همه با پرسی احوال بعد و رسید نیم و ساعت دو از بعد مسعود

 .بزنیم حرف یکم هم

 گفتی؟ شد؟ چی داداش_

 ...«نداره ای فایده! کردنه لگد گل:» گفت و کشید عمیقی آه

 چی؟ یعنی_

 !خوام نمی فلج عروس من گه می مادرم_

 !شه می عاشقش نمیشناسه، رو تینا اون_

 .ببینه اونو نیست حاضر اصلا که همینه مشکل_

 «کنی؟ چیکار خوای می حالا:» گفتم میلم خلاف بر و کشیدم پوفی

 !گفتی تو که کاری_

 .دادم اطمینان بهش و کاشتم هام لب روی عمیقی لبخند

 !«گرفتم بلیت فردا پس برای! راستی:» گفت و کوبید اش پیشونی روی دست کف با

 چی؟؟ بلیت_
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 .رفتنمون_

 .ششمه روز تازه هنوز_

 ...ولی دونم، می_

 چی؟ ولی_

 .دارم کار کلی من بریم، بهتره_

 !ترسونی می منو داری افتاده؟ اتفاقی مسعود_

 .«بریم بهتره فقط! نه نه،:» گفت و شد هول

 !که کنه نمی فرار تینا تر دیر دوروز_

 .شده تنگ براش دلم مریضه یکم تینا_

 چشه؟_

 !دیگه نیست خوب جسمی، و روحی_

 کنم؟ جمع من یعنی_

 .آره_

 تو رسید، نمی ذهنم به چیزی هیچ! بودم منگ و گیج ولی داشتم دادن انجام برای کار خیلی من

 ...بودم شده گم وحشتناک ی خلسه یه

@fatemehkazeminovels 

 ۱0 پارت
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. مباش نذاشته جا رو چیزی ببینم تا انداختم هام وسیله به نگاهی و بستم هم رو چمدونم آخرین

 برمی داشت... و دارچین و نبات و گیاهی داروهای با بود، شده پر سوغاتی با که هایی چمدون

 !داشتم چیزها طور این به شدیدی ی علاقه. گشت

 که گفت می قلبم تو غریبی صدای یه ره، می ایران از داره که منه جسم فقط این کردم می حس

 ...!گردم می بر

 مچش با و کشیدم پوفی. کرد می نگاهم غمگین چشمای با طاهره پشت از میلش خلاف بر تبسم

 می فرودگاه تا ذاشتی می:» گفت و زد الکی و خشک تعارف یه بابا. کردم خداحافظی ازش هام

 .«بردمت

 .رم می آژانس با من. شلوغه ها خط روز موقع این کار، سر برید شما نه،_

 ...کردم نگاه خونه به آخر بار برای و بوسیدم رو شون همه روی

 .بودم کرده دیر یکم بود، فرودگاه تو مسعود با قرارمون

 و رفتم جلو آروم خیلی. بود من به پشتش و کرد می صحبت گوشی با داشت که دیدمش دور از

 ناخودآگاه کاملا و نبود حرفاش به دادن گوش قصدم. شدم منصرف کنم صداش بخوام اینکه قبل

 چطوره؟ حالش:» شنیدم

.... 

 بگم؟ سپهر به چطور من تینا؟ چی یعنی_

... 

 چقدره؟ اش هوشیاری سطح حالا، نکن گریه_

... 

 دارن؟ خبر اش خانواده! شه نمی درست چیزی که کنی گریه! باش آروم خب، خیلی_
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... 

 ی؟نش نگران. شه زیاد معطلیمون ممکنه استانبول تو پروازمه، وقت دیگه ساعت یک خب، خیلی_

... 

 ...فعلا. برم قربونت باشه_

 فهخ وحشتناک سکوت یه رو ام رفته تحلیل صدای. کنم صداش تونستم نمی حتی متحیر و مات

 که گوشیم زنگ صدای. گرفت مو شماره گمونم به و انداخت اش مچی ساعت به نگاهی. بود کرده

 .چرخید طرفم به ناگهانی حرکت با شد، بلند سرش پشت از

 !هم من دهان و بود مونده باز دهانش

 ...!کجا اون حال و کجا من حال ولی

 حال:» پرسیدم بگه دروغ بخواد اینکه قبل. بود گرفته رو وجودم ی همه التماس و زد لب رو اسمم

 «بده؟ انقدر کی

 .بگم بهت بشینیم اینجا بیا سپهر، نیست چیزی_

 .نکن پنهان بگو، فقط. نیست مهم واسم بگی هرچی شده، پر ساله خیلی ظرفیتم من مسعود_

 .نیست خوب حالت پریده رنگت. گم می بشین خب_

 .نشستم گیره، کارش که کنی گوش حرف ی بچه مثل

 !بگو شنوم، می_

 !شادی... چیزه م،...امم_

 شده؟ چی شادی_

 .کرده تصادف بگم؟ چجوری_
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 کی؟ چی؟ با_

 .گفتن بهم قدر همین فقط دونم، نمی_

 چطوره؟ الان_

 .خوبه_

 !نه؟ مگه نبوده بد حالش اصلا تینا راستی شنیدم، خودم! مسعود نگو دروغ_

 «آره:» گفت و انداخت پایین رو سرش

 «چطوره؟ خب،:» گفتم و کشیدم موهام بین دستی

 .نیومده هوش به هنوز راستش،_

 کرده؟ تصادف روزه چند_

 .هست روزی چهار_سه_

 .شنیدم خودم! نبود گفتن قصدت اصلا گفتی؟ بهم الان چرا پس_

 ...کنم ناراحتت خواستم نمی داداش_

 .بستم رو چشمام و دادم بیرون صدا با رو نفسم

 از بود، کرده احاطه رو وجودم کل که ناراحتی و غم دنیا یه با و کردند اعلام رو پرواز ی شماره

 ...شدم دور چهارم بار برای ایران خاک

 ...کردم ترک خاک روی ام سینه کشیدن با رو ایران مرز اول ی دفعه

 ...ترکیده غم از دل یه و بود سامان مرگ بعد دوم ی دفعه

 رو شون خورده گره دستای و... رفتم محیا خاطر به بیشتر که بود مهدی عروسی هم سوم ی دفعه

 ...!آوردم سوغاتی اسپانیا تا خودم با
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 بره؟؟ کشور ننه سرخاک حداقل خواست نمی هم باز محیا! راستی؟

 اتفاق یه منتظر لحظه هر انگار انتظارمه، در چی دونستم نمی بودم، کرده سکوت رو راه تمام

 ...بودم وحشتناک

 از که من کوچک وطن بود، من وطن جورایی یه! کردم ذوق مالاگا دیدن از آدما، تموم برعکس من

 ...بود کرده حفظم ها تنش تموم

 .گرفتیم پیش در رو بیمارستان راه مستقیم و نرفتیم خونه سمت به اصلا رسیدن محض به

 ولی نه، که خوشبخت هم کنار شد می... داشت دوستم خیلی شادی کوبید، می شدت به قلبم

 ...!کنیم زندگی

 .داشت دوستم داشتی چشم هیچ بدون و صادقانه دنیا، این کل تو که بود  کسی تنها شاید

 ...و خراب اعصاب و ضعیف چشمای و خالی تقریبا جیب با سپهر همین

 !عجیب بیمارستان این

 حالش، وخامت خاطر به که گفتند ناباوری کمال در و پرسید رو شادی وضعیت پذیرش از مسعود

 ...!شده منتقل مادرید به

@fatemehkazeminovels 

 ۱1 پارت

 «مالاگاست؟ که نگفت تینا مگه:» پرسیدم مسعود از تعجب با

 .بزنم زنگ بهش کن صبر! دونم می چه_

 پوست. کشید طول زدنشون حرف دقیقه ده. شد کردن صحبت مشغول و گرفت رو تینا ی شماره

 .برگردم مادرید به دوباره خواستم نمی اصلا و جویدم می رو لبم

 !داداش_
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 تینا؟ میگه چی جونم؟_

 .مالاگاست بیمارستان همین تو شادی میگه تینا_

 مالاگا؟ شده منتقل گن می چرا پس چی؟ یعنی_

 .باشه دخترش بر و دور هیچکس خواد نمی خواسته، اینطور پدرش اینکه مثل_

 !بوده؟ کجا حالا تا پدرش_

 .اتاقه کدوم بپرسم ازش بزنم، حرف پرستاره این با برم بذار من_

 .گه می الان اونم_

 .حله بریزم زبون یکم که خوشگلم انقدر من_

 .همینطوره حتما_

 سپلی مأمور دوتا. کردم نگاه مسعود کردن صحبت به و نشستم انتظار های صندلی روی هدف بی

 .شدند کردن صحبت مشغول و رفتند پرستار همون سمت به هم

 !«ده نمی پس نم داداش:» اومد طرف به و گرفت فاصله ها اون از درنگ بدون مسعود

 به. کرد جلب رو نظرم بود، شادی شبیه خیلی که مردی لحظه همون و چرخوندم عجز با رو سرم

 !«رو اونجا:» گفتم مسعود

 !شادیه شبیه چقدر_

 .دقیقا_

 پدرشه؟ یعنی_

 !دونم نمی_

 «تیناست» خورد، زنگ مسعود گوشی
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 عزیزم؟ جانم_

... 

 .میام الان باشه_

 .«کنم کمکش رم می اومده تاکسی با بیمارستانه بیرون تینا:» گفت و شد بلند

 .نبودند من متوجه اصلا. شدم خیره کذایی مرد به و دادم تکون سری

 .چرخیدند طرفم به سه هر همزمان و داد نشون منو سر اشاره با پرستار

 .اومد طرفم به و شد جدا اونا از افتاد، مرد اون ابروهای بین کوری ی گره

 .شدم خیره روبرو به و کردم پنهون خونسردم ی چهره پشت رو ترسم

 !«سپهر آقا:» گفت و ایستاد کنارم

 !«شناسم نمی:» گفتم و دادم بالا ابرومو تای یه

 منی؟ دختر دنبال چی برای. شناسم می خوب رو شما من ولی_

 درسته؟ هستین شادی پدر شما_

 دنبالشین؟ در به در چرا شما. بله که فرض به_

 .منه نامزد شما دختر_

 بدل و رد که ایه مسخره های حلقه اون منظورت که نگو:» گفت و داد سر ای عصبانی ی قهقه

 !«کردین

 .نیست توضیح به نیازی دونین، می رو چیز همه شما_

 بایستی؟ بلندشی که نداری ادب انقدر_
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 .ام خسته رسیدم، سفر از پیش ساعت یک همین من_

 .شی بازجویی دخترم ی پرونده تو باید هم تو حال، هر به_

 «ای؟ پرونده چه:» ایستادم شدم بلند بار این

 نداری؟ خبر که نامزدشی چطور_

 که گفتن بهم یدفعه بود، خوب حالش زدم حرف باهاش پیش چندروز بودم، ایران من که گفتم_

 ...بیاد شه بلند الان همین منتظرم حتی شوکم، تو هنوز! کرده تصادف

 .گفتن بهت اشتباه رو اش همه! پسرجون_

 چی؟ یعنی_

 !سخته چقدر مرد، یه ی گریه دیدن و شکست بغضش

 شناسیش؟ می چندوقته_

 !چهارساله نزدیک_

 کجا؟ از_

 کارگاه تو رفتیم، سرکار باهم نبود، خوب وضعش شدم آشنا باهاش وقتی درازه، اش قصه خیلی_

 .کردیم نامزد که هست ماهم دو یکی. صندوقداره من

 بود؟ گفته چی بهت من از_

 چطوره؟ شادی حال کنم می خواهش عیوضی آقای_

 !نیست خوب_

 ...کرده تصادف گفتن من به چی؟ یعنی_

 !گفتن دروغ_
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 کجاست؟ الان افتاده؟ اتفاقی چه پس_

 !کما_

 ...! شاید شکسته، و افتاده دستش از اش میلیونی چند بلور ظرف که بودم زنی مثل شاید

 «چرا؟:» زدم لب

 . داد می تکون رو سرش مدام لرزید، می هاش شونه

 !نبود؟ دیگه؟ بود شکلی همین خوردن شکست!  اومد می شکست گند بوی

 .ریخت می اشک صورت پهنای به و بود نشسته ویلچرش روی که دیدم رو تینا و چرخوندم سر

 شادی مگه شده؟ چی بگو تو:» گفتم و زدم زانو اش صندلی جلوی رفتم، طرفش به و شدم بلند

 ذارم نمی نداره عیبی نه؟ مگه شکسته دستش فقط نکرده؟ تصادف مگه نیست؟ خوب حالش

 ...«مراقبشم خودم سرکار، بیاد چندوقت

 و برداشتم صورتش روی از محکم دستاشو. زد می هق و بود پوشونده دستاش با رو صورتش تینا

 حالا؟ تا کرده چیکارا داری؟ خبر تو کنه، آماده عروسی واسه رو خودش بودم گفته بهش:» گفتم

 «کردین؟ انتخاب عروس لباس ببینم

 ...پایینه خیلی اش هوشیاری سطح سپهر_

 قسمت به من مگه... ببینم و خوشبختی رنگ من نبود قسمت. کردم نگاهش شده قفل فک با

 !نداشتم؟ داشتم؟ اعتقاد

 چه دونستم نمی هنوز و داشتم سنگینی حس چقدر. کرد بلندم و گرفت بازوهام از شادی پدر

 ...افتاده اتفاقی

 خیلی کردی، خوبی من دختر حق در انقدر جوزدگی روی از بگم که نیستی بچه پسر! سپهر آقا_

 ...داره خدا خواست به بستگی شادی چشمای شدن باز دیگه ولی! خیلی...مردی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 233 

 ...شرط و شرط و شرط بود شده زندگیم ی همه

 «افتاده؟ اتفاقی چه دقیقا:» گفتم زحمت به

 !«شده درگیر کسی با گن می والا:» گفت و داد تکون سری عیوضی آقای

@fatemehkazeminovels 

 ۱1 پارت

 کی؟ با شده؟ درگیر_

 .اینجا بیمارهای از یکی با_

 !شدم گیج چی؟ یعنی_

 !افتاده؟ اتفاقی یا بوده عمد از ببینن کنند می تحقیق دارن آقایون این دونم نمی هم من_

 افتاده؟_

 ...خورده بد تخت، ی گوشه خورده سرش افتاده آره_

 حد اون در بیمار یه با شادی که داشته دلیلی چه. نگفتم چیزی و کشیدم موهام بین رو دستم

 یعنی! کرد می گریه هم مسعود. داد می تکون رو سرش و کرد می گریه همچنان تینا بشه؟ درگیر

 می هرروز که بود سال چهار نزدیک بود، عزیز هم من برای بود؟ عزیز همه برای انقدر شادی

 !نیست؟ دیگه، عشقه نوع یه هم عادت بودم، کرده عادت بهش دیدمش،

 ،فهمه می آخر و اول:» کشید داد بلند. نداشت ای فایده ولی کنه آروم رو تینا داشت سعی مسعود

 ...«بگم بهش خودم بذار

 اصلا کنید باور کردین؟ پنهون رو چی دیگه چی؟ دیگه:» گفتم و رفتم جلو! بودم شده سنگ

 ...!«شدم سنگ دیگه من! شم نمی ناراحت

 !«شدم سنگ:» گفتم و کوبیدم سرم تو بار چند
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 که بود خوب چقدر و کرد می گریه بلند بلند تینا. کرد بغلم پشت از و گرفت رو دستام مسعود

 ! داد نمی اهمیتی ما به کس هیچ

 ...برات بمیرم الهی... داداش! سپهر؟_

 !کنه نمی  دوا رو دردی که تو مرگ! تینا خوام نمی_

 !افتاده بود، بستری محیا که اتاقی تو شادی_

 رو محیا بالاخره:» داد ادامه. نداشتم اعتماد هام گوش به و بودم شده لال!  مُردم واقعی معنای به

 ...!«دیدم

 !«بکَنی دل نتونی سال اینهمه داشتی حق:» گفت و زد لبخندی گریه میون

 !بود هیچی پی حواسم و زد می میون در یکی قلبم

 !من بیچاره

 !من ی پاره پاره دل بیچاره

 نداشت؟ داشت، رو حس همین مردن وقت سامان

 !بزنم فحر برسه چه بکشم، نفس تونستم نمی بود، ام سینه روی اتفاقات سنگینی از انبوهی حجم

 کنه؟ شکایت بخواد؟ کمک بکشه؟ داد نتونست هم سامان

 راشب کشیدن نفس شده نزدیک بهش خیلی شادی نداره تقصیری گفت می! کرد می گریه خیلی_

 .زده کنار رو شادی خودش از دفاع واسه... شده سخت

 غدرو شان تک به تک! بود دروغ اش همه. کشیدم دنبالم رو متعفنم و گندیده جسد و شدم بلند

 !بود محض
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 می خفه داشتم. ندادم اهمیتی هم شادی پدر های صدازدن به و کردم فرار بیمارستان از سرعت با

 داخ که جایی همون گلوم، بیخ بغض دویدم، می سرعت تمام با .داشتم احتیاج اکسیژن به و شدم

 ...بود نشسته کرد، می زندگی

  می دوه می داره که زده وحشت خارجی اگه ترسیدند، می ها خارجی از عادی حالت در مردم

 .نبود خودشون دست زدناشون جیغ دیگه دیدند

 !بودم شده دیوونه

 !شد می دیوونه بود من جای کس هر

 !!بودم مرده سامان جای من کاش

@fatemehkazeminovels 

 ۱1 پارت

 .انداختم مبل روی رو خسته منِ و رسیدم خونه به

 .کردم گریه خون حالش به و خوردم غصه «من» واسه

 امروز بود، تکمیل ظرفیتم امروز اصلا. دادم می گوش رو ماجرا کل شرح و رفتم می فردا شاید

 ...!بود خط آخر شاید

 می براش دلم که بود شده ستم بهش انقدر نکردم، اعتراضی بهش و خوابید مبل روی خسته منِ

 !سوخت

... 

 دهش خشک و بود افتاده طرف یه به جسد مثل سرم. شدم بیدار پیچید گردنم توی که بدی درد با

 .بود
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 رس بلایی چه فهمیدم می باید چی؟ که بالاخره اما نداشتم، هم کار سر به رفتن ی حوصله حتی

 ...بیام کنار چیز همه با تونستم می راحت خیلی که بودم قوی انقدر کاش نه؟ یا اومده زندگیم

 !بود مسعود هام، تنهایی رفیق تنها. رفتم طرفش به میلی بی با و شد زده در زنگ

 .شد داخل تر، داغون منم از اون و رفتم کنار

 !«بیای داشتم توقع:» گفت و نشست مبل روی

 کجا؟_

 !بیمارستان_

 چی؟ واسه_

 اریک دوتا ما با بودیم ایران اینکه خاطر واسه پرونده افسر بشنوی، رو ماجرا کامل شرح تا بیای_

 .نداشت

 .بده ادامه تا کردم نگاهش جوری

 بینشون چیزی خصومتی، ببینن تا کردن تحقیق دیگه های خیلی و کارگاه های بچه تینا، از_

 لاقهع مورد دختر و عمه دختر گفته که تینا جز شناسن، نمی رو محیا اصلا که گفتن اکثرا نبوده؟

 .بوده تو ی

 می قتحقی بعد. کنن نمی باور اما افتاد، اتفاق این ناخواسته که گفته مدام ات بیچاره ی عمه دختر

 .گه می راست که فهمن

 بیمارستان دنیا کل تو گه می بهش! بوده بد حالش خیلی که محیایی محیا، سراغ ره می شادی

 واسه و اینجاست اش خونه افشار دکتر که ده می توضیح اون چی هر اینجا؟ اومدی که قحطه

 نم از سپهر گرفتن خاطر به تو که کنه می اصرار! شه نمی باورش دیده صلاح اینطور خودم راحتی

 چی هر! توئه نامزد شادی که دونسته نمی حتی نداشته، خبر جا هیچ از بیچاره ی دختره. اومدی
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 وت کنه، نمی نگاهشم سپهر که مطلقه مریض یه ام، سوخته ی مهره یه من که ده می توضیح بهش

 .ره نمی که ره نمی کتش

 می دستشو شادی که بیاد، بیرون اتاق از قائله ختم واسه خواد می و میاد پایین تخت از محیا

 ادخو می محیا وقتی که شه می چی دونم نمی دیگه بعد. بگیر فاصله ام زندگی از گه می و گیره

 تخت اهرم به سرش و خوره می سر پاش اتاق، لیز کف خاطر به کنه، دور خودش از رو شادی

 .کنه می برخورد

 !بسه مسعود_

 .بزنی کاری پنهون انگ ما به نیای بعد! بفهمی باید که آخر و اول چرا؟_

 .گفتم یچیزی بودم عصبانی لحظه اون من_

 !ای عصبانی هم الان_

 ...شدم دیوونه توئه، با حق... باشه_

@fatemehkazeminovels 

 ۱5 پارت

 «برگرده؟ شادی ممکنه مسعود؟:» گفتم و گرفتم دستام بین رو سرم

 .گرده می بر بخواد خدا داری؟ اعتقاد معجزه به خب، آره_

 .شه نمی من حال شامل که دارم اعتقاد اینم به ولی دارم، اعتقاد_

 ...شد می تو حال شامل باش مطمئن بود، واقعی اعتقادت اگه_

 یه شاید اصلا شدم، سنگ وقته خیلی. نداره روم اثری دیگه ها حرف این من مسعود؟ دونی می_

 .کنه خوبم مُردن مثل خوب، حال

 .نرسیده آخر به که دنیا حرفیه؟ چه این_
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 .زنی می گولم که نیستم بچه! مسعود سالمه دو و سی رسیده، من واسه_

 ...بود تولدت دیروز... شد تموم ات ساله دو و سی_

 سال. بود تولدم دیروز آره،! میومد بدم زدن پوزخند از چقدر بست، نقش هام لب روی پوزخندی

 !نداشتم؟ داشتم، دوستش! بود گرفته تولد برام شادی قبل

 !ها شنوه می اون بیمارستان، بریم یسر شو بلند_

 !نکنم فکر_

 .شه بهتر حالش بشه باعث تو صدای شنیدن شاید کنه، می حس شنوه، می چرا،_

 .شده رد روم از تریلی انگار. ام خسته خیلی امروز حداقل نه، امروز_

 .خدا امون به رفته وقته خیلی کارگاه برم، باید دیگه من. مایلی طور هر_

 مسعود؟_

 ها؟_

 چرا تو! شمام زیردست من اصلا صفره، هاش دارایی بین هم ما کارگاه میلیاردره، بابات که تو_

 من؟ کارای دنبال میفتی

 .مثلا رفاقتما خراب_

 .کنم جبران تونم نمی هاتو خوبی هیچوقت که متاسفم_

 .نیست مهم هم نشد کردی، جبران یروز شاید_

 ...واقعی ولی خسته زدم، لبخند

 خسته انقدر چرا دونم نمی. آوردند می هجوم سمتم به خونه دیوار و در هم باز مسعود رفتن با

 بودم؟
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 اتفاقی هیچ کنم تصور کردم سعی. کردم درست چای خودم برای و کردم آب پر رو کتری

 ...نیفتاده

 بارم حسرت نگاه و رفتم در سمت به! بودم شده مهم عجیب روزها این شد، بلند در صدای دوباره

 !نیست خوردن قابل دیگه بکشه طول کمی اگه دونستم می. انداختم میز روی چای به رو

! مبود ندیده زندگیم از ای مرحله هیچ تو حال به تا رو بود در پشت که دختری ولی کردم باز رو در

 !«بفرمایید:» گفتم احترام با

 سپهر؟ آقا_

 .هستم خودم! بله_

 .نگارم من_

 !متاسفانه نمیارم جا به_

 .افشار دکتر دختر هستم، محیا دوست_

 «شده؟ چیزی خوشوقتم،:» گفتم و رفت بالا ابروهام

 تو؟ بیام شه می_

 چی که هستین جریان در خوام، می معذرت خیلی:» گفتم و رفتم کنار در ی آستانه از خجالت با

 .«نیست حواسم اصلا شده،

 نهآشپزخو به و برداشتم میز روی از رو فنجون. بشینه که کردم تعارف و بستم سرش پشت رو در

 کیی تشکر با و گرفتم مقابلش رو سینی. دادم قرار سینی داخل و ریختم چای دوتا جاش به رفتم،

 .«ریختم بهم رو اینجا اگه ببخشید:» گفتم خجالت با. برداشت رو ها فنجون از

 .«نیست مهم:» گفت و انداخت اطراف به گذرایی نگاه
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 تا امانتی یه رسوندن واسه راستش:» گفت و داد قرار پاش روی رو بود همراهش که بزرگی کیف

 .«اومدم اینجا

@fatemehkazeminovels 

 ۱1 پارت

 امانتی؟_

 رو اه اون. کشید بیرون سررسید دوتا و کرد باز رو کیفش زیپ. داد تکون بله نشانه به رو سرش

 .«گفتم که هستن ها امانتی همون اینا:» گفت و داد قرار میز روی

 «اینا؟ هستن چی:» گفتم و دادم قرار ابروهام بین اخمی

 !محیاست طرف از_

 ...!«خاکسترم زیر آتشِ من:» کردم باز رو اولش صفحه و برداشتم رو سررسیدها اون از یکی

 .شماست برای اینا گفت_

 دارین؟ خبر ازش_

 .ایران شه می منتقل_

 چی؟ برای_

 بد خیلی حالش ممکنه لحظه هر چون بکشه، اینجا رو مجازاتش که نیست متعادل شرایطش_

 .بکشه حبس خودش کشور تو بهتره بشه،

 چی؟ یعنی_

 !عمد غیر قتل دیگه، یکیه مجازات_
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 تو ببینم خواست می دلم. داد می نشون خودشو هم بغض میومد که محیا اسم بودم، کرده بغض

 بخونم؟ من باید حالا که نوشته چی دفترها اون

 .برم باید من دیگه، خب_

 .کردم نگاه بود ایستاده که ای غریبه دختر به

 .«ببینمش خوام می:» گفتم بلافاصله

 ...نیست خوب کدومتون هیچ حال واسه نکنین، رو کار این کنم می پیشنهاد بهتون_

 کدوم باید اول اصلا. کنم شروع کدوم از اول دونستم نمی بود، نوسان در ها سررسید بین نگاهم

 خوندم؟ می رو

 همیدمف و کشیدم پوفی در، شدن بسته صدای شنیدن با و برداشتم رو بود جلوتر سالش که یکی

 ...نشدم هم اش خداحافظی متوجه حتی! رفته نگار

 نای اش نشدنی تکرار های سرانگشت اینکه حس و کشیدم بو رو دفتر ای قهوه جلد وجود تمام با

 ...برد می اغما به منو کرده، لمس رو جلد

 ...!«خاکسترم زیر آتشِ من »

 .باختم را تو بالاخره رفتن، کلنجار ها هفته و ها روز از بعد! شد تمام بالاخره »

 ...شد نخواهد سرد من بر قیامت تا نبودت آتش که قربانگاهم، ابراهیم من

 قربانی را بدیلم بی اسماعیل خودم های دست با چون! شد نخواهم خوشبخت هرگز که دانم می

 !نکرد نظری هیچ خدا، و کردم

 ...شده خراب سرم روی که آواری مسخ و ام شده دیوانه یقین به! ام شده دیوانه

 تو؟ باختن بود بم ی زلزله

 !نه
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 !بود هیروشیما بمباران شاید

 ...!سوم جهانی جنگ هم شاید

 دیر خیلی همیشه برای که دانم می خوب روز آن و برسد دستت به روزی شاید بنویسم، باید

 ...!«است

@fatemehkazeminovels 

 ۱۱ پارت

 .بود کرده خیس رو صورتم کل اشک که حالی در خوندم رو اول ی صفحه

 !دیوار روم، جلوی و بود ویرونه سرم پشت

 ...نشد و کنم شروع صفر از خواستم نشد، و بگیرم سر از رو زندگی خواستم بار هزار

 تمداش دوستش...بکشه سختی زندگیش تو انقدر محیا خواستم نمی بمیره، شادی خواستم نمی

 !نشد که شدنش خوشبخت قیمت به داشتم دوستش نبود، من مال اگه حتی

 داد، می رو بو این هاش لباس همیشه! کرد ترورم هاش نوشته از قبل لاوندر گل بوی و زدم ورق

 !بود لاوندر پر دشت یه اصلا... چشماش دستاش، تنش،

 می همیشه هست یادت بگذرانم؟ چطور را بودن تو بی روز اولین که کنم می فکر این به دارم »

 ههفت این آخر شاید. کشم می نفس فقط و ام مُرده ثانیه هر بار هزار مُرد؟ خواهم نباشی اگر گفتم

 و کرده سفارش را همین مادر است؛ مثبت جوابم! کیست؟ دانم نمی بیاید، خواستگاری به کسی

 و تو گیر دلم. نباشد ظلم این بزرگی به دنیا در ظلمی هیچ شاید...! کرده تهدید تقریبا پدرم

 ما زندگی وارد که مَردی بیچاره! کرده اشغالم عشقت ازل از و فلسطینم من! دیگری گیر ام زندگی

 .کند تصاحب را ام پاره پاره قلب تواند نمی هرگز و شود می

 من مثل ها مدت تا شاید شوی، متنفر من از شاید... اجباری الکل مست یا باشی خواب الان شاید

 ...کنی سر بُهت در
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 !نشوی تفاوت بی هرگز کاش

 ...!«مُرد خواهم همیشه برای ندارم، قلبت کجای هیچ در جایی هیچ بدانم که روزی

 می کاش. بردارم رازش از پرده زودتر تا داد می اجازه بهم چشم سوزش این کاش چرا؟ محیا؟ چرا

 ...!خاکسترم زیر آتش هم من! گفت می راست. باشه خواب روزها این ی همه شد

 چه اما باشم نداشته تهصب طاهره روی قبل مثل شاید. رفتیم سامان دیدن به طاهره با امروز »

 دوستم عجیب تبسم! ماند می زنده هم من زندگی بود زنده اگر که مردی است؛ سامان یادگار کنم

 چیز هیچ و زد می حرف مدام طاهره. کنند می هدیه را سامان عطر بوی موهایش تار به تار! دارد

 سهمی هک من! بتابی نو از مان زندگی آسمان بر کاش...باشد آفتابی گذشتم این کاش. شنیدم نمی

 خوشبخت تو خورشیدی، سخاوتمندی به! سپهر خورشیدی خودِ تو داشت، نخواهم زندگی این از

 ...!«رساندم جانم به پرتویی شاید تو خوشبختی از هم من باش،

@fatemehkazeminovels 

 ۱8 پارت

 دو و گیج قبل از بیشتر خوندم، می که ای صفحه هر بود؟ اومده چی بدیل بی احساس اونهمه سر

 چه. ریختم می اشک و خوندم می وقفه بدون دیوونه یه مثل ،بود شده تاریک هوا. شدم می دل

 ...!من از بیشتر خیلی بود، کشیده دردی

 درس، ها، خستگی ها، تنگی دل مادرش، حرفای علیرضا، با اش نامزدی بود، نوشته چیز همه از

 !پولی بی

 !نبود کشید، می عشق از که دردی ی اندازه به هیچکدوم ولی

 عبور رو کلمات تونستم می سختی به و بودم درآورده رو عینکم عروسیش، روزهای به رسیدم

 ...شد می خیس عینکم ی شیشه و کرد می تر هامو مژه چشمم اشک. بدم

 یم و دارم برمی را تلفنم. کنم تماشا را نبودنت دیگر توانم نمی! توانم نمی آسمانم؟ دانی می »

 ...ام ساله هزار سکوت از ام، ناتوانی و عجز از برایت؛ نویسم
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 !ام خسته! اول ی پله سر گردم می بر و شوم می پشیمان چندم دانم نمی بار برای

 ...نباشد من خستگی به کس هیچ دنیا تمام در شاید

 دردم به روز یک که دانم می کنم، می جمع را گذشته مصرف تاریخ های قرص است وقت خیلی

 امروز؟؟ از بهتر روزی چه و خورد، خواهند

 سرم. کنم می نشخوار تو با را خاطراتم. رود می پایین همراهش بغض یک خورم می که را کدام هر

 !«سپهری خودِ خودِ تو... بهاری طراوت تو:» خوانم می لب زیر و شود می سنگین

 

 نشد سوگند تو تلخ خداحافظی به

 

 نشد بند ای ثانیه دلم و رفتی تو که

 

 لبهایم ولی ممنوع میوه تو لب

 

 نشد کند دل تو سرخ لب طعم از چه هر

 

 شهر در گشتم و گشتم جا همه چراغی با

 

 نشد مانند تو به اینجا کس هیچ کس، هیچ
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 دارد را خودش جای من دل در کسی هر

 

 نشد خداوند سینه این در تو جانشین

  

 شاعرها شبی بگویند تو از خواستند

 

 !نشد: نوشتند شرم قلم با عاقبت

 

 نظری فاضل: از

 مگر! ام شده مهربان عجیب است روز چند دانی؟ می. باشد آخرم های ثانیه لحظات، این کاش

 شوند؟؟ نمی مهربان مرگشان از قبل همه

 هب اینکه با. باشم داشته دوستش توانم نمی قبل مثل دیگر دانی؟ می! بود دعوت هم طاهره امشب

 چه هر از باشد، تو کنار است قرار کنم می تصور وقتی گذشتم، نیستم و هست تمام از او خاطر

 !شوم می منزجر دارد وجود دنیا در طاهره

 !بیزارم شود، ات زندگی وارد و کنی فکر آن به تو که زنی هر از! متنفرم دنیا زنان تمام از اصلا

 در اینجا من که نیست یادش کسی اصلا! نکردم قفل را اتاق در پیچد، می هم در ام معده تمام

 عروسک یک... دیگران های خواسته تحقق برای بودم ابزار یک فقط من! هستم دادن جان حال

 ...برقصد همه ساز به است مجبور که

 فقط حرفش... کردم التماس زدم، ضجه زدم، چانه کردم؟ قبول را مادرم حرف که شد چه دانم نمی

 صورت آن در شاید هستم، تو عاشق من که دانست نمی هرگز کاش... تمام و طاهره بود، کلام یک
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 نیاد از ای گوشه در جایی و بگریزم ها عدالتی بی این از تو با دنیا تمام از خیال بی توانستم می

 ...کنم زندگی کنارت

 طاهره... باشد داشته ثمری رنجم و زجر همه این حداقل کاش کنی، قبول را طاهره حداقل کاش

 دادم، دست از را چیزم همه من... شد من زندگی از تر مهم اش زندگی و داد دست از را شوهرش

 ...را ام هستی ی همه

 شود؟ تکرار دیگر کسی برای تو به احساسم حجم تمام دیگر بار یک شود می مگر

 !کنی قبول را طاهره کاش

 ...کاش

 باشد آخر ی گریه دگر گریه این کاش

 

 باشد در آن به میخ ترت چشمان کاش

 

 

 شد بیماری کودک دلم چشم در عشق

 

 باشد مادر عاشق یتیم طفل آن کاش

 

 

 !نیست ماهم دی سردی ام زندگی زده یخ
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 ...باشد آذر آخر سیاه ابر ی تحفه

 

 

 را عشقت کند خلق خدا که یعنی درد

 

 !باشد اکبر تو ایمان ی قصه از عشق

 

 

 ولی ختم شود بست بن به کوچه این تو بی

 

 ...باشد محشر ی لحظه ها ثانیه این کاش

 

 

 است زده قلبم به چالاک دشمن چون یأس

 

 باشد لشکر دل در ام دلخوشی ثمر بی
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 ولی گشت «فشان مشک صبا باد نفس»

 

 ...باشد دفتر اول اثرم بی ی شِکوه

 

 «کاظمی فاطمه: از شعر

@fatemehkazeminovels 

 ۱9 پارت

 همه این. کردم ناحق قضاوت درموردش سال اینهمه بود، کرده باد چشمام بودم کرده گریه انقدر

 ...بود پول دردش کرد، شوهر و نیاورد طاقت گفتم سال

 بی طعم تبسم اینکه واسه گذشته، زندگیش از طاهره خاطر واسه محیا ندونستم سال اینهمه

 ...عزیزه خیلی واسش سامان خاطر اینکه واسه نچشه، رو پدری

 ودب خانم انقدر محیا آخه بکَنم؟ دل نتونستم سال شش چرا فهمیدم حالا. ترکید می داشت قلبم

 گه می زهره عمه وقتی که مهربون انقدر... کرد فراموشش شد نمی کند، دل ازش شد نمی که

 و تبسم شدن خوشحال خاطر به اون... کنه می قبول شه، بزرگ پدر با تبسم بذار و کنار بکش

 ...بود گذشته خودشم از سامان، روح و طاهره

 می نشون بهش خوش روی زندگی کاش شد، می خوشبخت محیا کاش بود، خوب علیرضا کاش

 ...داد

 ...شد می خوشبخت حداقل کاش... نشد من مال که اون
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 هب ثانیه که سالی اینهمه. خوردم رو محیا و سامان نبود ی غصه فقط دردی هیچ بدون سال اینهمه

 !قلبم طلایی مو دختر...کشیده می زجر داشته محیا اش ثانیه

 یه مگه. بود شده تر وخیم وضعش خودکشی، قبل های نوشته اون از بعد کشید، می نفس هنوز

 می فکر که حالا! من واسه فقط ولی بود نازک دل محیا داره؟ ظرفیت چقدر لوس و نازک دل دختر

 ...خیلی بود، من از تر قوی خیلی اون کنم

 تمام صدر در مرگ باز دهند نجاتم هم دیگر بار هزار! ام نشده متحول! نیستم خوشحال اصلا »

 ...دارد قرار آرزوهایم

 بکشد؟ نفس همچنان درد از حجم این تحمل با کسی شود می مگر دارم، جان تا هفت من

 کردند، شادی زدند، دست همه کشید، هایم لب روی لبخند طرح و نشستم آرایشگر دستان زیر

 ...کردند خوشبختی آرزوی

 صبح به تو کنار کرد، خواهم سپری تو کنار داشتم یقین که شبی! شد عاشورایم عروسی شب

 علیرضا. بود خودم تقصیر آمد سرم به چه هر ندارم، هیچکس از گله! شد قتلگاهم رساند، خواهم

 هلحظ تمام توانستم، نمی من. شد می دنیا همسر بهترین شک بی دید می من از سبزی چراغ اگر

 ...عشقت به خیانت گذشت، تو به خیانت حس با عمرم های

 رت سخت برایم ها شب. ماندم می خیره ام زندگی به شب تا و شدم می بیدار صبح ربات یک مثل

 یزچ واقعیت و باشی کسی خیالی آغوش در را ات جوانی تمام کن فکر مثلا. شد می تر گیر نفس و

 ؟بود کجا سختی اوج دانی می. رفتم می آغوشش به روح بی و سرد جنازه، یک مثل. باشد دیگری

 بود، گذشته وجدان عذاب و گناه از کارم کردم، می تصور علیرضا جای به را تو که ای لحظه آن

 تو جای و کردم می باز را هایم چشم وقتی. ندارم ارزش خدا چشم در ای ذره که دانستم می خوب

 !مُردم می هزارم بار برای و شد می تنگ نفسم دیدم، می کنارم را دیگر کسی

 گناهی هیچ که بودم مقصری من باشی، کرده هم فراموش حتی شاید آمدی، کنار تر راحت تو

 ...نداشت
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 تمام که هایت دست حسرت در... ستبرت و امن آغوش حسرت در! سپهر ام مانده حسرت در

 ...بلعید می را هایم دست

 ...حضورت کردن حس حسرت در

 را هایت دست بتوانم شده که هم بار یک برای کاش رفت، خواهم زود خیلی دنیا این از دانم می

 ...«است یخ... است سرد... ندارد احساس که قبر سنگ دانی؟ می آخر... بگیرم

 قلبم سر عجیبی سوزش یه شد، می منفجر داشت سرم. بودم مونده بیدار و بود شده روشن هوا

... خواست می رو حضورش خواست، می رو آغوشش خواست، می هاشو دست هم من دل. بود

 ....شد محو شد، گم شد، دور ازم محیا

 ...!«خاکسترم زیر آتش هم من:» کردم تکرار لب زیر

 مدوست اونم فهمیدم و عاشقتم گفتم بهش که ای لحظه پیش، سال ده به بودم برگشته دوباره

 به ثانیه هر و ساعت هر ولی داشتنم دوست و عشق آخر دیگه کردم می فکر که ای لحظه داره،

 مانعی دیگه که حالا بود، شده دور ازم همیشه برای و میومد محیا اسم حالا! شد می اضافه عشقم

 ...زندان ی زده زنگ و سرد های میله جز نبود؛ بینمون

 .بپره سرم از خواب تا شستم سرد آب با رو صورتم و دست و کردم عوض رو هام لباس

 به آروم و عجله بدون! شد هم قراضه آهن یه دلتنگ شه می کردم حس و کردم روشن رو ماشین

 یه جز نیست، منتظرم جا هیچ وقت هیچ خوبی چیز هیچ دونستم می. روندم بیمارستان سمت

 ...دردسر و بیچارگی و بدبختی دنیا

 خمیازه و دادم بدنم به قوسی و کش. شدم پیاده ماشین از و کردم پارک بیمارستان در جلوی

 سمت به و شدم بیمارستان وارد. کشیدم بالا مو بینی و چکید راستم چشم از آب. کشیدم

 یوضیع شادی وضعیت نباشین، خسته:» پرسیدم بود تایپ مشغول که پرستاری از. رفتم اطلاعات

 «چطوره؟
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 مغزی مرگ ممکنه اومده پایین خیلی اش هشیای سطح:» گفت بیاره بالا رو سرش اینکه بدون

 .«بشه

 ...نداشتم شدنش بلند به امیدی هم اول ی لحظه همون از

 .زد می لبخند و بود ایستاده سرم پشت افشار دکتر. برگشتم و نشست ام شونه روی دستی

 !«دکتر آقای سلام:» گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 چطوره؟ حالت سپهر، آقا سلام_

 .پاشیده هم از زندگیم. نیستم خوب! که؟ بینین می_

 .کنیم صحبت یکم اتاقم بریم بیا_

 قبل ی دفعه که مبلی روی و بستم سرم پشت رو در. رفتم و افتادم راه دنبالش حرف بدون

 .نشستم بودم، نشسته

 .ایران برگردوندن رو محیا_

 بشه؟ بد حالش اگه_

 !دونم نمی_

 چطوره؟ شادی_

 شده؟ درگیر محیا با که دختره همون کیه؟ شادی_

 .بله_

 شناختیش؟ می_

 .«مثلا بود نامزدم:» گفتم و زدم پوزخندی

 جدی؟_
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 دونستین؟ نمی مگه_

 .شدن درگیر و شناختن می همو قبل از کردم می فک من_

 خالی دیروز از ام معده. خوردم رو نصفش و ریخت برام چای یه. نگفتم هیچی و دادم تکون سری

 توش شادی که اتاقی سمت به. شدم خارج اتاقش از و کردم تشکر دکتر از. سوخت می و بود

 رنگ سبز کلاه. بود روح بی و سرد صورتش. زدم زل بهش شیشه پشت از و رفتم بود بستری

 سرم دور زمین و کردند می حرکت صفحه روی رنگ سبز های کوه و بود گرفته قاب رو صورتش

:» گفت و داد تکون هامو شونه شادی پدر. دید می تار هام چشم و بود افتاده فشارم. چرخید می

 «خوبه؟ حالت

 و کرد صدا رو پرستار. دیدم می رو شادی پدر کرد می کار چشمم تا و چرخید می سرم دور

 چشمام کردن باز مانع سرگیجه و تهوع حالت ولی شنیدم می واضح رو صداها. بستم رو چشمام

 هام پلک. کردند وصل بهم سرم و خوابیدم ها اتاق از یکی تخت روی پرستارها کمک به. شد می

 ...خوابیدم می داشتم کم کم و شد می سنگین

 

  

 81 پارت

 هکرد ایجاد بدی سوزش دستم داخل سوزن. نبود کسی پرستاری اتاق تو کردم، باز که رو چشمام

. اومد دستم داخل سوزن درآوردن برای پرستارها از یکی و فشردم رو سرم بالای زنگ. بود

 جخار بیمارستان از. رفت می گیج ضعف خاطر به هنوز سرم. اومدم پایین تخت از و کردم تشکری

 سوار. داشتم عمیق خواب و حسابی درست غذای یه به احتیاج. رفتم ماشینم طرف به و شدم

 .روندم خونه طرف به سرعت با و شدم ماشین

 رایب و رفت می نفسم بود، گرفته خودش به رو ممکن حالت ترین تیره آسمون. بود خفه برام شهر

 ...نداشتم اصراری برگشتنش
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 فشرده قلبم و اومد می پایین سقف. نداشتم گریزی راه و اومدند می جلو دیوارها شدم، خونه وارد

 بهش دستی. بود درآورده پاشنه از رو خونم در مرگ و شدند می خم داشتند هام زانو. شد می

 ...بار سه بار، دو بار، یک نه... کشیدم داد توانم ی همه با. افتادم زمین روی زانو دو و دادم تکون

 می ینپای صورتم پهنای به اشک و بود شکسته بغضم. سوخت می گلوم که بودم کشیده داد انقدر

 هیچی من کرد، زندگی تو بدون شه نمی... بُردی تو! تسلیمم... بسه... خدایا:» گفتم بلند. اومد

 مدار گذاشتم لعنتی دنیای این تو پا که روزی همون از من خدایا... نبودم هیچی هم اول از! نیستم

 ! «گناهه؟ کدوم تاوان! چرا؟! چرا؟... کشم می

 کاغذیم، دنیای آدم تنها. بود شده خرد خردِ خودم پیش غرورم و کردم می گریه بلند صدای با

 شده له خودم پیش غرورم که... خودم خودِ بودم، خودم... ام خورده شکست ارتش سرباز تنها

 ...بود

 زبان یادگرفتن مشغول و نشسته مبل رو محیا الان شد می. افتاد اتفاق سریع خیلی چیز همه

 هخست آغوش یه صرف به منم و طرفم بدوه یا کنه، درست غذا آشپزخونه تو یا باشه، اسپانیایی

 ...کنم دعوتش

 کوچکش و لطیف های دست هم بار یک نتونستم من! بودم مرُده خدا به! بودم مِرده حسرت تو من

 !کنم لمس زد می بیرون شالش پشت از گاهی که رو موهاش نتونستم بگیرم، رو

 شده غرق حسرت دنیا یه وسط من... نخورده دست بکر، بود، مونده پاک هوسی هیچ بدون عشقم 

 ...!بودم

 و حرفاش شدم، می آروم خوندم می رو حرفاش وقتی رفتم، محیا دفتر طرف به ها دیوونه مثل

 ...!داد می لاوندر بوی هم بود کرده پخشش چشماش اشک که خودکارش جوهر

 :»گفتم بغض با لب زیر و کشیدم صفحاتش روی دستی

 ...«نگاهت مستِ قربون

 ...!بود چکیده محیا چشم اشک روز یه که چکید جایی رو درست چشمم اشک قطره یه
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 محیای روشنم؟ سپهر دانی می! ها نه زندگی گرم! است گرم سرم نویسم، می کمتر اگر ببخش »

 تنم جای جای مهمی یا بیخود چیز هر سرِ. خورد می مفصل کتک یک شب هر ات کرده عزیز

 هم خیلی برعکس، ندارم؛ بدی حس ها کتک این از. شود می مشت و لگد و کمربند کبود

 منِ که چیست گناهش. ام کرده ظلم هم علیرضا حق در من! است حقم کنم می فکر و خوشحالم

 دارد؟ دوست را منفور

 ...توانم نمی

 غرق زندگی این منجلاب در و ام نزده صدا کمک برای را نامش هاست سال که خدایی به قسم

 !توانم نمی ام، شده

! مباش متنفر علیرضا از توانم نمی حتی... باشم داشته دوست دوباره بدهم، دل دوباره توانم نمی

 .است تر رحم بی هم تنفر از حسی بی ندارم، حسی هیچ

 از ندز می کتکم وقت بی و وقت که علیرضایی حتی! سپهر متنفرم خودم از کند، می درد تنم تمام

 چه هر شود؟ آبروریزی خواهد نمی یا آید نمی دلش دانم نمی زند، نمی صورتم به! است بهتر من

 !دهد می نجاتم  رحم بی مردم های سوال بند از کمی هست که

 !سپهر ام شده تمام من

  مجازات بدترین مستحق را خود اما تو دل ی ناخواسته شکستن جز نیستم گناهی هیچ صاحب

 ...«دانم می

 .کوبیدم روش رو عصبیم های مشت و بستم رو دفتر خشم با

 ره بکشم، رو مانتوش آستین دانشگاهش جلوی خیابون شلوغی تو اومد نمی دلم من که محیایی

 !خورد؟ می کتک یکی از شب

 یکی لگد و  مشت زیر بشه، ناراحت مبادا تا بزنم صدا رو اسمش بلند اومد نمی دلم که محیایی

 داد؟ می جون
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 ومگل بیخ تا نفرت و خشم و بغض. زدم زل ام نشسته خون به های چشم به و ایستادم آینه جلوی

 !سامان؟ مرگ بعد ریخت؟ هم به کی از چیز همه. بود رسیده

 ات میندازه، راه بازی آتش تالار جلوی گیره؟ می و عروسی بهترین برامون بود نگفته سامان مگه

 ده می سفارش پاریس از رو عروسش لباس گفت می محیا به بخوابه، کسی نمیذاره شب های نصفه

 ...بیارن تا

 ...سامان سامان، سامان، آه

 ...!آدم اینهمه نیست و هست به زدی گند بردی، هم رو زندگی چندتا خودت با و رفتی تو

 آتش خاک چند هر کشید، می عذاب که بود محیا فقط اونموقع مردم؟ می من تو جای شد می چی

 ...کرد می کمتر و کمتر رو دلش

 می ثانیه هر ساعت، هر روز، هر و ایم زنده باشیم، هم کنار ثانیه یک تونیم نمی و ایم زنده حالا

 !میریم

 ...است فاصله بینمون دریا هزاران و ایم زنده

@fatemehkazeminovels 

 80 پارت

 پشت. خورد زنگ گوشیم که بودم کرده فراموش رو ام معده سوزش و بود شده گرم چشمام تازه

 رو نحسش صدای اون و گوشی شد نمی. شدم می دیوونه داشتم و کرد می درد شدت به سرم

 .بود مسعود انداختم، اش صفحه به نگاهی و شدم بلند بگیرم، ندید

 «بله؟:» دادم جواب و کردم صاف رو صدام

 کجایی؟ سپهر سلام_

 چطور؟ خونه،_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 256 

 نزدی؟ بیمارستان به سر_

 .بودم جا اون پیش ساعت دو یکی چرا_

 .برگرد دوباره_

 شده؟ چی چرا؟_

 ...شادی_

 ...بگه خواد می چی دونستم می و کردم سکوت

 ...کرد تموم شادی سپهر؟_

 برای داشتم دوست عادت حسب بر هم هنوز. کردم قطع رو گوشی و دادم بیرون آه با رو نفسم

 .بپوشم مشکی پیراهن میره می که کسی

 یم. شده شکلی چه ام قیافه نبود مهم واسم اصلا و بود شده ریش به تبدیل همیشگیم ریش ته

 .بودم اتفاق این منتظر لحظه هر و نیست شادی برگشت به امیدی هیچ دونستم

 !کرد می ترکم داشت شادی همیشه برای بود، رسیده وقتش حالا

 شد می باعث جمعیت ازدحام و بود شلوغ خیلی ساعت اون تو رفتم، بیمارستان طرف به سریع

 می اش دلداری و بود گرفته رو تینا ویلچر های دسته که دیدم رو مسعود دور از. بشم تر کلافه

 اشک و بود کرده بغل رو هاش دست هم شادی پدر. بودند هم خانم عاطفه و صادق آقا حتی. داد

 بیمارستان این روی و سر از بیماری و مرگ بوی رفتم، طرفشون به افتاده های شونه با. ریخت می

 .بارید می منفور

 و کرد خرجم همیشه مثل رو اش برادرانه آغوش. اومد سمتم به و شد متوجهم مسعود همه از اول

 می ریقرا بی خیلی تینا. بود زده چنبره گلوم تو و ترکید نمی بغضم! داد می رو سامان بوی عجیب

 .بودند هم دوستای تنها و بود شده عمیق شون رابطه مدت این کرد،



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 257 

 به تا خواستند عیوضی آقای و من از مدت اون تو و کشید طول خیلی گرفتنش تحویل کارهای

 فروخت می عیوضی آقای باید رو بقیه و برداریم رو خوره می بدرد که وسایلی و بریم شادی خونه

 بود زنده وقتی که جایی کنند، منتقل ایران به رو شادی خواستند می. داد می تحویل رو خونه و

 ...موند می اونجا باید همیشه واسه حالا و کَند دل ازش

 هاش، کتاب تمام. برداشتم رو هامون عکس اش، شخصی وسایل بین از و رفتیم شادی ی خونه به

 !«نشدی خوشبخت هم تو:» گفتم لب زیر. بود اش چندساله زحمات حاصل...  و هاش جزوه

 زچی. گذاشت فروش برای رو ها وسیله باقی و برداشت یادگاری و عکس چندتکه هم عیوضی آقای

 و دبو چیده اتاق داخل رو کتاباش از بلند ستون یه بود، دفتر و کتاب بیشترش نداشت، زیادی

 پخش شون همه و خورد ها کتاب از یکی ی گوشه به پام بیام، بیرون اتاق از خواستم می وقتی

 تابک از یکی ی گوشه از. کردم جمع هم کنار رو همه کلافگی با و گفتم لعنتی لب زیر. شد زمین

 و چهاردست آروم داشتم، شک چشمام به! کنم باور تونستم نمی و بود زده بیرون آشنا یچیز ها،

 ...برداشتم رو قرمز جلد با قطور کتاب و رفتم جلو پا

@fatemehkazeminovels 

 81 پارت

 کی به. کشیدم بیرون و گرفتم رو زده بیرون عکس ی گوشه کرد می ام خفه داشت که بغضی با

 و کینه رو شادی! شد نمی باورم. کرد اشباع رو اتاق فضای دنیا های معصومیت تموم حجم باره

 ...بیمارستان ی رفته رو و رنگ تخت اهرم نه کشت، نفرت

 ...ترکوند رو بغضم موربش و کشیده های چشم

 روشن؟ ای قهوه یا عسلیه من های چشم سپهر؟_

 تیره؟ یا روشنه ای قهوه_

 تیره؟ ای قهوه گی می تو عسلی گم می من! دیگه نکن اذیتم_

 !!!ت...چشا رنگ اون با من ختم،...شنا رو رنگی همه_
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 تو. ..دختر من برم مظلومیتت قربون:» گفتم و کردم پاک چشمم زیر دست کشیدن با رو هام اشک

 بمیرم الهی دادی؟ تو همه از بیشتر رو سامان مرگ تاوان چرا دادی؟ منو حماقتای تاوان انقدر چرا

 می وفام، بی دونم می شکلیه؟ همین چشمات هنوزم من محیای... معصومت چشمای این واسه

 حرو به نداره رو گذشته زیبایی دیگه چشمات ببینم بیام اگه اما بودم، مُرده حالا تا باید دونم

 ...«تمومه کارم دیگه محیا جون به... میرم می سامان

 جمع دستام کشیدن با زمین روی از رو غرورم ی شده خرد های تکه و شد می بلندتر هقم هق

 عکس یه مگه بود، کرده قایم من از بود، برداشته رو عکسش نفرت و کینه از شادی. کردم می

 پرداختم، می هم رو بهاش و کردم می نگاهش گاهی فقط کنه؟ ام هوایی تونست می چقدر خالی

 ...کرد می لونه بست هام شونه رو خورشید و بودم قله نوک که وقتی سنگینی به آه یه

 مرتکب ای نانوشته گناه خواستم می بار اولین برای بودم، کرده تغییر زندگیم توی بار اولین برای

 ...بگیره ازم و کنه مجازاتم خدا مبادا تا نکردم نگاه بد چشم به بهش که محیایی بشم،

 هاش چشم روی مکثم... کردم نزدیک ام شده خشک و کبود های لب به و آوردم بالا رو عکسش

 خواستم می رو چشماش مورب طرح... ببوسم رو چشماش عکس خواستم می بار اولین برای بود،

 ...هبیفت خط بشکنه، ترسیدم می زدم، نمی دست هم عکسش به من...بکشم بیمارم های بوسه با

 ...!بوسیدم بالاخره

 دو و بار یک نه بوسیدم؛! شد می حس هم عکس داخل از اش خورده تاب و پیچ مژگان بودن تر

 ...بار

 ته هدیگ که ریزه می اشک وقتی مرد کنه؟ نمی گریه مرد گفته کی کردم، گریه و بوسیدم بار هزار

 ...الکی و تصنعی آرامش یه به بودم، راضی هم شادی کنار زندگی به من... باشه خط

 و شدم ممنوعه های گناه بدترین مرتکب اون طی در که داشتم ای قبلی زندگی من شک بدون

 ...بود اون جهنم زندگی، این حالا

 رو؟ ها کشیدن زجر این دید می خدا
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 یه،آ یه جمله، یه کنی، می تکرارش شرایطم بدترین تو و ذهنت تو میاد آهنگ یه که وقتایی مثل

 محیا کردم، می گله بدبیاری و دوری از وقتی همیشه که ای آیه. رفت می رژه ذهنم داخل مدام

 اما. کرد می آرومم بدجور بود که چی هر محیا؟ اعجاز یا بود آیه اعجاز دونم نمی. خوند می واسم

 ...حالا

 مه رو اسمش شد می سال خیلی. نداشت ای فایده «عبده بِکاف اللهُ ألیس:» گفتم لب زیر چی هر

 به شده نازل ی نانوشته ی آیه طبق بودم کرده فراموشش بودم، نخواسته کمک ازش بودم، نیاورده

 ...ذهنم و قلب

 ؟...دارم کجا من را خدا »

 ...«مطرودم مطرودِ من که

 ماشین سوار عیوضی آقای همراه. شدم بلند و گذاشتم جیبم داخل بها گران ء شی مثل رو عکس

 اب پدرش باید فقط و بود شده تموم تحویل کارهای تقریبا. برگشتیم بیمارستان به و شدیم

 ...گردوند می بر ایران به رو اون سنگین، های هزینه پرداخت

 و کردم خرج هم اسکناس چندتا. ببینمش بده اجازه تا کردم خواهش پرستار از بار آخرین برای

 .ببینم رو شادی دقیقه چند فقط تا شد راضی بالاخره

 و کرد باز رو شادی مخصوص کمد پرستار. رفتم کمدها طرف به و گذشتم عبوس و سرد راهروی از

. بود اش پریده رنگ و سرد صورت دیدم که چیزی اولین و کرد باز رو کاور زیپ... کشید بیرون

 کردم؟؟ می حس من یا بود مونده هنوز ابروهاش وسط اخم طرح

 ...زد نمی زندگیمون به ای صدمه محیا کرد، می پاک کینه از رو دلش کاش

 نمی پاک قلبم از شرایطی هیچ تحت وقت، هیچ و بود کرده خودش مال رو قلبم جای یه فقط اون

 ...شد

 ...بود مظلوم خیلی... بود مظلوم کرد، می خالی محیا سر داشت که مشکلی هر دنیا این اصلا

 ...کاش...باشه شده خوشبخت مُردن بعد حداقل کاش باشه، رسیده آرامش به شادی کاش
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 بغل رو هام زانو. نشستم بیمارستان، خلوت راهروی تو و اومدم بیرون منحوس و منفور اتاق اون از

 ...کردم گریه زندگیم ی خورده گره و پیچیده کلاف واسه و گرفتم

 ریشم ته از آمد، تو ابریشم بوی»

 پیشم نباشی که! هستم و بودم عاشقت

 

 دبیرستانی بچّه یک تکراری توی

 !!اندیشم می تو به: شیشه بر نویسم می

 

 ...شاید شد؟ خواهی هستی؟ بودی؟ عاشقم

 آید می و رود می من صورت بر تیغ

 

 !نکن گریه! مَردی تو: گویم می خودم به

 تلفن یکِِ  منتظر سیگاری کشم می

 

 دردم بخوابد که تا سیگاری کشم می

 برگردم تو به که تا سیگاری کشم می

 

 را خود کتابم بغض وسط گم کنم می
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 را خود بخوابم که شاید... بندم می چشم

 

 تویی که فراری راه آن پیدا شود می

 تویی که قراری به تا هیجان با رسم می

 

 نزدیکی کمی حسّ دوری، قرنیِِ  بعد

 تاریکی وسط دستت و رفتن سینما

 

 شدنت اکران ی آماده و پرده بر فیلم

 بدنت بر کسی سرانگشت غمگین حسّ

 

 هدفی بی هیجان، غرق عاشق، مضطرب،

 !طرفی آنِِ  صندلی از گیری، می بوسه

 

 ...«دارم دوستت» -

 شد خواهد خطِِ  اوّل این

 !شد خواهد ات مسخره زندگی وارد
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 لبخندی غمم به تاریکی در زنی می

 بندی می مرا نامرئیتِِ  طناب با

 

 ها سنگی ،!ها آدم ها، چوبی از خسته

 ...«ها دلتنگیِِ  آخر... لبخندی زنی می

 موسوی مهدی سید: شاعر

 

... مرزش و حد بی سادگی مامان،... خشکیه نون صدای بابا، سامان، محیا، دلتنگ بودم، دلتنگ

 ...شده کشیده لایی توپ بست، بن کوچه دلتنگ

 ...لبخند تنگ دل

 ...شادی تنگ دل

 ...شادی تنگ دل

 ...زندگی تنگ دل

@fatemehkazeminovels 

 81 پارت

 .سرده زمین نشستی؟ چرا اینجا شو بلند داداش_

 از رو عینکم و زدم پس رو چشمم اشک. شدم خیره مهربونش صورت به و آوردم بالا رو سرم

 .برداشتم کنارم
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 نفس و تکوندم رو شلوارم پشت احتمالی خاک. کرد بلندم و کردم دراز سمتش به رو دستم

 .بودم کردن صاف پی در مدام و بود شده دار خش صدام. کشیدم عمیقی

 .کنه می قراری بی خیلی تینا_

 .سخته باز باشه کرده هم عادت بودن، هم با خیلی اواخر این داره، حق_

 داداش؟ نیست خوب حالت_

 نیستم؟ دیگه، خطم ته! نه_

 ...بدآوردی بد،... داداش بگم چی_

 ...«دیدی رو اش چشمه یه فقط دونی؟ می چی تو:» گفتم دلم تو و کشیدم پوفی

 از همیشه برای... خاکش سر و رفتم می ایران به روز یک شاید. بود شادی با من دیدار آخرین اون

 ...کردم خداحافظی کنه امیدوارم زندگی به تونست می که دختری

 بد زندگی قمار تو کردم می حس برگشتم، و گذاشتم رو چیز همه خورده شکست سرباز مثل

 ...بد هم خیلی باختم،

 می مرگ مثل ساده اتفاق یه نبود، جاش سر چیز هیچ. شدم نامرتب ی خونه وارد و انداختم کلید

 تونست؟ نمی کنه، خوب رو حالم تونست

 پررنگ؟ یا خوری می کمرنگ چای سپهر؟_

 ...شد می لمس حضورش خونه جای همه کردم، نگاه اطراف به

 !«درِ پشت شادی. داریم مهمون محیا؟:» گفتم ها دیوونه مثل خندیدم، بلند

 های چشم با. کرد فرار صورتش های رگ از خون شد، همیشه از سفیدتر صورتش و پرید رنگش

 وجودت گفت داد، فشار رو گلوم خودش... نکشتم من سامان روح به خدا، به:» گفت اش پاییزی

 قاتل من نکشتم، من سپهر جون به... کردم دفاع خودم از فقط من.  کنه می ام خفه اینطور
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... بشم تونم نمی رد هم ها مورچه ی لونه روی از من سپهر باشم؟ قاتل تونم می مگه... نیستم

 ...«سپهر

 حیام و رفتم جلو. نکشه آتش به رو دلم و نریزه اشک اینطور بشه، آروم کنم، بغلش تا رفتم جلو

 دیدم رو شادی و شکست بغضم... شد دود شد، گم شد، محو چشماش و رفتم جلو شد، تر کمرنگ

 ...کنی گریه نباید تو نکن، گریه بگه خواست می هاش چشم با کرد، می نگاهم اخم با که

 .شد غیب هم شادی

 دیوار و در. خورد می تکون بدجور و کرد می قراری بی گلوم سیبک ام، حنجره ته از کشیدم، داد

 ...شدم می دیوونه داشتم شاید. بردند می یورش طرفم به خونه

 سرم. نشستم جا همون و خوردم سُر در پشت. کوبیدم قدرت تمام با رو در و دویدم اتاق طرف به

 کنترلی جدید سپهر و بودم کرده تغییر. کردم خارج جیبم از رو ها عکس و دادم تکیه در به رو

 ...شدم تر دیوونه و کشیدم آغوش به رو محیا عکس وجود ی همه با. نداشت رفتارم روی

 ها؟ تری کوتاه من از خیلی تو محیا؟ میگم_

 .خوبه هم خیلی اتفاقا باشه، خب_

 .رسی می بازوهام تا زور با خوبه؟ کجاش_

 گی؟ می رو اینا چرا اصلا خب؟_

 ...طوری همین... هیچی_

 خونه بشه آغوشم بگم نشد مونه، نمی بیرون تنت حجم از چیزی بگیرم، آغوشت تو اگه بگم نشد

 ...نشد... ات همیشگی ی

 دفتر لای رو عکسش. برداشتم تخت طرف اون از رو ای قهوه دفتر و کشیدم دراز تخت روی

 درد است وقت چند سپهر؟ تو کجایی... نیست خوب حالم:» کردم خوندن به شروع و گذاشتم

 ...بدنم های یاخته و ها سلول تمام خواهد می را تو... است درمان بی دردم بلعیده، را تنم تمام
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 !گناهکارم

 نیست، محرمم که ربوده مَردی را فکرم

 اش همه اصلا. بیاید فرود قلبم روی کمربند های ضربه بیشتر کاش. ام کرده بد علیرضا حق در

 ...رود نمی سرش حرف است، قلبم تقصیر

 ؟...چرا بقبولانم، خودم به توانم نمی چرا! بود نخواهی! نیستی

 خیالت بکشم، دراز خیالت کنار صبح خود تا توانم می راحت آید، می خانه کمتر ها شب علیرضا

 ...است وفاتر با تو از هرچند است، شیرین خودت مثل هم

 برای دردهایم، برای دیگرش ی گوشه و است من برای گوشه یک نیستم، تنها دونفره تخت روی

 ...هایم اشک برای تو،

 تیزی نریخته؟ دور را ها قرص تمام علیرضا مگر. میرم می و شوم می مچاله گوشه همین من اصلا

 !ام ُمرده... نیست چیزها این به نیازی هیچ و ام مُرده من اما است، خوبی فکر هم تیغ

 دل دارد، وجود هم سپهری فهمیدم که کودکی روزهای همان از من...سپهر دانی می خوب تو

 ارروزگ است، رحم بی حس اولین... کنم فراموش را حسم اولین توانم نمی خدا به شود، نمی. باختم

 ...کند می سیاه را آدم

 رنگ ات زندگی به کسی شاید باشد، گرفته را جایت قلبم در کسی حال به تا شاید و مَردی تو

 فکر تبسم و طاهره به حالاهم کردی، فراموشم اول روزهای همان گوید می مادرم باشد، پاشیده

 ارب یک را دلم داند می علیرضا! رفتم لو و کنم فراموش نتوانستم ترم، ضعیف زنم، من! کنی می

 ...تویی ام سوخته زندگی آخر و اول عشق داند نمی اما باختنی؟ چه هم آن و ام باخته

 هب ندادم دل من! کند می دیوانه مرا باشی داشته دوست من مثل را دیگر زنی اینکه تصور حتی

 ...باشم مُرده روز آن کاش ببرد، را دلت دیگر زنی که روزی به وای تو، از بعد هیچکس

 شدید ی گریه از پرید، ها خواب از
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 ...ندید کسی اما نبود، کسی اما

 !نیست این که عاشقی رسم... وفا بی بیا خوابم به حداقل

 زیاد ی گریه از پرم، می خواب از

 ...داد باد به را خود که، پرنده یک از

 هاش دست لمس از پری، می خواب از

 ...یواش پتو زیر کنی، می گریه و

 حترجی صفت تیغ های نوازش تمام به را تو سرخ سیلی من... برس دلم داد به سپهر، ام مانده تنها

 ...دهم می

 خودم از ترسم می پرم، می خواب از

 ...شدم تر دیوانه ، و بودم دیوانه

 

 خواهشی سرشار پری می خواب از

 کشی می سیگار و داری سردرد

 

 بالشم و بغض از پرم می خواب از

 کشم می تیر که ام خورده تیر که

 

 ...در هاش انگشت پری می خواب از
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 ...پر پرنده... پر... پر کلاغ... پر گنجشک

 

 است درهم که خوابی پرم می خواب از

 است سردم بدجور! کجاست؟ تو آغوش

 

 پتو داغی از پری می خواب از

 ...او به زنی می زل... آوری می بالا

 

 زمین از تنهاتر پرم می خواب از

 چین نقطه چند با خاطره، چند با

 

 ِِ ساکت های شب پری می خواب از

 !رابطهِِ  محکوم! عاشقیِِ  مجبور

 

 ...نفس نفس، تو از پرم می خواب از

 ...کس هیچ تو از بعد... وقت هیچ تو از قبل

 

 !اعتماد و عشق از پری می خواب از
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 زیاد ی گریه از شده، کم قرص از

 

 !ناتمام رؤیای... پرم می خواب از

 هام لباس لای ات وحشی بوی از

 

 تخت جیر جیر با پری می خواب از

 ...سخت... سخت... است سخت... تنش گرمی از

 همین جهنمم اما گناهکارم کشم؟ می چه دانی می کنی؟ درک توانی می دانی؟ می... است سخت

 باقی عمرم از چقدر مگر! باشد باشد، خواهد می چه هر تو عشق به ماندن زنده تاوان! است زندگی

 !کنم؟ فراموشت که مانده

 

 دیگری تخت در پرید ها خواب از]

 ...پری می خواب از... پرم می خواب از

 

 سرم در ست دردی دلت، در ست چیزی

 ...[پرم می خواب از... پری می خواب از

 (موسوی مهدی سید)

@fatemehkazeminovels 
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 حرف داره و نشسته روم جلوی کردم می حس بلکه گرفت، نمی ام گریه حرفاش خوندن از دیگه

 .کنه می گله زنه، می

 واقعی معنی به رو زجر. رفت می فرو سرم تو مته مثل بود، نوشته اش بیماری از که صفحاتی

 ...بود کشیده

 دعاهایم به خدا بالاخره کنم می فکر ناراحت؟ یا باشم خوشحال بیماری این خاطر به دانم نمی »

 درد این و کشم می درد... شوم می تر نزدیک ام زندگی آرزوی تنها به و داد نشان علامتی

 ...!«دارم دوست را کشیدن

 می تصمیم من زندگی برای زمان همیشه درسته بشم؟ متوقف جا همین عمر آخر تا که شد نمی

 قرار چی شادی مرگ بعد محیا سر دونستم نمی. کنم کاری هم خودم بود وقتش حالا اما گرفت،

 یم اذیتش نکنه داشتند؟ می نگهش زندان داخل نکنه... بود مریض بود، بد حالش اون بیاد؟ بود

 جلوی کافی ی اندازه به من. دادم می انجام میومد بر دستم از کاری هر و رفتم می باید کردند؟

 ...بودم شده شرمنده دلم

 مونپشی کردنش باز از. رفتم یخچال طرف به مستقیم و اومدم بیرون اتاق از بود، ام گرسنه خیلی

 خونه از و کردم عوض رو لباسم! کردم پیاده روش رو حرصم تمام. کشیدم بلندی پوف و شدم

 همه از پیش سال سه که سپهری! بود ها بر و دور این ایرانی رستوران یه کاش. زدم بیرون

 !بخوره ایرانی غذای یه کرد می آرزو حالا بود، متنفر ایران به متعلق چیزهای

 کردن شروع صفر از واسه سالگی سه_دو و سی که کردم می فکر این به و زدم می قدم خیابون تو

 ...کنم شروع صفر از تونم نمی هم باز کنم، فراموش رو چیز همه بخوام اگه حتی! دیره خیلی

 ناگهانی ورود به و زدم قدم خیابون تو شب آخرای تا خونه، نزدیک رستوران تو خوردن غذا بعد

 !برد می باد را آورده باد که بود راست کردم، فکر زندگیم به شادی

 !گرفتم استخاره کردم، فکر ها ساعت نرفتن و رفتن  بین

 کرد، می شک چیز همه به که مَردی
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 کرد، می شک هم خدا به که مردی

 !گرفت می استخاره

 !هیچی...خوشی وقتای و بود خدا نیاز وقتای! حاجتی خدای...! شرطی خدای

 ...مُردم می دیدم، می رو نباید که هایی چیز و رفتم می اگه

 مثل و خورد می پیچ دور هزار که هایی مژه خالی جای یا محیا، ی زده جوونه تازه موهای مثلا

 ...افتاد می گره زندگیم

 زهره، عمه چشمای شرمندگی یا

 آغوشم، از تبسم فرار

 ...طاهره ی غریبه نگاه

 ...کنم قایم شرجی شهر این نقاب پشت رو خودم ابد تا تونستم نمی اما

 دیگه کس هیچ و چیز هیچ نه... دادم می انجام خودم دل واسه فقط و فقط رو تلاش آخرین باید

 ...ای

@fatemehkazeminovels 
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 .کنم اشتباه و برم ترسیدم می داشتم، شک رفتنم به هم هنوز

 ...برگردم نتونم و برم

 ولتد نظارت از دیگه چون کنم، سفر ایران به تونستم می تر راحت خیلی همیشه خلاف بر بار این

 .شدم می محسوب اسپانیایی تمام شهروند یه حالا و بودم شده خارج
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 حس ترین احمقانه! بودم زده هیچ راه به رو خودم و کردم خرید کلی عزیز ی کرده سفر یه مثل

 .داد می نشون رو خودش و انداخت می چنگ گاهی از هر دلم توی هم دنیا

 !امید

 ...شد می کم رویانما های کابوس این حجم از کمی فقط شاید، اینکه به امید

 . شدم هام چمدون بستن مشغول و برگشتم خونه به ام، اداری کارهای شدن تموم از بعد

 ...زد می لبخند هام چشم به روم، روبه درست و بودم گرفته  زیبا  عکس قاب یه محیا عکس برای

 تنهایی به برگشتم خواب از »

 زیبایی به تو از زنم می پل

 بینم می و بندم می رو چشمام

 بینم می تو چشم با رو دنیا

 درگیره عشق با من دنیای

 میره می نباشی تو که عشقی

 داده گل تو دست تو که عشقی

 افتاده من دست به که عشقی

 بافی می رو رویات من مثل تو

 بافی می رو موهات من دست با

 کن روشن چشمات با رو خورشید

 کن من قسمت رو ماه بار یک
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 شینم می پنجره این پشت من

 بینم می تو چشم تو رو بارون

 کن وا رو چشمت نداره عیبی

 غمگینم باز نداره عیبی

 داغونم قلب با نکن بازی

 دونم می رو بازی آخر من

 باشیم جدا هم از بخوایم حیفه

 ...«ام همخونه تو با وقته خیلی من

 لای هم بود فرستاده برام محیا که هایی دفتر. چپیدم چمدون داخل رو هام لباس و کشیدم پوفی

 !کرد می پادشاهی چیز همه به که هم عکسش گذاشتم، هام لباس

 طرف به متونست می استانبول تو توقف بعد. بودم گرفته اینترنتی رو بلیت و بود سپتامبر اواخر

 رها ماهی یا بودم، قفس از شده آزاد ی پرنده مثل. کردم می پرواز واقعا بار این کنم، پرواز ایران

 ...اقیانوس در شده

... 

 هواپیما سمت به لازم های بررسی از بعد ایستادم، گوشه یه منتظر و دادم تحویل رو ها چمدون

 جیشر شهر از پیش ساعت چند من و رفتیم می مادرید به باید المللی بین های پرواز برای. رفتم

 ...کردم خداحافظی ام گرفته و

 این کردم می حس. داشتم دلشوره نه و بودم، خوشحال نه بود، حسی بی رفتن این به ام حس

 ...منه زندگی جزء هم بازی از قسمت

@fatemehkazeminovels 
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 81 پارت

 و دبو نشسته بیمارگونه پیرمرد یه کنارم. نشستم مخصوصم صندلی روی و شدم هواپیما سوار

 مهربونی با. مالید می رو اش سینه ی قفسه و بود افتاده خس خس به نفسش. کرد می سرفه مدام

 «آقا؟ خوبه حالتون:» پرسیدم نداشتم سراغ خودم از که

 می یغج هاش لباس از سیگار بوی. کنم فضولی نیست لازم و خوبه که داد نشون چشماش بستن با

 !کرد می التماس سیگار، نخ یک کشیدن برای دلم ته چیزی و کشید

 :»کردم تکرار لب زیر. دادم تکیه صندلی به رو سرم و کشیدم پوفی

 قسم گلویم در زده چنبره بغض به

 عَدم تمام از گریه یک شدن زنده به

 

 ام شده نفرین ی تیره روزهای به

 ام مُرده بار این وجود تمام با کن باور

 

 است رفتن حال در معجزه شبیه چیزی

 است تهمتن یک سوم جنگ برای زن این

 

 شود می زنجیر گردنم دور به دستی

 شود می دیر همیشه مثل هم بار این
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 شوم می نشخوار تو خیس نگاه از من

 شوم می تکرار تنت در مخدر مثل

 

 هایت مردمک لرزش و پایان، خط حس

 هایت گندمک بروی زمستانی، برف ی حمله

 

 هست و بود چه هر بر رسم می بار این

 بست را سفر بار من عزم میان تو یک

 

 اجبار بی بغض بر تسلیمم، بار این

 ...سیگار یک پایان تو، بی ی گریه بر

 

 کاظمی_فاطمه#

 

 ...!بود شده تنگ دلم بگم اگه بود دار خنده. شدم ایران آسمون وارد بالاخره

 می و کرد می باز رو آغوشش هم هنوز بود، کرده حقم در که هایی رحمی بی ی همه با تهران

 !بشم حل خواست

 می نظر به مشکوک یجورایی بشن، سوار تا کردند می التماس مسافرها به که هایی تاکسی

 خانواده؟ یه شکم سیرکردن از بهتر دلیلی چه آخه؟ بود چی اصرار اینهمه دلیل! رسیدند
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 یم آدرس این تا ببخشید سلام،:» گفتم و رفتم داشت تری مظلوم ی چهره که یکیشون سمت به

 .«برسونید منو خواستم

 .«بذارم صندوق داخل بدین رو وسایلتون:» گفت و انداخت دستم توی کاغذ به نگاهی

 . دادم قرار صندوق داخل رو ها چمدون خودم سنش، کهولت خاطر به و کردم تشکری

 .«باشی تر راحت بشین عقب پسرم:» گفت که کردم باز رو راننده کنار در

 .خوبه جا همین نه،_

 یظغل مه داخل لحظه هر که شهری به نگاه. افتاد راه لب زیر الله بسم گفتن با و نشستم کنارش

 همه از بود، کرده تغییر رفتنم ی لحظه از درجه هشتاد صدو چیز همه. انداختم شد می گم تری

 !ها آدم هم بیشتر

 ناتمومش های دلشوره و من تهران، و من

 آسمونش بغض و تهران و من

 نبودی؟ ایران ساله چند پسرم_

 .شه می سالی ده رفتم، که ساله خیلی خب ولی داشتم، تهران به سفر یه پیش وقت چند_

 داری؟ اقامت کجا_

 .اسپانیا_

 چطوره؟ اونجا اوضاع_

 «!تنگه اوضاع بریم جا هر فقرا ما واسه:» گفتم و انداختم اش سوخته آفتاب ی چهره به لبخندی

 .افتادم ام پدرانه های نداشته یاد و خندید نرم

 .سالمه تنت خدا شکر پسرم نگو اینطور_
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 .بگیم رو همین داشتیم عادت آوردیم می کم وقتی. کشیدم عمیقی آه و کشید پر لبخندم

 همیشه های افسردگی و من تهران، و من

 شه می هام لب رو که دردی و من

 شعر آه اندوهِ و من ، تهران و من

 ...مهر ماهِ بارون و من ، تهران و من

 هدف چند هر. نباشند کاری هیچ به مجبور تا بودم رفته خبر بی. نداشت خبر اومدنم از کس هیچ

 ...بود ای دیگه چیز اومدن از من

 هکوچ داخل نکنه درد دستت آقا:» گفتم راننده به رو رسیدیم که باریکمون و تنگ ی کوچه سر

 .«خداست با اومدنت در که نرو

 غروب. شدم پیاده ماشین از و کردم حساب رو کرایه. کشید نامرتبش ریش به دستی و خندید

 حسابی کوچه و بود مدرسه از ها بچه برگشتن موقع. بود مهرماه اواسط و اکتبر روزهای اولین

 کنجکاو چشمای با و رسیدم می نظر به عجیب خیلی ها همسایه برای. رسید می نظر به شلوغ

 اب! رم می بست بن کدوم داخل ببینند تا اومدند سرم پشت نفر چند حتی. کردند می دنبالم

 کنجکاوی های همسایه به نگاهی. رفتم سمتش به و آوردم یادم رو در رنگ مغزم به فشارآوردن

 .دادم تکون رو سرم و انداختم کردند می پچ پچ هم گوش در که

 ندچ از بعد. گرفتم ضرب زمین روی کفشم نوک با منتظر و فشردم هم سر پشت دوبار رو در زنگ

 «کیه؟:» پرسید زیری صدای ثانیه

 !«سپهر منم،:» گفتم وجود این با ولی نشناختم رو صدا صاحب

 بچگی شبیه بود، خودش شبیه دقیقا! شد آویزون در پشت از کوچک سهیلای یه و شد باز در

 !هاش

 !«دایی سلام:» گفتم و زدم مهربونی لبخند
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 دایی:» گفتم دوباره. داد تاب رو خودش و ریخت در روی رو وزنش تمام و انداخت پایین رو سرش

 «تو؟ بیام کنار ری نمی

 کرد، اخم دیدنم با و اومد در سمت به کنان لخ لخ مادرم سرش پشت و دوید داخل به سرعت با

 خدایا:» گفت بلند صدای با و کرد باز رو آغوشش پر. بود شده شوکه دید می که چیزی از انگار

 .«رمب بالات و قد قربون الهی اومدی، خوش ننه عزیز تو بیا! تنم پاره اومده، پسرم بیدار؟ یا خوابم

 هام کتونی بند تا شد خم و اومد جلو مادرم. بستم سرم پشت رو در و شدم باریک روی راه وارد

 و بوسیدم رو روش و سر بار چند. کشیدم آغوشش به و کردم بلندش سرعت به. کنه باز رو

 تحال ننه، برم قربونت:» گفتم رفت می رژه صدام توی که آشکاری بغض با. گرفتم رو دستاش

 «چطوره؟

 غریبه ما انقدر اومدی؟ خبر بی چرا ننه، خوبم:» گفت و دوخت چشمام به رو اشکبارش چشمای

 «ایم؟

 .بشه عوض هم هوام و حال یکم ایران بیام گفتم بود شده تنگ براتون دلم شد، یهویی_

 .بیا تو، بیا عزیزم، کردی خوب_

@fatemehkazeminovels 
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 و دوید طرفم به سهیلا شدم، خونه وارد و کندم پام از زور با بند کردن باز بدون رو هام کتونی

 رو سرش و گذاشتم سرش روی رو ام چونه و کرد بغلم محکم. کردم باز براش رو ام برادرانه آغوش

 جمع:» گفتم و کردم جداش خودم از. بود شده تر تیشرتم و زد می هق هق آغوشم تو. بوسیدم

 !«لوس ی دختره رو خودت کن

 «دلتنگتم؟ انقدر فهمیدی کجا از داداش:» گفت و خندید گریه میون

 .رسوند رو صدات باد_
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 .گفت لب زیر ای دیوونه و کوبید بازوم به مشت با

 یننمیا من بغل:» گفتم و کردم نگاه بودند، گرفته رو دامنش پر اردک جوجه مثل که هاش بچه به

 «ها؟ پدرسوخته

 اتاق تو چشم با. داد اجازه بهشون سر با سهیلا و زدند زل اجازه کسب برای مامانشون چشمای به

 درست مشغول مادرم. نبود خونه کسی سهیلا و مادرم جز به ظاهرا ولی بودم دیگه کسی دنبال

 «کجان؟ بقیه:» گفتم سهیلا به رو بود، غذا و چای کردن

 !که مونه نمی کسی دیگه همینطور، امیرحسینم سرکاره، بابا_

 نمیان؟ اینجا تبسم و طاهره_

 شده چی:» گفتم و کشیدم هم در رو اخمام. انداخت پایین رو سرش و شد غمگین چشماش

 «آبجی؟

 !«قهره! هیچی:» گفت و کشید آهی

 کی؟ با چرا؟_

 !من با_

 کرده؟ قهر چرا اینجا از نیاد، تو خونه قهره تو با_

 .«اینجا بیاد خداشه از خودش پسرم، نمیذاره مادرش:» گفت آشپزخونه از مادر

 بره؟ جلو بقیه حرف با که است بچه مگه چی؟ یعنی_

 .نمیام من اونجا میاد سهیلا وقتی میگه_

 شده؟ حرفشون چی سر اونوقت؟ چرا_

 .شده بحثشون اون سر شه، می دعواشون که کردند می بازی تبسم با ها بچه والا، دونم می چه_
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 «کنه؟ می دعوا ها بچه دعوای سر آدم آخه:» گفتم سهیلا به رو

 !نامحرمن بهت اونا اونجا، نرو گفته بهش عمو زن داداش، بود بهونه دنبال_

 و محرم بحث که کنه چیکار اینجا بیاد قراره مگه محرمه، بهش که بابامه هست؟ کی اینجا_

 .است دیگه چیز اونا درد! این ساده شماها من، مادر من، خواهر بابا ای کشیدن؟ پیش نامحرم

 .دونم می! پسرم دونم می_

 بدون اما. آزاده کاملا و بره تونه می گفتم، سامان مرگ اول سال همون کنه، شوهر خواد می اگه_

 تدس از اسپانیا، برمش می دارم، رو بچه دختر یه از نگهداری توانایی که تنهام آدم یه من تبسم،

 .شیم می خلاص هم پوسیده عقاید و زنک خاله حرفای این

 کنه؟ قبول رو تبسم زنت که کجا از بمونی، مجرد همیشه تونی نمی که تو پسرم خب_

 .ندارم ازدواج قصد ابدا و اصلا اتفاقا_

 .رفت آشپزخونه به و گفت ی «اکبر الله»  مادرم

 هب همیشه از خمیده و پیرتر و شدم بلند پاش به. اومد پدرم که بودم سهیلا با زدن حرف مشغول

 روی به لبخندی. نکرد منتقل بهم بدی حس اما بود غریب آغوشش شاید کرد، بغلم اومد، طرفم

 «پسرم؟ اومدی خبر بی:» گفت و پاشید غمگینم

 .بود شده تنگ براتون دلم بابا، شد اتفاقی خیلی_

 شه می چه خب ولی کردیم بد خیلی حقت در ما! دونم می پسرم، زنی نمی زنگ هیچوقت که تو_

 کرد؟

 ...گذشته ها گذشته بابا، نیست مهم_

 دلم رو دنیا دخترشم دیدن حسرت گرفت، ازم خدا رو ام جگرگوشه یه پسرم؟ کنم چیکار_

 .گذاشت
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 .کنن می آشتی هم سهیلا با میارمشون، دنبالشون، رم می بابا نخور غصه_

 پا یه مرغش نرفتیم؟ ما کنی می فکر بعدشم. کنه می ای دیگه فکر عموت زن نرو تو پسرم نه_

 .داره

 .میاد مطمئنم هرچند نیست، مهم دیگه طاهره بیاد، بخواد دلش که تبسم_

 .نمون سرپا پسرم بشین_

 زندگیم کل تو. آورد برامون پنیرمحلی و ماست و تازه خوردن سبزی و کرد پهن سفره مادرم

 امه استخوون تک تک از گرسنگی که چسبید بهم انقدر بودم، نخورده خوشمزگی اون به غذایی

 یادم آدرسشون ننه:» گفتم مادرم به رو و پوشیدم لباس عصرونه خوردن بعد! رفت و کشید پر

 «میای؟ باهام رفته،

 .گردم می بر دم می نشونت پسرم، باشه_

 همراه و پوشیدم رو هام کتونی. رفتم پدرم ی خونه باریک راهروی طرف به و دادم تکون سری

 هم هنوز کردند کنجکاوی بهم نسبت اومدن موقع که کسایی همون. شدیم خارج خونه از مادرم

 ما نشد رد بعد. دادند سلام مادرم به بلند و کردند استفاده اومده پیش فرصت از و بودند کوچه تو

 ادمد تکون تاسف نشانه به رو سرم! بودند بر از رو ام نامه زندگی تمام و کردند زدن حرف به عشرو

 و داد نشون رو ای طبقه چهار ساختمون دست با مادر و شدیم شون کوچه وارد. نگفتم چیزی و

 .«پسرم بزن رو یک زنگ:» گفت

 ان؟ خونه بنظرت_

 .بود بعدازظهر شیفت تبسم رن، نمی جایی آره،_

 باهام؟ نمیای تو_

 .گردم می بر من. بری خودت بهتره نه،_

 خانما؟ اون پیش نمونی کوچه تو باش، خودت مراقب باشه_
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 .دارم کار کلی بابا نه_

 رو پردردم صدای هنوز ها دیوار تک تک! بود من ی عاجزانه ی گریه شاهد کوچه این تمام

 آخ کنی؟ زندگی خونه این تو سیر دل یه نشد قسمت چرا! داداش آخ:» کردند می منعکس

 ...«آخ... داداشم

 ظرمنت و گذاشتم اول ی طبقه زنگ روی رو دستم. رفتم ساختمون طرف به و کشیدم سنگینی آه

 ...بار ده بار، سه بار، دو! دیدند رو ام خسته ی چهره زیاد احتمال به و بود تصویری. شدم

 !نکردند باز

 نبودند، خونه شاید

 برگشته؟ مدرسه از تازه تبسم نگفت ننه مگه

 شونه با. نکردند باز قصد از کردم می حس. شد می منفجر ناراحتی و درد شدت از داشت سرم

 .برگردم رو اومده راه خواستم و گرفتم فاصله در از افتاده های

 زل بهم پنجره پشت از ای ترسیده شیر بچه لحظه، همون درست و انداختم ساختمون به نگاهی

 !شکفت لبخند گل هام، لب روی و شد تزریق بدنم کل به غرور جرعه یک. بود زده

 !سامانی دختر که الحق
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 ور دستش کن، باز رو در گفتم اشاره با. دوخت بهم رو اش ترسیده نگاه و دادم تکون دست براش

 پنجره پشت از سریع و انداخت رو پرده. کرد بسته و باز رو هاش چشم و گذاشت دماغش روی

 باز کیتی صدای با در بعد دقیقه چند. کردم می نگاه خالیش جای به رفته بالا ابروهای با. رفت کنار

 !اومد خوشم اش یدندگی اینهمه از و شد
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 طی یکی دوتا رو عریض های پله. بستم سرم پشت رو در و شدم ساختمون وارد سریع خیلی

 صدای. درآوردم صدا به رو درشون بار چند وسط انگشت با. ایستادم واحدشون در جلوی و کردم

 !«رسپه! زنداداش منم:» گفتم و کردم صاف رو صدام. رسید گوشم به «کیه؟:» گفت بلند که طاهره

 .بکوبم در به تر محکم شدم مجبور و نداشت کردن باز قصد

 !«اومدم »

 

  

  

 .کرد باز رو در و اومد کوتاه بالاخره. کنه باز تا شدم منتظر و گرفتم فاصله در از کمی

 «کنی؟ باز نداشتی قصد! سلام:» گفتم و شدم پیشقدم

 .تو بفرمایید_

 عکس. بود داده تغییر رو دکوراسیون تمام شدم، خونه وارد. درآوردم رو هام کفش و رفت کنار

 !بود بازی ناظر ها دیوار از یکی روی سامان بزرگ

. کرد می نگاهم اتاق گوشه از خیس و سرخ های چشم با تبسم و نشستم شده روکش مبل روی

 !«بغلم بیا:» که زدم لب کردم، باز رو هام دست و کردم اخم

 بعد و شد بلند آروم. انداخت بود چای کردن دم مشغول آشپزخونه تو که طاهره به هراسونی نگاه

 در و بوسیدم رو بلندش موهای. کرد حل بغلم تو رو خودش و دوید طرفم به پاش های پنجه رو

 «خوبی؟:» گفتم گوشش

 .«نکن عمو میاد قلقلکم:» گفت و برد عقب رو سرش و خندید

 !«خوبی؟ گم می:» گفتم و زدم لبخند
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 .نیستم بد آره_

 !ها؟ شی نمی جا بغلم تو دیگه باشه؟ شده تر دراز پاهات باید تو میام دفعه هر من_

 خوشتیپم؟ چقدر بینی نمی! دیگه مانکنم من خب_

 «مانکنی؟ تو دیگه حالا که! روشن چشمم:» گفتم و کردم گرد رو چشمام

 .شد شلیک هوا تو هاش خنده بلند صدای بخنده، آروم تونست نمی دادن، قلقلک به کردم شروع

 .«نکن اذیت رو عمو تبسم:» گفت و داد قرار میز روی رو چای سینی طاهره

 .بود شده تنگ براش دلم اذیتی؟ چه_

 اومدی؟ کی_

 .شه می ساعتی دو یکی،_

 اومدی؟ خبر بی داری؟ کاری_

 .بزنم یسر گفتم بود تعطیلات همینطوری_

 هیچی:» گفت گوشم در تبسم. بود داغ هنوز. برداشتم رو چای های لیوان از یکی و نگفت چیزی

 «بخری؟ برام صورتی پرنسسی لباس یه نبود قرار مگه نگرفتی؟ برام

 م،خری می ریم می هم با دفعه این! رفت یادم:» گفتم و کوبیدم ام پیشونی رو هام انگشت نوک با

 «باشه؟

 !«بمونه یادت اگه:» گفت و چرخوند کاسه تو رو هاش چشم

 .خندیدم اش دخترونه اداهای به و بگیرم رو ام خنده جلوی نتونستم

 .«بابا خونه بریم هم با شین آماده:» گفتم طاهره به رو

 .نمیام من مرسی نه،_
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 .برگردونم رو شما دادم قول همه به من دیگه نکن لجبازی چرا؟ آخه_

 .شه می حفظ ها احترام بهتره دوستی و دوری نه_

 براتون اونام دل که برین بار یک روز چند بگذرونین، اونجا رو وقتتون ی همه گم نمی که منم_

 نرفته؟ جایی مدرسه جز وقته چند بچه این الان نشه، تنگ

 به اجاحتی من هم بعد متشخصم، خانم یه نیستم بچه من اولا! والا آره:» گفت و کشید پوفی تبسم

 !«دارم خودم سال و سن هم همصحبت یه به احتیاج دارم، گردش

 باشین؟ ساکت لطفا شه می شما_

 خانمه؟ یه با برخورد طرز چه این مامان عه_

 «شدی؟ وروجک اینهمه کی تو:» گفتم و گرفتم انگشتم دوتا بین رو اش بینی

 .کنم عملش تا کنی خرج باید پول کلی شه بزرگ اگه نکش رو دماغم ی...آ_

 .قشنگه و کوچک خیلی هم اش همینطوری دماغت! ندارم ها پول این از که من_

 .باشی فکر به باید توئه، مشکل اون دیگه_

 !«خانم بلا چشم:» گفتم و خندیدم بلند

 ،بذارین کنار هم رو ها بازی بچه این بریم، زودتر کن سرت رو چادرت شو بلند:» گفتم طاهره به رو

 !بپرید هم به چیز همه سر که نیستین بچه شماها. کردم صحبت کلی سهیلا با

 .بپوش رو هات لباس شو بلند مامان تبسم والا، بگم چی_

 بپوشم؟ باید چی حالا من وای_

 !«بچه کن دلبری کم:» گفتم و خندیدم دوباره

 !«خودتی بچه:» گفت و زد پام ساق روی لگد با
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 اما برگشت و انداخت سرش روی رو چادرش سریع خیلی طاهره و رفتند اتاق سمت به دوشون هر

 تاقا از دیگه دقیقه دو تا یا:» گفتم بشنوه که جوری بلند. بود شدن آماده مشغول همچنان تبسم

 .«میارمت میام خودم یا بیرون میای

 .برسم خودم به یکم گذاشتن اگه! بابا ای_

 با پیش سال خیلی رو ها دیالوگ این ی همه من بود، بخش لذت برام عجیب باهاش زدن حرف

 !بودم کرده تکرار دیگه ینفر

 رد به در تقه چند. رفتم اتاق در طرف به و کردم صاف رو لباسم پشت خیالی چروک و شدم بلند

 «تبسم؟ پرنسس هستند؟ آماده محترم و متشخص خانم:» گفتم و زدم

 .تو بیای تونی می_

 ابروهام بین ساختگی اخم. کردم نگاه روم جلوی خوشتیپ و قدبلند دختر به و کردم باز رو در

 چشم ی دختره تو کن موهاتو! رو لبت رژ اون ببینم کن پاک! روشن چشمم:» گفتم و نشست

 !«سفید

 !فکری روشن بودی، خارج تو مثلا! دی می گیر چقدر سپهر وای_

 کنی؟ خالی لبت روی رو قرمز رژ تو بدم اجازه که داره این به ربطی چه فکری روشن_

 .کنم می کمش یکم حالا باشه_

 .الان همین_

 جلوم از ادا و ناز با. کرد پاک رو رژش از کمی کاغذی دستمال با و کوبید زمین روی عصبی رو پاش

 !«شد دیرمون دیگه باش زود:» گفت و شد رد

 !«خانم قرتی:» گفتم لب زیر و زدم لبخندی
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 و شدم رومون کسی ی خیره نگاه متوجه. بستم سرم پشت رو در و شدیم خارج ساختمون در از

 .بشناسم تونستم نمی اما بود آشنا اش چهره. برگردوندم رو سرم

 !«باشین زود:» گفت و شد دستپاچه طاهره

 کیه؟ اون_

 .درمیاره برام حرف کلی الان بریم زود. آشناهاست از یکی_

 اصلهف کوچه تا چند شاید نبود، زیادی راه پدرم ی خونه تا. گرفتم رو تبسم دست و کشیدم پوفی

 !بود لبخند خودِ دختر این اصلا و داشت برمی قدم وقار با خیلی تبسم. داشتند

 سپهر؟_

 جونم؟_

 !«خانم تبسم داره دم کشمش:» گفت و زد پهلوش به ای سقلمه طاهره

 «جونم؟ سپهر:» گفت دوباره! کرد نازک چشم پشت مادرش برای و کشید پوفی

 جونم؟ بلای خوای می چی_

 بریم؟ راه تر آروم شه می یکم_

 وقت؟ اون چرا_

 !ببینن منو دوستام هم کنه، می اذیت اش پاشنه هام کفش هم_

 یچ که ببینن دوستات بعد پوشیدی؟ رو اینا کوتاهه قدت خیلی:» گفتم شده گرد چشمای با

 «بشه؟

 !بود من با خوشتیپه پسر اون بگم بدم، پز مدرسه تو بعدا خوام می! تو پرتی چقدر! ش...ش_
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 !«تبسم؟:» گفتم ناباوری و بهت با. بودم حرفاش مات و بود چسبیده زمین به دهانم

 خوشگله؟ سپهر تبسم جون_

 «شده؟ قرتی اینهمه کی گه؟ می چی این داداش زن:» گفتم طاهره به رو

 مگه خواد، می کفش مدل یه خواد، می لباس مدل یه روز هر درمیاره ادا انقدر درآورده منو پدر_

 بگم؟ نه تونم می

 .داری که بدیه دوستای بخاطر همش! تبسم؟_

 .ان پایه همشونم نیستن، بد من دوستای_

 .کنم می نظر تجدید تو های رفتار این تو مرور به من کن صبر حالا! بدتر دیگه_

 !دم می گیر یعنی_

 .کن برداشت خوای می جور هر حالا_

 راچ اینا! خدایا:» گفت ساختگی مظلومیت با و گرفت آسمون به رو رو، دستاش ای مزه با حالت با

 چه بقیه ببین حسودن انقدر ام خانواده! خدایا ندارن؟ منو خوشتیپی و خوشگلی دیدن چشم

 «کشن؟ می زجری

 کی به دختر این! طاهره نه بود، سامان نه. خنده زیر زدم پقی و کنم کنترل رو خودم نتونستم

 !بود؟ کشیده

 همه از اول. شد باز در سرعت به باشند، منتظرمون که انگار و رسیدیم پدرم خونه به بالاخره

 مکه از عمه وای:» گفت و کرد جمع رو اش چهره تبسم. کرد بغلش و دوید تبسم طرف به سهیلا

 !«کنی می اینطور که نیومدم

 . زد غمگینش ی عمه خندوندن واسه رو ها حرف این که باهوشه و خانم انقدر دونستم می
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 یم راحتی به اول روز و نمیان دیدنت واسه نفر هزار دفعه هر مثل که بود این اومدن خبر بی خوبی

 مهدی و سیما که صمیمی جمع و کردم بهونه رو خستگی شام خوردن از بعد. کنی استراحت تونی

 یه. رفتم پدرم ی خونه کوچک اتاق به و کردم ترک رو بود شده اضافه بهش هم کوچولو رویا و

 جسمم و روح مهرماه خنک باد. داشت کوچه به رو قدیمی و بزرگ ی پنجره یه که شکل مربع اتاق

 بودم نکرده فراموش ببینم، رو محیا تونستم می زودتر چه هر خواست می دلم. داد می قلقلک رو

 ...کشوند اینجا تا منو محیا ی جاذبه که

 یکی و کشیدم روش دستی. بود هام لباس روی محیا عکس چیز اولین و کردم باز رو چمدونم زیپ

 خاطره شدن تموم تا صفحه چند فقط. کشیدم بیرون رو بودم خوندن حال در که هایی دفتر از

 :»کردم خوندن به شروع عمیقی نفس با و کردم باز رو موردنظر ی صفحه. بود مونده باقی هاش

 با را مرگ لحظه هر که این! دلم حال فقط نه، خودم حال! است خوب عجیب دلم حال روزها این

 می بهاری دلت حال مانده، آرزویت تحقق تا قدم چند کنی فکر و کنی، حس هایت سلول تک تک

 !شود

 خودم است، چیز همه از بدتر دهد می که عذابی و زجر اما نکرده اقدامی طلاقم برای علیرضا

 محیا هزار من در. شوم می رها اسارت از زود خیلی شرایط، این وجود با و دادم طلاق درخواست

 اگر! دل عزیز نیست شدنم خوب و وصل صحبت! دهند می جان دیدنت برای که کشد می نفس

 !مبکش نفس را تو به آغشته هوای کمی که است این برای فقط کند، می اصرار درمانم برای نگار

. کرد نخواهد نوازش را موهایم گر حمایت های دست آن هرگز! بود نخواهیم هم برای هرگز ما

 تمام. کنند می کجی دهان وجودم کل به و شود می کم حجمشان از مقداری هرروز که موهایی

 اندازه به و کرد خاموشم روزگار بارش که بودم سوزی خانمان آتش من شده، نابود وصلم حسرت

 ...ماندم باقی شمع یک ی شعله ی

 !ام راضی هم چشمانت دیدن به اینک و مُرده وصلم حسرت تمام

 ...بگذارد مرگ اگر

 زنمِِ  اضطراب در یواشی صدای من و
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 بزنم ها کوچه به باید و گرفته دلم

 بزنم هوا از پُر سرنگی زندگیم به

 بزنم؟ صدا را تو اسم که هست اجازه»

 !«بزنم؟ پاِِ  پشت مرد یکِِ  قبلی عشق به

 

 را غمِِ  سرکش حسّ تنم میان ببین

 را آدم کرده گیج تنت هوای با که

 را جهنّم من به بریزان چشم دو آن از

 را روحم که شوم عاشق که هست اجازه»

 !«بزنم؟ تا تو ی کرده عرقِِ  دست میان

 

 کنم گریه عاشقانه ام سالگی چند به

 کنم گریه دانه دانه تَرت های نامه به

 کنم گریه خانه، سمت بدوم تو بدون

 کنم گریه بهانه بی شوم بچّه دوباره»

 «بزنم ها پرنده جمع به سنگ دوباره

 

 شوم شعر شکستهِِ  حروف بین دوباره
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 شوم شعر خستهِِ  مرد یکِِ  دفتر میان

 شوم شعر بسته نیمه ای پنجره شبیه

 شوم شعر نشسته اتاقم کنج دوباره»

 !«بزنم شماِِ  خود به تلفن یک... نه یا و

 

 است خیس فقط آسمان شده، ابر دو جهان

 است خیس خط،ِِ  پشتِِ  خواب بیِِ  عاشقِِ  چشم دو

 است خیس جهت بی پرده، و صندلی و اتاق

 است خیس ات عروسی لباس و ای نشسته»

 «بزنم را زنگ که تا منتظری هنوز

 

 دستی آخرین در دل ی روشده آس تو

 مستیِِ  شب این در من از شوی می بریده

 !بستی بن به منتهی ی شده گم راه که

 هستی زندگی آغاز در که تو برای»

 «بزنم؟ ماجرا پایان ز حرف چگونه

 

 باشم ات دق ی آیینه آمدم دوباره
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 باشم ات هق هقِِ  زیر تریِِ  دستمال و

 !باشم؟ موافقت این از تر چگونه بگو

 باشم عاشقت که تا ای آمده دوباره»

 !«بزنم جا عزیز ندارم اجازه من و

 

  اختصاری فاطمه: شاعر

 

 .(است موسوی سیدمهدی دکتر از غزلی به مربوط گیومه داخل ابیات)
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 ...برد خوابم بودم، گرفته بغل رو دفتر که طور همون

 رو خونه تلخ سکوت ها گرد دوره صدای و بود کرده باز رو اتاق ی پنجره مادرم زود خیلی صبح

 .بود شکسته

 .شدم بلند جام از و دادم ام خسته بدن به قوسی و کش

 !بود گل تمیزی به و مرتب جا همه

 .بود رُفتن و شستن مشغول حیاط تو مادرم و بود پهن زمین روی هنوز صبحونه ی سفره

 !«قشنگم مادر بخیر صبح:» گفتم بلند و رفتم حیاط به لبم، روی لبخندی کاشتن با

 !«بخیر هم تو صبح:» گفت لب زیر آروم خیلی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 292 

 بالا و بودم حیاط تو که خوب چه آسمون، تو رفت و کشید پر خوبم حس و ذوق و شوق ی همه

 !نبود سقف سرم

 نتظرم و نشستم سفره سر روم و دست شستن از بعد. بودند رفته کاری پی همه و نبود خونه کسی

 .بریزه رو اش العاده فوق های چای اون از استکان یه مادرم تا شدم

 شده؟ چیزی باز:» پرسیدم ناراحتی با. باشه کرده گریه زدم می حدس و بود کرده باد هاش چشم

 «گفت؟ چیزی طاهره

 .بیچاره نداره کاری نه،_

 چته؟ پس_

 .هیچی_

 و شیرین چای خوردن از بعد. رفت پایین گلوم از زور با بودم منتظرش ها سال که ای صبحانه

 .کنم اقدام بدم، انجام بود قرار که کاری واسه زودتر چه هر تا رفتم وسایلم سراغ پنیر، _نون

 ام حافظه اما بودم شده ضعیف خیلی شاید. بود روش  ای قهوه دفتر فقط و بود بسته چمدونم زیپ

 شک ی خوره و ناراحتی حس با! خوابیدم و گذاشتم باز رو چمدون در دیشب من! بود سرجاش

 ...بود ها لباس روی محیا عکس. نشستم طور همون و کردم باز رو زیپش

 گردی؟ می چی دنبال_

 ننه؟ زده دست من وسایل به کی_

 !«من:» گفت کرده بغض

 برابر هزار زمین ی جاذبه شده، سرخ و داغ هام گوش کردم می حس کرد، کوبیدن به شروع قلبم

 .بود شده تر

 سپهر؟_
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 که دختری بود، پسرش وسایل رأس در خواهرشوهرش دختر عکس نداشتم، گفتن برای چیزی

 !نداشت سواد ننه شکر رو خدا! بود گرفته طلاق و کرده ازدواج

 پسرم؟_

 .زدم زل هاش چشم تو شرمندگی با و آوردم بالا رو سرم

 مادر؟ کشی می خجالت چی از_

 !بود زده چادر گلوم بیخ بغض

 داری؟ دوست رو محیا تو فهمیدم تازه من اینکه از_

 !کنار به خودم آبروی بود، رفته که دلم آبروی جوشید، می هام چشم زدم می حرف اگه

 ساله؟ چند_

 !بود دستام میون شدن ذوب حال در چمدون ی دسته

 سپهر؟؟ ساله چند پرسیدم_

 چی؟_

 !مادرم بیچاره! شنیدم رو صدام زور با

 داری؟ دوستش ساله چند_

 داشت رو من ی همه اصلا بود، شده آب وجودم از نیمی شاید بودم، برده فرو ام یقه داخل رو سرم

 !برد می آب

 .میاد یادم وقتی از_

 !بزن حرف درست چی؟ یعنی_

 .جلوتر هم شاید ام، سالگی هجده_هفده شاید_
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 یسرباز قبل...!نه! نه! رفتنت؟ قبل:» گفت و زد پسش سریع! چکید چپش چشم از اشک قطره یه

 «سپهر؟ چرا! ات

 مادره؟ ی گریه دیدن از بدتر چی و شکست بغضش

 «چرا؟ بمیره مادر:» گفت گریه میون

 ...نبود خودم دست! داشتم دوستش ننه خب_

 بری؟ می اونور اینو خودت با رو عکسش دوباره الان چرا پس داشتی؟_

 !شکست می دوباره چشمام جلوی داشت هم مادرم... نداشتم گفتن برای حرفی

 سپهر ساله، پونزده نزدیک کنی، فراموشش نتونستی سال اینهمه داری، دوستش هنوزم تو_

 ؟...سالت پونزده بشه تا کشیدم چی دونی می چی؟ یعنی دونی می سال پونزده

 ...!«محیا...! محیا: » کشید می فریاد قطره هر... چکید هم غرورم چکید، منم اشک

 شد، عروس دختره نزدی؟ دم سال اینهمه تو... مظلومت دل برای بمیره... بمیره ننه پسرم سپهر_

 !پسر تو داری صبری چه حالا؟ بفهمم؟ من باید حالا شد، بیچاره شد، بدبخت

 !«دونست می سامان:» گفتم خشدار صدای با

 وقتی از تر سوزناک حتی کرد، نثارم رو اش گریه ترین عاجزانه و شد تبدیل هق هق به اش گریه

 ...خوند می مرثیه سامان برای که

 انسام زدم، می حرف محیا با کرد، خواستگاری ازش بود، گفته بهش دونست، می:» گفتم گریه با

 مه با... ننه خودم مثل! من مثل داشت، دوستم محیا بگیره، رو عروسی بهترین برامون خواست می

 بعد بار اولین یادته! کنه آرومم تونست که بود کسی تنها اون سامان مردن بعد زدیم، می حرف

 جونم بودم، محیا با ها اونموقع زدین، می زنگ هی شدم می گم یوقتایی ایران؟ اومدم سال چند

 می ات دیوونه رطوبتش و ریزه می دست از که زلال و پاک آب مثل! رفت دستم از یدفعه ننه! بود

 ...«رفت دستم از کنه
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 بریزند؟ اشک هم کنار پسر و مادر یه که اینه از انگیزتر غم دنیا این توی چیز چه

 خوند، می مرثیه و زد می پاش روی چپ دست با کرد، می گریه و داد می تکون وار ننو رو خودش

 !من ی شده پاره دل مردن برای... من دل برای! نه سامان برای بار این

 تخوشبخ علیرضا با مگه کرد؟ ولت چرا... مظلومیتت اون واسه بمیرم سپهر، برات بمیره ننه آخ_

 ... روگرفته دامنش نفرینت هم الان شد؟

 من از طاهره و تبسم خاطر واسه محیا... نگو اونطور... ننه نه:» گفتم و آوردم بالا رو سرم سرعت با

 !«کن نگاه... کند دل

 می داره محیا... ننه نیست خوب حالش نوشته، برام رو اینا:» گفتم و دادم نشونش رو ها دفتر

.. .نشدم بزرگ دیگه بعد به سالگی هجده از من ننه... شم می تموم دیگه من بمیره اون اگه! میره

 ...«دارم دوستش ها موقع همون قدر هنوزم

 «داری؟ خبر ازش ننه:» گفتم و کردم پاک رو هام اشک. کرد می گریه فقط و گفت نمی چیزی

 .ندارم خبر زیاد نرسیده، دادگاهش وقت هنوز! زندانه گن می... پسرم دونم نمی_

 .کشیدم بیرون رو سیگارم پاکت هام لباس لای از و کشیدم پوفی

 ...!سیگار اما بود، تلقین یه این شاید کنه، آرومم تونست می سیگار فقط شاید

 ...!شد می پیرتر سال هزار دید، می رو کشیدنم سیگار که مادرم شک بی

@fatemehkazeminovels 
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 مفهمید دیدم، دستش توی رو استیل زیرسیگاری وقتی اما کنه می سرزنشم مادر کردم می فکر

 !بده خیلی دلم حال

 !«ها کنی می عادت نکش، زیاد ننه سپهر:» گفت که زدم عمیقی پک
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 .شم می آروم کنم می حس_

 رو قالی های گل و پیچوند می انگشتش دور رو اش روسری ی گوشه بود، مردد حرفی گفتن واسه

 !زد می طرح

 «بگی؟ خوای می چی ننه؟ جانم:» گفتم و کردم خاموش رو سیگار

 !«اومدی اون دیدن واسه:» گفت و کرد نگاه هام چشم تو

 شی؟ می ناراحت آره، بگم اگه_

 !دیگه دله کار نه،_

 ها؟ بفهمه کسی خوام نمی ننه_

 !«فهمه نمی حالام نفهمیده، هیچکس سال همه این:» گفت و کشید بلندی آه

. کردم می کاری هر دیدنش برای باید و نداشتم زیادی وقت. شدم بلند و زدم غمگینی لبخند

 .«بیرون رم می من ننه:» گفتم مادرم به رو و کردم عوض رو هام لباس

 .سلامت به_

 :برداشت بوق تا چند از بعد. گرفتم رو سامان ی خونه ی شماره و اومدم بیرون خونه از

 بله؟_

 داشتی؟ نگه رو سامان قدیمی تلفن دفتر طاهره، سلام_

 چیکار؟ خوای می! سلام_

 .دارم واجب کار خوام، می رو دوستاش از یکی شماره_

 .نه یا بخوره دردت به دونم نمی اما داشتم، نگه_

 ای؟ خونه بگیرم، ازت میام الان_
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 .آره_

 .فعلا باشه_

 کارش محل آدرس و اش رتبه و سمت دقیقا. بود نظامی که داشت ارسلان اسم به دوستی سامان

 .بود رسیده ذهنم به گرفتن کمک برای که بود کسی اولین اما دونستم نمی رو

 !ندادم اهمیت هم راه سر آشنای های چهره از هیچکدوم به و رفتم خونشون سمت به سرعت با

 .شد باز در حرفی هیچ بدون و زدم رو اول ی طبقه زنگ

 .زدم می نفس نفس که حالی در کردم طی رو ها پله

 .کرد مرتب سرش روی رو چادرش. ایستاد کنار و کرد باز من رسیدن از جلوتر رو در

 .موند ثابت در جلوی جاکفشی رو هام چشم و کردم فوت صدا با رو نفسم

 !بود اونجا هنوز سامان های کفش

 تو؟ نمیای سپهر؟_

 آوردی؟ رو دفتر! ف...پو ها؟_

 تو؟ نمیای بگیرش، آره_

 .نکنه درد دستت. دارم عجله ممنون نه_

 و خوش خط با. کردم باز رو تلفنش دفتر زدم، می قدم که طور همون و اومدم بیرون ساختمون از

 و نبود یادم ارسلان خانوادگی نام. بود کرده تفکیک اولشون حرف با رو ها اسم همه سلیقه با

 !بگردم رو دفتر ی همه بودم مجبور

 کت به تک. شدم اسمش کردن پیدا مشغول مادرم تعجب و بهت میون و برگشتم خونه به دوباره

 ...کردم می بغض ها بعضی با و خوندم می رو ها اسم
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 !بود کرده ذخیره «مؤمن همیشه یاور»  اسم به رو من فرانسوی ی شماره

 «محبی ارسلان. » کردم پیدا رو اسمش بالاخره گشتن ساعت نیم از بعد

 ...«باشه نشده عوض فقط:» گفتم لب زیر و گرفتم رو اش شماره استرس با

 :برداشت بوق چهار از بعد. گرفتم دوباره. شدم امید نا کاملا و نداد پاسخ

 !بفرمایید_

 محبی؟ آقای_

 شما؟ بله،_

 .رزاقی سامان برادر! رزاقی سپهر هستم، سپهر من_

 .«کنه رحمت رو سامان خدا سپهر؟ آقا شما حال:» گفت سکوت کمی بعد

 خوبین؟ شما. دارین لطف ممنون،_

 کشورید؟ از خارج هنوز کنین؟ می چه. گذره می الحمدلله_

 غلش به مربوط ازتون، داشتم سوال چندتا راستش یسر، ایران اومدم الان دارم، اقامت اسپانیا بله_

 هستین؟ آگاهی تو هنوز. شماست

 میاد؟ بر دستم از کمکی چه بله،_

 .ببینمتون باید شه، نمی تلفنی راستش_

 .نیست مشکلی باشه_

 .بیام تا بگین زمانی هر و ترین راحت شما جا هر_

 .خدمتم در مون خونه بیارید تشریف آزاده، وقتم سه ساعت از بعد من_
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 .باشه دیگه جای شه می اگه. شن می اذیت خانواده شم می مزاحم راستش نه_

 .کنیم صحبت جا همون باشین، اداره سه ساعت! والا بگم چی دونم نمی_

 .بفرستید برام رو آدرسش شم می ممنون خیلی. بهتره اینطور باشه،_

 .فرستم می سپهر، آقا حتما_

 .نگهدار خدا فعلا نکنه، درد شما دست_

 .خدانگهدار_

 یپوف. شد بلند گوشیم پیام صدای بلافاصله و کردم خشکش شلوارم با بود، کرده عرق دستم

 !«بیفتم راه الان از باید کنم فکر:» گفتم خودم با و کشیدم

@fatemehkazeminovels 
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 و نداشت اعتماد من به سامان، با اش صمیمی و عمیق رفاقت وجود با و بود باهوشی مرد ارسلان

 .نداد پیشنهاد ملاقات برای رو پرتی جای هیچ

 .نکنه اعتماد من به داشت حق و بودم مذهبی_سیاسی پناهنده یه من حال هر به

 کنار رفتم، بیرون خونه از. تره دور خیلی خونمون از دونستم می خوب اما نبودم بلد رو آدرس

 ادزی خیلی اش کرایه. برسم اونجا به موعد از زودتر خواستم و گرفتم ماشین بود، آژانس یه خونه

 !نبود مهم اما شد

 در جلوی سرباز با و دیدم رو اداره تابلوی. رسیدم موردنظر محل به ساعت دو تقریبا از بعد

 لازم های هماهنگی از بعد. اومدم ایشون دیدن برای و هستم محبی آقای دوست که کردم صحبت

 پایین ور دستگیره!« بفرمایید »صدای شنیدن با. باشم ایستاده اتاقش در پشت بودم تونسته حالا

 .شدم وارد و دادم
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 !«گلاب گلِ سپهر، آقا سلام:» گفت و اومد جلو زد، دور رو میز و شد بلند پام به

 !نکردی تغییر زیاد ماشاالله خان، ارسلان سلام_

 .شدی شکسته خیلی تو عوضش_

 ...دیگه زندگیه فشار بالاخره_

 ییک به. گرفت جا روم روبه هم خودش و بشینم تا کرد اشاره سرم پشت صندلی به و کشید آهی

 .کردم تشکر و بیاره چای گفت ها سرباز از

 «هست؟ مشکلی چیه؟ موضوع داداش خب:» گفت و زد لبخندی

 .داره سرطان بیماره، نیست، خوب حالش که دارم عمه دختر یه من راستش،_

 خب؟_

 بحث من نامزد با اونجا راستش داشتم، اقامت توش من که شهری اسپانیا، بود رفته مداوا واسه_

 می اش خفه داشته! بوده بد حالش اونم داشته، کینه ازش من نامزد شن، می درگیر و کنند می

 گوشه خوره می نامزدم سر و ده می هلش خودش از اون کردن جدا واسه ام دخترعمه که کرده

 ...میره می و تخت

 !متاسفم_

 .بود ام بعدی حرف سکوت

 داشتن؟ خصومت شدن؟ درگیر چرا خب_

 .بله_

 چیه؟ مشکل الان_

 خوام می اینجا، شده منتقل همین خاطر به بود بد خیلی شرایطش ، ام دخترعمه همون محیا،_

 نه؟ یا ببینمش تونم می و کجاست ببینم
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 .شده انجام توش قتل که کشوریه قانون و حکم طبق حکمش_

 ...«شده انجام توش قتل »

 .ببیننش تونن می یک درجه های فامیل فقط! اش ببینی بتونی نیستم مطمئن اما_

 نداره؟ وجود راهی هیچ یعنی_

 .باشی نداشته خوشی دل ازش باید نامزدته قاتل اینکه به توجه با ببینیش؟ خوای می چرا_

 ...«جوونیمه ی همه آخه:» گفتم لب زیر و کشیدم آهی

 بایدن تو اما کنم، پیدا برات رو توشه الان که جایی آدرس تونم می من:» گفت و زد غمگینی لبخند

 !«نامزدته مقتول بگی جا هیچ

 ببینمش؟ شم می موفق نظرت به_

 .بخور رو ات چای داره، وجود راهی یه همیشه_

 وجود راهی واقعا بار این کاش:» گفتم دلم تو و کردم حلقه تمیز چندان نه استکان دور رو دستم

 ...«باشه داشته

 .شهب پرداخت دیه باید بریزه کسی از خون اگه قانون طبق. است دیه اتفاقا، طور این حکم سپهر_

 .بده دیه بتونه که باشه داشته انقدر نکنم فکر اون_

 .دیگه بشه پرداخت باید یجور خلاصه! المال بیت! دونم می چه هاش، دارایی اموالش، از_

 هست؟ اش آزادی به امیدی یعنی_

 .کرده تلاش خودش از دفاع واسه اون! البته_

 .ببینمش شده که هم بار یک واسه باید فقط من_

 .رو کار جزئیات هم دونن، می رو جاش هم اونا! خب بگیر کمک هم اش خانواده از داره؟ وکیل_
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 ...ندارم رابطه باهاشون_

 .شه می جور خب ولی داره فنگ و دنگ یکم نباش، ناراحت_

 ...شه دیر ترسم می_

 چرا؟_

 .نیست هم دکتر نظارت تحت الان بده، خیلی حالش_

 ...بزرگه خدا نباش، نگران_

 ...«خدا بزرگه، خدا بزرگه، خدا»  

@fatemehkazeminovels 
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 مردد. گیره می تماس باهام حتما که داد قول. کردم خداحافظی ارسلان با و اومدم بیرون اداره از

 دیگه طرف از و داد نمی اجازه غرورم طرف یک از بزنم، حرف زهره عمه با داشتم دوست بودم،

 ...شه من با صحبت به حاضر عمه نبودم مطمئن

 شد می دیگه بار یک فقط اگه. کردم می فکر هیچی به و زدم می قدم ها خیابون تو هدف بی

 ...ببینمش

. دبودن ما ی خونه عموهام و ها عمه. برگشتم خونه به بودم، نکرده که کارهایی از ناشی خستگی با

 همه با تک به تک. خواست نمی رو هیچکس دیدن دلم من و بودند اومده من دیدن واسه همه

 عمه فقط و بودند خندیدن و کردن صحبت مشغول همه. نشستم ای گوشه و کردم پرسی احوال

 برده فرو ام یقه داخل رو سرم. زد می کنار رو دلم های پرده تمام ناطقش، چشمای با که بود زهره

 متبس خوشبختی خاطر به رو کارها اون ی همه اونم دونستم می. نیفته چشماش به چشمم تا بودم

 قیمتی؟ چه به اما داد انجام

 بگیری؟ تونستی وکیل شد؟ چی رضا آقا_
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 .برم فردا قراره دفترش، میاد زوج روزهای والا نه_

 خواست تا و نشست کنارم اومد تبسم بشنوم، رو حرفاشون ادامه تا بود شده گوش تنم ی همه

 .دادم فشار و گرفتم رو دستش بزنه حرف

 !تنیس که الکی قتله، خدایی، سنگینه هم پرونده گیره، می پول خیلی وکیله اون آخه میگن_

 .کنم خفه رو قاتل گفت می من محیای به که کس هر دستام با داشتم دوست

 .«کنم کمکش باید بده، خیلی حالش نیست، ای چاره:» گفت رضا آقا

 چقدر دونی می بدی، درمان پول باید هم شدن آزاد بعد بدی، پول اینهمه اما نیادها بدت رضا_

 !خواهر بگو یچیزی تو زهره خواد؟ می هزینه

 مخود دستای با حالا شد، که بدبخت! بچمه باز باشه شده سنگم فهمی؟ می! بچمه جان محبوبه_

 بکشمش؟

 روزی چه به ببین خوشگلی همه اون با محیا! روزگار ی...ع...ه:» گفت و کشید آهی محبوبه عمه

 ...خواستگار اونهمه روز یه! شه نمی باورش اصلا آدم! افتاده

 کنی؟ بس شه می کنه، می ناراحت رو مادرش و پدر فقط ها حرف این جان محبوبه_

 .ببوسم حرف این زدن واسه رو مادرم دستای داشتم دوست

 سپهر؟_

 «بگی؟ نیستی بلد عمو:» گفتم و کردم کنجکاوش صورت به نگاهی

 !دیگه نده گیر_

 میگی؟ چی خب_

 میاد؟ محیا سر چی بنظرت عمو_
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 ...!«دونم نمی:» گفتم و انداختم پایین رو سرم

 هام، کاردستی مدرسه، برد می منو اون نداشت حوصله مامانم وقتی داره، دوست منو خیلی_

 !شده تنگ براش دلم. شد می حل اون کمک به همش...امتحانام مشقام،

 ...منم دل_

 چی؟_

 نا بهت همه اینجا پوشیدی؟ لباسیه چه این شدی؟ بزرگ که کنی قبول خوای نمی تبسم هیچی،_

 .محرمن

 داری؟ اعتقاد نامحرم محرم، به هنوزم تو سپهر پوف_

 خارج مگه. نکردیم نگاه چپ هیچکس ناموس به هیچوقت بابات، چه من، چه تبسم کافرم؟ مگه_

 کاراست؟ این حکم رفتن

 می ننه که اونایی از دار چین و گلی گل دامن اینه منظورت شی؟ می عصبانی چرا حالا وای_

 بلند؟ و گشاد پیرهن با بپوشم پوشه،

 می کفایت باشه زانوت بالای تا هم قدش و باشه بلندتر یکم آستینش لباست اینه منظورم نه_

 .کنه

 .سرورم شه می اجرا امرتون حتما بعد سری باشه_

 !«زبونت! زبونت! زبونت:» گفتم و گرفتم رو اش بینی نوک

 «رحم؟ بی داری چیکارش دماغه، این:» گفت و کرد جمع رو صورتش

 .بشین خانما پیش برو پاشو پاشو،_

 .کنن می غیبت همش اونا خوام نمی_

 .کنیم بازی بیار رو رویا برو_
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 .الان همین جون آخ_

. دبو کرده تعجب بیچاره ی بچه. زد بغل رو رویا جواب سوال، بدون و رفت سیما طرف به سرعت به

 و ودب کرده بغض! برچید لب و کرد نگاه چشمام توی. بوسیدم رو پشتش کم موهای و کردم بغلش

 انال شناسه نمی منو بیا:» گفتم و تبسم دست دادمش سریع بکشه، جیغ داشت امکان لحظه هر

 .«ره می آبروم

 .کرده کاری خراب کنم فکر_

 .صاحبش به برگردون بدو پس_

 جیب داخل گوشیم. نشست کنارم اومد دوباره و برگردوند بود، آورده که طور همون رو بچه

 .بود ارسلان. بدم جواب تا رفتم اتاق سمت به و شدم بلند لرزید، می شلوارم

 جانم؟_

 خوبی؟ داداش، سلام_

 ما؟ زحمتای با خوبم ممنون_

 تملاقات اما بفهمم رو دادند انتقالش الان که جایی آدرس تونستم تقریبا داداش حرفیه، چه این_

 .باشه ممکن غیر کنم فکر باهاش

 شه؟ می پیدا راهی یه نگفتی مگه داداش کشیدی، زحمت خیلی نکنه درد دستت_

 !نداره وکیلم حتی اون ولی شه می پیدا_

 ...هست راهی یه حتما... بشه باید کنم، می پیدا براش وکیل یه سریع خیلی من باشه_

 سخت کارت خیلی زنانه زندان چون تازه اونجا؟ بری نشی بلند. فرستم می برات رو آدرس من_

 .تره

 .کنم می پیدا گردم می خوب وکیل یه من نکنه، درد دستت_
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 !فعلا؟ نداری کاری اگه_

 .خداحافظ فعلا گرم، دمت_

 .گذاشتم جیبم داخل و کردم  قطع رو گوشی

 زدی؟ می حرف کی با_

 «سمع؟ استراق:» گفتم اخم با و برگشتم عقب به

 چی؟؟_

 .نکش قد فقط تبسم یکم شو بزرگ کردی؟ می گوش دزدکی_

 .داشتم کارت نخیر_

 رو دستش و دویدم طرفش به. کنه ترک رو اتاق خواست قهر حالت با و کرد بغل رو هاش دست

 «عمویی؟ داشتی چیکارم:» گفتم مهربونی با. گرفتم

 .هیچی_

 .درگیره ذهنم خیلی کن باور ببخشید دیگه؟ بگو_

 رفته؟ یادت قولت_

 !دم می زیاد تو به قول من قولی؟ چه_

 !گوشی_

 رفته؟ یادت اونو تو چی؟ شرطم یادمنرفته، که معلومه_

 باشم؟ دومیش من که داره سیمکارت بدون تبلت و گوشی کی کن رحم خدا رو تو عمو_

 .مجازی فضای تو بری الان از خوام نمی ها، خیلی_
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 .کنم نمی بدی کار من نداری؟ اعتماد من به عمو_

 ،بزنی حرف باهاشون تونی می و بینی نمی رو دوستات که همین. دلم عزیز نیست اعتماد بحث_

 می دلت مثلا یا. کنین می منتقل بهم بد اطلاعات و حرف جور هزار و شه می باز هم روی تو روتون

 متوجهی؟ عزیزم، زوده کنی، تجربه رو چیزا خیلی خواد

 .دم می جواب بهت کنم می فکر دیگه یکم_

 دارهن عیبی عمو، میگه بهم مواقع این تو فقط تازه خواستگاریه، انگار:» گفتم و گرفتم رو لپش

 !«وروجک

 .شدیم خارج اتاق از هم با و زد غمگینی لبخند

@fatemehkazeminovels 
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 .برد خوابم زود خیلی زیاد، خستگی خاطر به و خوردم ها مهمون کنار رو شام

... 

 خوب وکلای آدرس و اسم دنبال اینترنت تو صبحانه، خوردن بعد و شدم بیدار ده ساعت صبح

 .گشتم

 وت هدف بی کمی. رفتم بیرون خونه از تهران، جاهای بهترین تو اونا از چندتا آدرس نوشتن از بعد

 .کردم فکر هام برنامه به و  چرخیدم ها خیابون

 بوق اچندت از بعد. کنم مشورت باهاش تا گرفتم تماس ارسلان با وکیل، یه با کردن صحبت از قبل

 «ما؟ زحمتای با شما؟ حال داداش، سلام:» گفتم مهربونی با. داد جواب رو اش گوشی

 .دارین حق گردنم به این از بیشتر شماها داداش زحمتی چه سپهر، آقا سلام_
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 محیا از من لازمه؟ مدارکی چه بزنم؟ حرف باهاش چیه نظرت کردم پیدا خوب وکیل من داداش_

 !ندارم هیچی

 اسم. گرفتن وکیل براش امروز خوندم رو اطلاعاتش من باشه، لازم دیگه نکنم فکر داداش_

 .نعمتیِ رویا هم وکیلش

 داری؟ رو آدرسش جدی؟_

 .هست حتما وکلا سایت تو اما نه_

 .کردی لطف داداش، ممنون خیلی_

 حرفیه؟ چه این کنم، می خواهش_

 .خداحافظ فعلا_

 .خداحافظ_

 از بعد و شدم سایت وارد. نشستم خونمون کنار پارک داخل نیمکت روی و کردم قطع رو گوشی

 !داره فاصله خونمون با کمی فقط وکالتش دفتر که فهمیدم گشتن، کلی

 انمخ دفتر به حتما ظهر از بعد باید. بود دقیقه بیست و دوازده انداختم، ام گوشی ساعت به نگاهی

 .رفتم می نعمتی

 .خریدم مقداری خورد، می چشمم به که چیزی هر از و رفتم بازار به خونه، به برگشتن قبل

 با. کرد باز ترس با ام بیچاره مادر و کوبیدم پام با رو در. برگشتم خونه به خرید از پر دستای با

 .«ببخشید بود پر دستم:» گفتم و زدم لبخندی کشید، راحتی نفس من دیدن

 چیکار؟ خواستی می نکنه درد دستت کردی؟ خرید چقدر_

 .بدم انجام هم خریدی یه گفتم بازار به افتاد راهم_

 .باشی زنده پسرم ممنون_
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 به ناهار برای ها ظهر پدرم. ریختم خودم برای چای یه آشپزخونه، داخل خریدها گذاشتن از بعد

 تماس نعمتی خانم دفتر با و رفتم اتاق به چهار، ساعت و خوردیم هم کنار رو ناهار. میومد خونه

 .گرفتم

 بله؟_

 نعمتی؟ خانم دفتر سلام،_

 .بفرمایید_

 دفترشون؟ هستن ببخشید_

 امرتون؟ نیومدن، هنوز نه_

 .کنم صحبت باهاشون هاشون موکل از یکی درباره خواستم می_

 نشدم؟ متوجه_

 ببینم؟ رو ایشون تونم می کی من بگین شما_

 !بگیرین وقت باید_

 کشه؟ می طول چقدر مثلا_

 .هستن نوبت تو نفر چند ببینم باید_

 هداشت باهاشون صحبتی یه خواستم می کردند، قبول رو معینی محیا ی پرونده امروز ببینین_

 .باشم

 باهاشون؟ دارین نسبتی چه شما بود، اومده پدرشون بله_

 .کنم می خواهش ضروریه، خیلی ببینم، رو نعمتی خانم حتما باید هستم، محیا پسردایی من_

 ...یا بود، صدام توی التماس دونم نمی
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 داشته باهاش کوتاه ملاقات یه اومد، وکیل خانم که پنج ساعت تا شد راضی بود، که چی هر اما

 خارج خونه از بود، داده بهم محیا که دفترهایی برداشتن با و کردم عوض رو هام لباس. باشم

 ...شدم

@fatemehkazeminovels 

 95_پارت#

 دفترش. گشتم «نعمتی رویا»  اسم دنبال و ایستادم مجهزی و شیک چندان نه ساختمون جلوی

 ازیب مشغول منشی و بود باز دفتر در. رفتم بالا خاک و گرد پراز و کثیف های پله از بود، دوم طبقه

 «هست؟ اجازه ببخشید،:» گفتم و زدم در به تقه چند. بود اش گوشی با کردن

 «دارید؟ کار کسی با! بفرمایید:» گفت و آورد بالا زور با رو سرش

 .معینی محیا ی درباره کنم؟ صحبت وکیل خانم با باید گفتم گرفتم تماس_

 .دم می خبر بهشون الان بشینید بفرمایید آهان_

 با و اومد بیرون لحظه چند از بعد. رفت نعمتی خانم اتاق سمت به و شد بلند ادا و عشوه هزار با

 !«بفرمایید:» گفت اش تودماغی صدای

 .«بخیر روزتون! سلام:» گفتم و بستم سرم پشت رو در. شدم اتاق وارد تشکر با و شدم بلند

 .بشینید بفرمایید! سلام_

 لبخند با. دادم قرار میز روی رو ها دفتر و نشستم بود چیده میزش مقابل که راحتی مبل روی

 «چیه؟ کارتون:» گفت

 «.اومد بلاسرش این ناخواسته اتفاق یه سر منه، ی عمه دختر محیا:» گفتم و کردم صاف رو صدام

 خب؟_

 ...خیلی مهمه، خیلی ببینم، اونو باید من راستش_
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 میدید؟ توضیح بیشتر_

 ساله ده حدود کنم، نمی زندگی ایران من! بچگی از! دارم دوستش میاد، یادم وقتی از راستش_

 همه داشتیم، دوست رو دیگه هم خیلی! بود ازدواج ،قرارمون بود خوب چی همه کشورم، از خارج

 ...بود عالی چی

 «مُرد؛ حادثه یه اثر بر برادرم اینکه تا:» دادم ادامه و کشیدم آهی

 ...متاسفم_

 کنم، ازدواج برادرم زن با داشتن اصرار خانوادم درد، یه بعدی اتفاقای و بود درد یه اون مرگ_

 کشور وت کشیدم می نفس بدبختی و بهت تو سال شش! کرد ترکم اتفاقی کاملا پیام یه طی محیا

 بود قرار مادرم و پدر مثل. کنم نامزد شادی اسم به ایرانی دختر یه با شدم راضی بالاخره! غریب

 اونجا شادی که شه می بستری بیمارستانی تو درمان برای بیمار محیای اینکه تا! کنم ازدواج

 از دفاع واسه اونم بوده، کردنش اذیت صدد در و کنه می بحث محیا با شادی... کرده می کارورزی

 ...و ده می هل رو شادی خودش

 حالا. دادین شرح کامل رو ماجرا شما و کنم صحبت موکلم با نشده وقت هنوز من! جالب چه_

 چیه؟ تون خواسته

 ی همه بده، خیلی حالش اون نه؟ یا بفهمین منو تونین می دونم نمی... ببینم رو محیا باید من_

 کاری کنم می خواهش ازتون...! بگیرم رو هاش دست بار یک نتونستم حتی من! حسرته زندگیم

 ...ببینمش بتونم کنین

 که شمام. کنن ملاقاتش تونن می اول ی درجه اقوام فقط قانون طبق اما ندیدم، اونو هنوز من_

 .شه نمی و هستین اش پسردایی

 شه؟ می مگه نداره؟ راهی هیچ_

 رو ماش هست مایل اصلا ببینم بشینم، صحبتاش پای و ببینم رو محیا اول بدین اجازه دونم نمی_

 .باشیم چاره فکر به باید صورت اون در ببینه؟
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 ببینه؟ منو نخواد ممکنه یعنی_

 نباشه؟ ممکن چرا_

 دیگه درسته ندارم، وقت زیاد ولی. رم می باشه لازم جا هر کنم، می کاری هر دیدنش واسه من_

 که؟ جریانید در ندارم، رو اینجا تو موندن خیلی حق ولی شده آزادانه آمدم و رفت

 تون شماره شه می اگه. کنم می صحبت خودش با و گیرم می ملاقات وقت من. دونم می بله، بله_

 .کنین یادداشت برگه این روی رو

 به:» پرسیدم دوباره. دادم قرار میزش روی شماره، نوشتن بعد و داد دستم به کوچکی برگه

 «چیه؟ اش درباره دادگاه نظر ماجرا، این به توجه با نظرتون

 .مهمه قاضی نظر باز حالا. است دیه پرداخت حکم من نظر به_

 ...فروشم می رو کارگاهم و ماشین و خونه بپردازم، حاضرم باشه لازم چقدر هر_

 !کشته رو نامزدتون اون بدین؟ نجاتش خواین می چرا_

 و بشه آزاد زودتر خوام می بده، حالش!  کردم اشتباه کردم، ازدواج اون کردن فراموش واسه من_

 .بگیره قرار درمان تحت

 چیه؟ اش بیماری_

 .کرده پیشرفت هم خیلی... داره سرطان_

 ...متاسفم_

 .شماست به امیدم ی همه اونه، دیدن هدفم تنها فقط_

 ...باشه خدا به امیدتون_

 .اومدم بیرون دفترش از خداحافظی، از بعد و زدم ساختگی لبخند
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 و حال به و بزنه قدم که مَردیه برای حال، ترین غمگین و! تره غمگین هم کردن گریه از زدن قدم

 جفت هزار مقابل رو پیاده تو اینکه از و بود رفته بین از همه جوونیم و غرور... بریزه اشک روزش

 ...کشیدم نمی خجالتی هیچ کنم، گریه چین، سخن و کنجکاو چشم

 :دادم جواب صدام بغض با. بود سامان ی خونه ی شماره خورد، زنگ گوشیم

 جانم؟_

 !سپهر سلام_

 !عمو_

 !سپهر عمو باشه پوف_

 خوبی؟ سلام، علیک_

 .بگیر دونی می صلاح خودت چیزی هر کردم، رو هام فکر عمو نیستم، بد_

 راه برات هم اینترنتش شدی تر بزرگ که یکم خرم، می امکانات فول تاپ لپ یه برات من_

 .خوره می بدردت دبیرستان توی میندازم

 !بودا بهتر گوشی ولی دونم، نمی_

 قبول؟ شه، می لازمت کنی می نام ثبت هم زبان کلاس عزیزم، نه_

 .نکنه درد دستت! قبول_

 .خداحافظ_

 خیلی کردم می فکر که اونی با قیمتش. کردم انتخاب خوب مارک یه و کردم قیمت مغازه چندتا

 !بود گرون اینجا چیز همه داشت، فرق

 ی همه با کوچه این. کردم کج رو راهم اش، هدیه دادن و تبسم دیدن برای و برنگشتم خونه به

 .کرد می چرکین رو دلم متعلقاتش
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 و گرفت دستم از رو بسته. دوید طرفم به زایدالوصفی خوشحالی با تبسم و کرد باز رو در طاهره

 !«شکست! دختر تر یواش یکم:» گفتم و خندیدم! شد اش روده و دل درآوردن مشغول

 .کن کمکم بیا حرفا این جای_

 !«بگیره رو تو که اونی بیچاره:» گفتم و دادم تکون سری

 «بندازه؟ راه اینو کی حالا! بابا ای:» شد شروع غرغرهاش سیستم، کردن روشن و کردن باز از بعد

 .بیاد ها بچه از یکی زنم می زنگ الان نداره کاری_

 .بلده خوب خیلی عباس عباس،_

 دونی؟ می کجا از_

 !ها تاپه لپ و کامپیوتر و گوشی تو کارش ناسلامتی_

 !والا؟ بگم چی_

 بندازی؟ راهش نیستی بلد چرا خودت تو اصلا_

 !شرمنده. ندارم رو چیزا این سواد من چون_

 !«بشم مهندس دکتر، من داره اصرار حالا! نخونده درس خودش:» گفت و کوبید بازوم رو مشت با

 .رفته باد به که هم زندگیم. نیستم بلد رم ساده کار این و نخوندم درس من! که بینی می_

 داری؟ رو اش شماره. شن تازه دردات نمیخواد حالا خب_

 .بیار رو تلفنتون دفتر برو والا نه_

 نصب براش رو ها برنامه ی همه و بیاد حتما شب که داد قول و گرفتم تماس محیا، عباس،برادر با

 تگیبس دل و وابستگی اینهمه از. بیان بابا ی خونه به من با تا شدند آماده هم تبسم و طاهره کنه،

 ...داشتم وحشت تبسم
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 91_پارت#

 بود، محیا چشمای ی آیینه چشماش کرد، تسخیر رو وجودم ی همه بدی حس عباس اومدن با

 ...داد تشخیص شد می برادرش خستگی از رو این و بود وابسته بهش خیلی محیا

 لمد روی دیدنش حسرت ببینم، رو محیا نتونم هیچوقت ترسیدم می و بود افتاده شور عجیب دلم

 ...بمونه

 های مهره که پرید سرم از خواب جوری شماره دیدن با. شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با صبح

 !دادند صدا گردنم

 !«بفرمایید:» گفتم و کردم لمس رو اتصال دکمه سریع

 !رزاقی آقای سلام_

 .خیر به صبحتون هستین؟ خوب! نعمتی خانم سلام_

 .«میام موکلم دیدن از الان ظهره، تقریبا من برای:» گفت و کرد ای خنده تک

 چطوره؟ حالش_

 .متاسفانه نداره تعریفی_

 ببینمش؟ خوام می گفتین_

 سر یه چهار ساعت داشتین فرصت اگه شه، نمی تلفن پشت کردم، صحبت باهاش مفصل من بله_

 .بزنین دفترم به

 .ممنونم خیلی میام، حتما_

 .نگهدار خدا فعلا کنم، می خواهش_
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 .حافظ خدا_

 کردم می حس! کردم کجی دهن دلم توی های دلشوره حجم ی همه به و کردم قطع رو گوشی

 ...زندان های میله پشت شده حتی ببینمش، تونم می بالاخره

 دفتر سمت به آژانس با و شدم آماده سریع خیلی! گذشت دنیا تو چی نفهمیدم چهار ساعت تا

 ...بودند دنیا های پدیده بهترین نظرم در شده کج تابلوی و کثیف های پله. رفتم نعمتی خانم

 .شدم وارد منشی صدای با و زدم در

 .«داشتم قرار نعمتی خانم با بخیر، روز:» گفتم و زدم لبخندی شد، بلند پام به

 .هستن منتظرتون داخل بفرمایید بله_

 رو عینکش. نوشت می چیزی و بود پایین سرش. کشیدم پایین رو دستگیره و زدم در به تقه چند

 !«بنشینید بفرمایید رزاقی، آقای بخیر روزتون:» گفت و درآورد

 !ممنون خیلی_

 .انداختم راستم پای روی رو چپم پای و نشستم بودم، نشسته قبل دفعه که مبلی همون روی

 چطوره؟ حالتون_

 اش؟ بیماری بود؟ چطور محیا. ممنون خوبم،_

 .تگف بهم چی همه از کردیم، صحبت هم با. تره پیشرفته خیلی تصوراتم از اش بیماری راستش_

 گفتین؟ چیزی بهش من ی درباره_

 عیوضی خانواده. رزاقی آقای هست ای دیگه چیز من وظیفه پرسیدم، ازش رو ماجرا شرح اول_

 !مجازاتن خواهان سخت

 ...داشته رو محیا کشتن قصد اونا دختر مریضه، اون! ندارن حقی اونا چی؟ یعنی_
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 از میتونست افتاده، بیمارستان محیط تو اتفاق این ولی دونم، می رو اینا من لطفا، باشین آروم_

 .بخواد کمک بقیه

 داره؟ داد و جیغ توانایی کردین ملاقات که محیایی شما بنظر نبوده، هیچکس شرایط اون تو_

 !نیستیم شما و من قانون اما! سپهر آقا دونم می رو اینا ی همه من_

 نگرفته؟ نظر در اون امثال واسه گذشتی هیچ قانون... بده حالش اون_

 !نفره یه مرگ بحث! بدین پولشو مجبورین بریزه، کسی دماغ از خون وقتی ببینین_

 .دادم بیرون صدا با رو نفسم و بردم فرو موهام داخل رو دستم

 قبول اما،! تره مشتاق شما از اون باشین، داشته رو دیدنش شوق دنیا یک اگه شما! سپهر آقا_

 .ده نمی شما به رو اجازه این شرایط کنین

 ببینم؟ نتونم رو محیا من شه می مگه... باشه باید راهی یه_

 .تونین نمی دوره، خیلی نسبتتون متاسفانه_

 گرفته ضرب زمین روی پام با. گرفتم دستام بین رو سرم و شدم خم زانوهام روی درموندگی با

 ...برسم زندگیم آرزوی تنها آخرین به تونم نمی دیگه کردم می حس و بودم

 ...باشه راهی یه کنم فکر البته_

@fatemehkazeminovels 

 9۱_پارت#

 «راهی؟ چه:» گفتم و چرخوندم رو سرم

 و کرد نگاه هام چشم به. بود داده بالا رو ابروش تای یه و کوبید می میز روی اش اشاره انگشت با

 !«کنی عقد رو محیا باید تو:» گفت
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 گوش حد از بیش داغی. بکشم نفس تونستم می هنوز اما بود شدن خارج تلاش در بدنم از روح

 رویا؟ یا بود کابوس این. داد می هدیه هام چشم به رو خواب هام

 !سپهر؟ آقا_

 !بشه؟ من برای محیا کنم؟ عقد رو محیا من کردم، نگاه خورد می تکون که هاش لب به

 عدب کنین، عقدش غیابی تا بگیرم وکالت ازش و کنم صحبت موکلم با تونم می من رزاقی آقای_

 .کنین ملاقات رو همدیگه تونین می راحت خیلی

 ...!«باشه دیواری هیچ بدون عشق اونهمه با بهش کردن نگاه کن تصور»

 ...کنه پادشاهی زندان های میله ما بین اگه حتی

 خوبه؟ حالتون_

 حس یه من برای محیا باشه فهمیده باید شک بدون کردم، نگاه پرسشگرش های چشم به

 !ماوراییه

 دارین؟ رو اش آمادگی شما_

 محیا کردم نمی رو فکرش که طوری. بود موافقتم معنی به این و کردم باز و بستم رو هام چشم

 سفره سر عروسی اگه حتی نباشه، دامادی شلوار کت من تن اگه حتی. شد می من برای داشت

 ...نباشه عقدی سفره اگه حتی نباشه، عقد

 .هکن صحبت محیا با اش بعدی ملاقات تو نعمتی خانم که شد این بر قرار و اومدم بیرون ازدفتر

 ...نباشه بود رویاهام تو که طوری همون اگه حتی بود رسیده اولش ی نقطه به زندگیم ی دایره

 ینا کاش...بود متفاوت احساس از پر برام خونه این برگشتم، خونه به همیشه از تر داغون و خسته

 ...ما از یکی برای حداقل بیاره، خوشبختی رسیدن هم به
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 بر سرشون از دست زندگی که ای سوخته های مهره بودیم، زندگی بازی ی سوخته های مهره ما

 ...داشت نمی

 به دیگه بار یک فقط بود آرزوم اما... گفت می چی محیا شد، می چی دونستم نمی فرداها و فردا

 .باشه دنیا گناه بزرگترین اگه حتی کنم، نگاه رازش و رمز پر های چشم

 ...گناهکار و بودم گناهکار و بودم گناهکار من

 هیچ هنوز و بود گذشته روز دو. نفهمم و بزنه زنگ مبادا تا کردم نمی جدا خودم از رو گوشی

 !دادم نمی اهمیتی هم تبسم های دلبری به حتی و بودم شده قرار بی و کلافه. بود نشده خبری

 یه منتظر و بودم رفته فرو بدی ی خلسه تو روز سه این تمام خورد، زنگ گوشیم سوم روز

 ...بودم نشسته مصنوعی چند هر اکسیژن

 !«خانم سلام:» دادم جواب رو گوشی لرزون های دست با

 چطوره؟ حالتون رزاقی، آقای سلام_

 هست؟ امیدی هست؟ خبری... روز سه این تمام در بودم شما منتظر_

 .کنم صحبت باهاتون رو در رو تا دفتر بیارین تشریف. زیاده که خبر بله،_

 ...!هیچ که هم ام بیچاره مادر بهت و کردم عوض رو هام لباس. شد قطع و افتاد دستم از گوشی

 و زدند می بوق برام که هایی ماشین بین شهر، دود از پر و کثیف های خیابون میون بودم شده گم

 !گفتند می بهم هم سر پشت که هایی!« کوری؟ مگه» 

 کنار و بودم اسپانیا جنوب الان مثلا! ترسیدم می بشنوم بود قرار که چیزهایی از داشتم، شوره دل

 !قهوه خوردن مشغول مدیترانه دریای

 قسمتتون اینکه مثل.» کردم نگاه ها پله روی هام کفش رد به و کردم طی رو شده تمیز های پله

 !«بشید تمیز نیست
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 باز رامب رو در خودش نعمتی خانم. کوبیدم بسته در به چندبار وسط انگشت با بود، بسته دفتر در

 !نبود ای افاده منشی از خبری و کرد

 داخل؟ نمیارید تشریف! رزاقی آقای سلام_

 !«سلام:» گفتم و اومدم خودم به

 انتظار های مبل از یکی روی اتاقش به شدن وارد بدون. بستم سرم پشت رو در و شدم دفتر وارد

 «چطوره؟ حالتون:» گفت و زد لبخندی. کرد نشستن به دعوت هم رو من و نشست

 !نیستم خوب_

 اومده؟ پیش مشکلی_

 شد؟ چی بگین زودتر شه می_

 

  

 و ودهب شما به رسیدن منتظر سال اینهمه اینکه از کردم، صحبت خیلی معینی خانم با من! البته_

 مهمه؟ باشه، چطور شرایط این نیست مهم دیگه حالا همینطور، هم شما

 ماش حتما باید که داره مهم خیلی شرط تا دو اما راضیه، اون! ببینید:» داد ادامه دید که رو سکوتم

 .«بدونید

 شرطی؟ چه_

@fatemehkazeminovels 

 98_پارت#

 ...باشه منطقی غیر یکم شاید گذاشته محیا که هایی شرط رزاقی، آقای ببینید_
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 بگین؟ زودتر شه می_

 ششرط دومین. بشه باطل محرمیت کنه می تعیین اون که زمانی در باید که اینه شرطش اولین_

 ...هم

 ...کاوید می رو جونم موریانه مثل انتظار و بود شده متمرکز هاش لب توی دنیا تمام

 .کنید ازدواج مرحومتون برادر زن با که اینه هم شرطش دومین_

 راهی هزار نه، که راهی دو. کشیدم هام ریه داخل به ولع با رو اطرافم هوای و بستم رو هام چشم

 !بود روم جلوی

 که فهمیدم دارم، دوستش خیلی کردم حس که روزی همون از. بود قیمت گرون محیا! داشت حق

 شه؟؟ من برای راحتی به محیا شد می مگه اصلا... بدم تاوان باید

 جسمم بار این بودم، خسته. نداشتم هم زدن قدم نای حتی و زدم بیرون دفتر از حرفی هیچ بدون

 ...!بودم کنده جون بودم، نکنده کوه بود، خسته هم

 ادامه ام مردگی به جنازه همون جلد تو و خودم شهر برگردم ای دغدغه هیچ بدون داشتم دوست

 ...!خداست ی هدیه بهترین بودن دغدغه بی و خیالی بی گاهی... بدم

 جفت یه طرف یه و بود زندگیم ی همه طرف یه. بودم شده گم همچنان من و بود شده تاریک هوا

 نیستند؟ دنیا های چشم ترین ساده ای قهوه های چشم مگه اصلا! بفرد منحصر ای قهوه چشم

 ؟...بودم شده اسیر چرا من پس

... تعفن خیانت، برادرم، محرم به شدن محرم کردم، می که کاری از نفرت و تبسم نگاه سرزنش

 !خورد می هم به بود گرفته رو دورم و بود که چی هر از حالم

 حتی من باشه؛ این تاوانش که گشتم گناهی دنبال و کردم مرور رو زندگیم روزهای بار هزار

 که دنبو انصاف این بکشم، آغوش به و کنم جمع رو بیمارش و نحیف های استخوون بودم نتونسته

 ...نشه دستام قسمت هاش دست گرفتن هرگز و برم مردن مرز تا من
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 اشک میان کن تکیه غمم های شانه به

 ...را تنها مردهای فهمد می گریه که

@fatemehkazeminovels 

 99_پارت#

 !بودم مرده من ولی گذشت، روز چند دونم نمی

 و درد اینهمه تونه می انسان یه مگه! نبودم انسان من بود، معکوس شمارش روی برام چیز همه

 کنه؟؟ تحمل رو ها کوه سنگینی به غم

 واسه تبسم چشمای تو گشتم، نمی بر ایران به وقت هیچ دیگه کردم می ازدواج طاهره با اگه

 !مردم می همیشه

 حقش حالا و بود باخته تصمیم این پای رو زندگیش ی همه اون بود، نکرده ظلم من حق در محیا

 ...برسه هدفش به که بود

 دلم ته وحشتناک حس یه! داد باد به رو من هستی ی همه نرسیدم بهش هیچوقت که دختر یه

 حساسش سن و تبسم معصوم های چشم اما ببندم، چیز همه روی رو چشمم تا کرد می ترغیبم

 .کرد می  متوقفم

 می رختخواب داخل روز تمام. نداشت خرابم دل از خبری اما بود برده بو حالم بودن بد از مادرم

 ...هم ها شب دیدم، می کابوس شب تا و موندم

 !شب از امان

 !بود نمونده زیادی وقت

 باز نیمه تا پدرم ی خونه اتاق ی پنجره که آروم و خنک شب یه! محیا برای حتی نه من، برای نه

 طاهره با روز یه اگه بودم گفته خودم با! شدم تسلیم کرد، می نوازش رو جسمم و روح باد و بود

 ...!اگه اگه، اگه، میرم، می نرسم محیا به اگه میرم، می کنم ازدواج
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 آه بکشی، نفس فقط باشی، شده تموم سالگی سی تو که همین یعنی مرگ! مردم ولی نمردم

 ...بکشی

 یم لج آدم با بدجور احساس و قلب زندگی از جاهایی یه. نبود خودم دست بکنم، دل تونستم نمی

 دور، ممنوعه، چیزهای خیلی به زدن ناخنک احساس! نداری شدن تسلیم جز ای چاره و کنند

 ...نیافتنی دست

 هن زندگی، نه نداشتم؛ چیز هیچ که رسیدم ای نقطه به. پرداختم گزافی قیمت و شدم تسلیم

 ...مریض قلب یه و آرزو و حسرت از پر دل یه جز! بچه نه همسر،

 خودم، سر پشت و اومدم بیرون رختخواب از گذشت، گور داخل که روزهایی اون کردن طی از بعد

 هشون بالا به قدیم، عادت به رو موهام و پوشیدم مرتب لباس. کردم جمع رو ام فروریخته های تکه

 !زدم

 !شدم می داماد داشتم

 از سرد و تر تلخ آرزوهاش سفید لباس و داد می جون رحمانه بی حصر ی گوشه من رویایی عروس

 !بود شده تموم من عروس. بود منتظرش همیشه

 رو مادر نگران های چشم و شدم خارج خونه از بود شده گواتر گلوم توی که سنگینی بغض با

 خیلی که برادری از شد، کج زاده امام سمت به راهم قبلی ریزی برنامه بدون. گذاشتم جا در پشت

 !خواستم می اجازه کشیدم، می خجالت داشتم، شرم بود کرده ترکم پیش سال

 هب کسی که دونستن می خوب هم بیچاره های مرده انگار! نبود قبرستون تو کسی هفته از روز اون

! دبودن برده بیرون قبرستون داخل از رو شون شده فراموش روح و کنه نمی یادشون پنجشنبه جز

 ...بزنه قدم تونست نمی شده گواتر سنگین بغض با که سپهری و بود، مطلق سکوت

 و بود، گرفته خاک کمی قبرش سنگ. رسیدم بهش و کردم عبور قبرها روی از همیشه برخلاف

 ...سرد سردِ همیشه مثل

 !درک به هم ام دامادی شلوار شدن کثیف و نشستم خاکی زمین روی کنارش
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 .مردم می داشتم خجالت از. بستم رو هام چشم و کشیدم اش گرفته خاک عکس روی رو دستم

 هک کسی همون! خودمم آره! سپهر اومده؟ کی ببین! داداش سلام:» گفتم و انداختم پایین رو سرم

 خوشبخت شهر، جای بهترین تو بگیری عروسی براش باشه، داشته رو زندگی بهترین بود قرار

 بد و مردی تو... دروغه همش دارن؟ خبر ما از ها مرده گن نمی مگه منو؟ بینی می داداش...بشه

 برم خوام می امروز ببین ولی دلخوری، ازم دونم می...گذاشتی تنها منو بد و مردی! مردی موقع

 بهترین گفتی که همون...کردی خواستگاری ازش خودت که همون! محیا دنبال! عروسم دنبال

 که زنی طاهره، با خوام می! کنم می سکته دارم کشه، می منو داره بغض داداش...دنیاست دختر

 !کنم ازدواج توئه ی بچه مادر که زنی با کردی، عقدش خالی دست با خودت و بودی عاشقش یروز

 عشق اونهمه خوام می نه؟ یا داری خبر دلم حال از دونم نمی ام، شرمنده محیا جون به داداش

 وصال یه! مردم حسرت تو ساله خیلی ام، شرمنده دلم پیش ساله خیلی من باشه، رسیدن آخرش

 وامخ می یبار فقط... رسیدم عشقم به منم بگم دلم پیش بذار... وصاله باز باشه، که هم روزه چند

 ببینم تونم نمی رو کسی اون جز به من محیا جون به داداش بدم، انجام رو گه می دلم که کاری

 مادر و برادرمه زن قیامت تا من برای طاهره... کنم نگاه ای دیگه چشم به طاهره به برسه چه! اصلا

 ...کنم عقدش باشم مجبور اگه حتی تبسم،

@fatemehkazeminovels 

 011_پارت#

 یم کسی قلبم ته و داد دست بهم سبکی حس چشمام، اشک با سامان قبر سنگ شستن از بعد

 ...بخشه می رو تو سامان که گفت

 هک مرد» ای کلیشه ی جمله طبق شده که هم بار یک برای و نکنم گریه دیگه دادم قول خودم به

 .کنم زندگی «کنه نمی گریه

 .کرد می سنگینی هم هنوز گلوم توی سنگین بغض. رفتم وکیل خانم دفتر سمت به

)!( کلاس با ی کننده مراجعه یه مثل انتظار های صندلی روی و نرفتم نوبت بدون همیشه خلاف بر

 !نشستم
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 لباس روی دست کشیدن از بعد. برم داخل که کرد اشاره ای افاده منشی دفتر شدن خلوت از بعد

 داخل «بفرمایید»صدای شنیدن از بعد و زدم در به تقه چند. رفتم وکیل خانم اتاق طرف به هام،

 موی تار چند بود، امروزش زدن سروکله ی نتیجه این و بود تر خسته همیشه از اش قیافه. شدم

 مبل روی که کرد اشاره و کردم سلام. بود اومده بیرون اش مقنعه ی گوشه از هم ریخته هم به

 !بنشینم مخصوصم

 !«رزاقی آقای خب؟:» گفت و دوخت بهم رو منتظرش نگاه پرسی احوال و سلام از بعد

 .نعمتی خانم گرفتم رو تصمیمم_

 !شنوم می_

 ...موافقم محیا های شرط با_

 از:» گفت کننده منزجر حالت همون با! زد حالم به بدی پوزخند و اومد کش چپ سمت به لبش

 یم باطل محرمیت اینکه بعد کردی؟ فکر بعدش به داره؟ رو ارزشش نظرت به مطمئنی؟ تصمیمت

 «کنی؟ ازدواج داداشت زن با تونی می چطوری کردی فکر شه،

 هیچ، که ها شرط این کردم، فکر چیز همه به:» گفتم و کردم بسته و باز مکث با رو هام چشم

 مقابلش در چیزا این که ارزشه با انقدر اون! کردم نمی تعجب میذاشت هم تری عجیب شرط

 ...«هیچه

 تسر زنم، می سروکله اینچنینی پرونده صدتا با روزانه من! شی می پشیمون بعدا حرفه، همش_

 !داغه

 همش ببین رو هام شقیقه روی موهای! سالمه سه و سی! وکیل خانم نیستم ساله هجده پسر من_

 یم! نیست مهم هم بشم اگه. شم نمی هم بعد به حالا از نشدم، پشیمون سال اینهمه شده، سفید

 برای چیزی! ندارم دادن دست از برای چیزی من که اینه موضوع چیه؟ موضوع اصلا دونید

 هب وقته خیلی من زندگی کنم می حس شه؟ می چی بشم، پشیمون مثلا نیست، شدن پشیمون

 زنِ با ازدواج هرچند خواستم، خودم که باشه چیزی اون شبیه آخرش حداقل رسیده، آخرش
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 شدم پیر انقدر شاید! خوام می خودم که منه زندگی از قسمت اون محیا حداقل اما زجره، برادرم

 کردم، لج دنیا با خودم، با شاید باشم، نداشته رو قبل ذوق و شوق قبل های سال مثل دیگه که

 ...باید بشه، انجام کار این باید هست که چی هر دونم نمی

 زندگی از اما ننداخت دلم به شک حرفاش. موند خیره نامعلومی ی نقطه به و داد تکون رو سرش

 ...زد می لبخند ام خسته جسم به دور از وضوح به پایان خط! کرد ناامیدترم

@fatemehkazeminovels 

 010_پارت#

 یغهص کنند، می تعیین ایشون که روزی فقط و بده انجام نعمتی خانم رو لازم کارهای تمام شد قرار

 بدون بود قرار محرمیت ی صیغه و بود داده وکیلش به تام وکالت محیا. بشه جاری محرمیت ی

 .بشه جاری محیا حضور

 همم اصلا و بودم زده بیخیالی به رو خودم. کردم می نگاه مچیم ساعت به مرتب و نبود دلم تو دل

 به و رسید بالاخره وسایلش و مدارک از پر کیف با نعمتی خانم! دارم خیال و فکر دنیا یک که نبود

 رو صیغه زودتر چه هر کردم، دیر خوام می معذرت خیلی:» گفت عاقد و من به رو ورود محض

 .«کنید جاری

 کنین؟ می لطف رو نامه وکالت و مدارک_

 !حتما بله،_

 صیغه شدن جاری از بعد. نشست کنارم هم خودش و گذاشت عاقد مقابل پوشه و کاغذ تکه چند

 .دادم تکیه صندلی به رو سرم و بستم رو هام چشم نداشتم، دلم جوشیدن جز حسی که حالی در

 !نه؟ بودم، رسیده جوونیم دوران ی پوسیده آرزوی به

 ما بین که بودم کرده التماس رو عربی ی جمله چند این بار هزار از بیشتر مطمئنم! نه که بار هزار

 !بودم قانونمند انقدر محیا ی درباره چرا دونم نمی برقصند، کمی
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 درد از پر هم جسمم روحم بر علاوه اخیر روزهای! بود مرده جهات ی همه از داماد، و نبود عروس

 .بود شده

 که هم داماد رقصید؟ می قصه کجای عروس و شد کاممون کردن شیرین و عسل خوردن وقت 

 !بود شده زهر دور خیلی های سال از کامش

 وت نشد قسمت هیچوقت خریدم، براش و گفت بهم رو طرحش محیا که نگین تک ی ساده ی حلقه

 .بگیره جا ظریفش انگشتای

 که تلخ قرص خوردن مثل داشت؟ وجود بهتری طعم تلخی از مگه و بود تلخ زندگیم ی قصه

 ادامه هیچ من زندگی اما دی، می ادامه زندگیت به همیشه از تر خوب و شه می خوب حالت بعدش

 ...بود شده متوقف گلوم وسط قرص و نداشت ای

 میمونه فقط کردین، لطف حقم در خیلی:» گفتم نعمتی خانم به رو و اومدیم بیرون محضر از

 ...«کار آخرین

 چندبار دم می قول کنم، می اقدام ملاقات وقت گرفتن واسه امروز همین از بله کنم، می خواهش_

 .بیفته اتفاق این پی در پی

 ...کردین خوبی خیلی من حق در شما! ممنونم_

 باور رو بدبیاری حجم این تونم نمی باشین، داشته دوست رو دختر اون انقدر کنم باور تونم نمی_

 ...بشه حل چی همه که کنم کاری تونستم می کاش! کنم

 اما بدم، ادامه روزهام به و اسپانیا برگردم مجبورم من کرد، شه نمی کاری هیچ ما زندگی واسه_

 ...محیا

 .نباشین ناامید_

 ...کنه می حذف رو امید که چیزیه تنها مرگ هست؟ امیدی نظرتون به_

 .گیرم می تماس باهاتون... بگم چی دونم نمی_
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 .نگهدار خدا فعلا ممنونم،_

 .خداحافظ_

 حالا که بود هایی حسرت از پر ذهنم. کردم طی رو خیابون طول و بردم فرو جیبم داخل رو دستم

 رو خدا بعد دور، جای یه رفتیم می و گرفتم می رو دستاش باید من مثلا بود؛ رسیده وقتشون

 !کردم می شکر رسیدیم هم به اینکه واسه

 ...نشد

 .نداشتم کسی کار به کاری و بودم شده حرف کم و لاغر نداشت، خبر کردم که کاری از هیچکس

 .ببینم رو محیا سال، اینهمه بعد و برم که بودم ای لحظه منتظر فقط

 بزنم؟ زل بهش و کنم بغض فقط نه، یا کنم بازخواستش باید دونستم نمی

 ه؟شد علیرضا زن چرا اینکه خاطر به کشیده؟ کنار حقی چه به اینکه خاطر به کنم بازخواستش

 دست... و محرومیت دعوا، کتک، سنتی، عقاید گیر، سخت ی خانواده یه با نبودم، اون جای که من

 !اجبار...اجباره هم تر سخت همه از. سخته خیلی کردن نرم پنجه و

 در پشت از پدرم. فشردم رو در زنگ ناچار به و نداشتم کلید. رسیدم خونه به شب یازده ساعت

 «کیه؟:» پرسید

 .بابا منم_

 نمی جواب که هم رو گوشی پسر بودی کجا:» پرسید رفت می کنار که حالی در و کرد باز رو در

 «دی؟

 .بود سایلنت گوشیمم بودم، دوستم پیش اومد پیش کاری یه_

 .نخوابیده هنوز مادرت تو بیا_
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 دستش یه با رو سرش و  نشسته پشتی جلوی مادرم. شدم خونه وارد و کردم جفت رو هام کفش

 .بود گرفته

 «مادر؟ بودی کجا:» گفت و آورد بالا رو سرش کردم، سلام آروم

 .بودم دوستام از یکی پیش داشتم کار_

 .رفت راه هزار دلم_

 .نداره آفت بم بادمجون نترس،_

 خوردی؟ شام_

 .نیست ام گرسنه آره_

 .کن استراحت برو انداختم اتاق تو رو جات_

 .بخیر شب باشه_

 وقت و کردم فکر این به و زدم زل اتاق سقف به. کشیدم دراز رختخوابم داخل و شدم اتاق وارد

 .گفتم می ام خانواده به رو طاهره موضوع باید محرمیت مدت شدن تموم بعد ندارم، زیادی

 به رو ام نشونی و آدرس و کردم می ترک رو ایران همیشه برای کردم، می عقد رو طاهره اگه

 و بود گذشته هم ام سالگی سی کردم، می عوض هم رو تلفنم شماره حتی. دادم نمی هیچکس

 ...بود نمونده عمرم آخرهای به چیزی

@fatemehkazeminovels 

 010_پارت#

 یغهص کنند، می تعیین ایشون که روزی فقط و بده انجام نعمتی خانم رو لازم کارهای تمام شد قرار

 بدون بود قرار محرمیت ی صیغه و بود داده وکیلش به تام وکالت محیا. بشه جاری محرمیت ی

 .بشه جاری محیا حضور
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 همم اصلا و بودم زده بیخیالی به رو خودم. کردم می نگاه مچیم ساعت به مرتب و نبود دلم تو دل

 به و رسید بالاخره وسایلش و مدارک از پر کیف با نعمتی خانم! دارم خیال و فکر دنیا یک که نبود

 رو صیغه زودتر چه هر کردم، دیر خوام می معذرت خیلی:» گفت عاقد و من به رو ورود محض

 .«کنید جاری

 کنین؟ می لطف رو نامه وکالت و مدارک_

 !حتما بله،_

 صیغه شدن جاری از بعد. نشست کنارم هم خودش و گذاشت عاقد مقابل پوشه و کاغذ تکه چند

 .دادم تکیه صندلی به رو سرم و بستم رو هام چشم نداشتم، دلم جوشیدن جز حسی که حالی در

 !نه؟ بودم، رسیده جوونیم دوران ی پوسیده آرزوی به

 ما بین که بودم کرده التماس رو عربی ی جمله چند این بار هزار از بیشتر مطمئنم! نه که بار هزار

 !بودم قانونمند انقدر محیا ی درباره چرا دونم نمی برقصند، کمی

 درد از پر هم جسمم روحم بر علاوه اخیر روزهای! بود مرده جهات ی همه از داماد، و نبود عروس

 .بود شده

 که هم داماد رقصید؟ می قصه کجای عروس و شد کاممون کردن شیرین و عسل خوردن وقت 

 !بود شده زهر دور خیلی های سال از کامش

 وت نشد قسمت هیچوقت خریدم، براش و گفت بهم رو طرحش محیا که نگین تک ی ساده ی حلقه

 .بگیره جا ظریفش انگشتای

 که تلخ قرص خوردن مثل داشت؟ وجود بهتری طعم تلخی از مگه و بود تلخ زندگیم ی قصه

 ادامه هیچ من زندگی اما دی، می ادامه زندگیت به همیشه از تر خوب و شه می خوب حالت بعدش

 ...بود شده متوقف گلوم وسط قرص و نداشت ای

 میمونه فقط کردین، لطف حقم در خیلی:» گفتم نعمتی خانم به رو و اومدیم بیرون محضر از

 ...«کار آخرین
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 چندبار دم می قول کنم، می اقدام ملاقات وقت گرفتن واسه امروز همین از بله کنم، می خواهش_

 .بیفته اتفاق این پی در پی

 ...کردین خوبی خیلی من حق در شما! ممنونم_

 باور رو بدبیاری حجم این تونم نمی باشین، داشته دوست رو دختر اون انقدر کنم باور تونم نمی_

 ...بشه حل چی همه که کنم کاری تونستم می کاش! کنم

 اما بدم، ادامه روزهام به و اسپانیا برگردم مجبورم من کرد، شه نمی کاری هیچ ما زندگی واسه_

 ...محیا

 .نباشین ناامید_

 ...کنه می حذف رو امید که چیزیه تنها مرگ هست؟ امیدی نظرتون به_

 .گیرم می تماس باهاتون... بگم چی دونم نمی_

 .نگهدار خدا فعلا ممنونم،_

 .خداحافظ_

 حالا که بود هایی حسرت از پر ذهنم. کردم طی رو خیابون طول و بردم فرو جیبم داخل رو دستم

 رو خدا بعد دور، جای یه رفتیم می و گرفتم می رو دستاش باید من مثلا بود؛ رسیده وقتشون

 !کردم می شکر رسیدیم هم به اینکه واسه

 ...نشد

 .نداشتم کسی کار به کاری و بودم شده حرف کم و لاغر نداشت، خبر کردم که کاری از هیچکس

 .ببینم رو محیا سال، اینهمه بعد و برم که بودم ای لحظه منتظر فقط

 بزنم؟ زل بهش و کنم بغض فقط نه، یا کنم بازخواستش باید دونستم نمی

 ه؟شد علیرضا زن چرا اینکه خاطر به کشیده؟ کنار حقی چه به اینکه خاطر به کنم بازخواستش
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 دست... و محرومیت دعوا، کتک، سنتی، عقاید گیر، سخت ی خانواده یه با نبودم، اون جای که من

 !اجبار...اجباره هم تر سخت همه از. سخته خیلی کردن نرم پنجه و

 در پشت از پدرم. فشردم رو در زنگ ناچار به و نداشتم کلید. رسیدم خونه به شب یازده ساعت

 «کیه؟:» پرسید

 .بابا منم_

 نمی جواب که هم رو گوشی پسر بودی کجا:» پرسید رفت می کنار که حالی در و کرد باز رو در

 «دی؟

 .بود سایلنت گوشیمم بودم، دوستم پیش اومد پیش کاری یه_

 .نخوابیده هنوز مادرت تو بیا_

 دستش یه با رو سرش و  نشسته پشتی جلوی مادرم. شدم خونه وارد و کردم جفت رو هام کفش

 .بود گرفته

 «مادر؟ بودی کجا:» گفت و آورد بالا رو سرش کردم، سلام آروم

 .بودم دوستام از یکی پیش داشتم کار_

 .رفت راه هزار دلم_

 .نداره آفت بم بادمجون نترس،_

 خوردی؟ شام_

 .نیست ام گرسنه آره_

 .کن استراحت برو انداختم اتاق تو رو جات_

 .بخیر شب باشه_
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 وقت و کردم فکر این به و زدم زل اتاق سقف به. کشیدم دراز رختخوابم داخل و شدم اتاق وارد

 .گفتم می ام خانواده به رو طاهره موضوع باید محرمیت مدت شدن تموم بعد ندارم، زیادی

 به رو ام نشونی و آدرس و کردم می ترک رو ایران همیشه برای کردم، می عقد رو طاهره اگه

 و بود گذشته هم ام سالگی سی کردم، می عوض هم رو تلفنم شماره حتی. دادم نمی هیچکس

 ...بود نمونده عمرم آخرهای به چیزی

@fatemehkazeminovels 

  011_پارت#

 .گذروندم می خونه داخل رو وقتم بیشتر و رفتم نمی بیرون زیاد ملاقات روز رسیدن تا

 .ببینم سال اینهمه از بعد رو محیا بتونم بالاخره شد نمی باورم

 دلم. بود کرده آماده رو لازم مدارک تمام هم من و بود گفته بهم رو ملاقات دقیق روز وکیل خانم

 .کنه حل برام رو چیز همه تا بودم سپرده زمان دست رو خودم ولی جوشید می مدام

 و مبود برگشته قبل سال چندین به! خریدم نو لباس خودم برای و رفتم بازار به تمام وسواس با

 .گرفتم دوباره هم رو ام قدیمی مخصوص عطر حتی

 و رسیدم می خودم به کلی محیا دیدن واسه و بودم اومده ایران به بار اولین برای که روزهایی مثل

 .شدم آماده باشم، بهترین و تک نظرش در خواستم می که هایی لحظه مثل رفتم، می

 ی جازها در جلوی سرباز با نعمتی خانم های صحبت از بعد و رفتیم زندان تا وکیل خانم اتومبیل با

 .لرزید می هام زانو ها کتاب مثل نه و بود پریده رنگم ها فیلم مثل نه. دادند بهمون ورود

 براش رو دنیا کل شکایت تا بودم گرفته بغل  رو غصه از پر دل یه و داشتم دیدن شوق فقط من

 هر هک هایی سرباز و نور کم و باریک های رو راه کنم، توجه تونستم نمی اطرافم چیز هیچ به. ببرم

 حواستون:» گفت بهم دستش دادن تکون با نعمتی خانم... بودند ایستاده بار یک قدم چند

 «کجاست؟
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 .خوام می معذرت_

 یامح اتاق این داخل تا بگیرم اجازه تونستم تلاش کلی با من و نیست ملاقات روز امروز گم می_

 .باشه حواست محدوده زمانش البته. ببینی رو

 .موندم خیره نشده رنگ چوبی در به و دادم تکون رو سرم

 تدس اشاره با و شد کشیده پایین بود ایستاده در کنار که خانمی سرباز توسط در ی دستگیره

 .کرد تسخیر رو وجودم ی همه سرد هوای یکباره به و بود سرد اتاق. برم داخل که فهموند بهم

 چوبی صندلی دوتا و بود اتاق وسط بزرگ میز یه کاویدم؛ رو اتاق ی همه نظر یک در و رفتم داخل

 می اتاق جای همه از کثافت و چرک و بودند طوسی نصفه تا اتاق های دیوار. داشت قرار طرفش دو

. کشیدم آغوش به رو وجودم ی همه و نشستم ها صندلی از یکی روی بود، شده سردم. بارید

 ...شد می سبک داشت سرم و بود شده ثابت در ی دستگیره روی چشمم

 به شده کشیده نصفه تا ی پرده و پنجره و ها دیوار ی همه بودم، زده توهم و رفت می گیج سرم

 ...چرخید نمی و چرخید می در ی دستگیره کرد، می حرکت طرفم

@fatemehkazeminovels 

 011_پارت#

 دستگیره روی رو هام چشم. گذاشتم شد می چندشم ازش که میزی روی و درآوردم رو عینکم

 !کرد می حرکت جمع؛ رو هام پلک ی گوشه و کردم ثابت

 داخل به در لای از رنگ زرد نور ی باریکه. اومد می طرفم به و کرد می حرکت داشت هم در حتی

 ...!بودم منتظر من آورد هجوم

 ای سورمه چادر. کشید می زمین روی رو هاش دمپایی و بود پاش مشکی کلفت های جوراب

 !نداشتم رفتن بالا جرأت. بودند پژمرده همه سفیدش های گل گلستان که بود پوشیده

 ...!نبود مهم برام نور دیگه و شد ناپدید نور رنگ زرد ی باریکه
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 رلاغ انقدر تنش. کردم می حس رو لرزشش فاصله اون از وضوح به و بود استخوونی و لاغر دستاش

 ...داشت وجود ریختنش فرو احتمال لحظه هر که بود شده نحیف و

 می اشه لب و بود پریده رنگش! بود آفتابی نه، که مهتابی سفید! کردم نگاه صورتش به بالاخره

 پایین و بالا مرتب اش سینه ی قفسه و بارید می چشماش از بارون های قطره مثل اشک لرزید،

 .کشیدم خودم دنبال رو بود مونده جا میز پشت که پاهایی و شدم بلند صندلی روی از. رفت می

 !بود دور خیلی

 می مونده سرما تو و ترسیده که ای پرنده مثل و بود کرده سرایت تنش تمام به دستاش لرزش

 .لرزید

 تنش حصار رو دستام و دویدم طرفش به سرعت با بود؛ شدن خم حال در زانوهاش کردم می حس

 نقش محیا همراه و کنم حس رو تعادلم نتونم شد باعث هیجان و ناراحتی از حجم اون... کردم

 !شدم زمین

 شحال شد، می پایین و بالا بیشتری سرعت با اش سینه ی قفسه و افتاد راستم پای روی سرش

 ...بود اومده بند زبونم ترس از و نبود خوب

 به رو پاهاش. بود کرده ترش معصوم اشک که زدم زل فروغش بی اما حالت خوش چشمای تو

 کشیدم، آغوش به رو سرش و کشید بالاتر رو خودش شد، جمع جنین مثل و کشید خودش طرف

 چی جانم؟:» گفتم و گرفتم قاب رو صورتش دستام با. زد می لب فقط اما بگه چیزی خواست می

 ...«آروم دلم، عزیز باش آروم بگی؟ خوای می

 !بود؟ شده خیس کی من صورت و ریخت می اشک صورت پهنای به

 سپهر؟_

 سپهر؟ جان_

 ...سرده_
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 رو دلم و لرزید می بشه، گرم تا کردم «ها» محکم آوردم، بالا رو یخ های تکه و گرفتم رو دستاش

 ...لرزوند می

 هچ هاش دست گرفتن کردم می فکر همیشه شد، یکی دماشون تا موند دستام توی دستاش انقدر

 .بود رفته یادم از چیز همه که بود بد حالش انقدر حالا و داره حالی و حس

 «درمونگاه؟ ببرت کنم صدا و سرباز:» گفتم و کردم نگاه بود شده چشمام میخ که چشماش به

 ه،موند مردنم به یکم خدا به سپهر؟! شه می خوب داره حالم تو پیش! نه:» گفت و زد تلخی لبخند

 ...«تو بغل تو جا همین بمون

 ...«هیچی شه، نمی هیچی! ساکت:» گفتم و گذاشتم هاش لب روی رو دستم

 ...بار این کن باور ولی! تو نه مردم، من نه یادته؟ ها میرم می نباشی اون ی همه داره، فرق بار این_

 ...برد می آب رو دنیا کل گمونم به و ترکید بود زده چنبره گلوم توی سال همه اون که بغضی

 روز یه کنم باور نخواستم وقت هیچ:» گفت و کرد پاک رو هام اشک اش استخوونی های دست با

 !«کنی گریه هم تو

 !کردن گریه شده کارم... مرده ساله خیلی شناختی می که سپهری اتفاقا_

 اب اول زندگیت، به زدم گند! دم می تاوان دارم منم که خودت جون به ببین؟... سپهر ببخش منو_

 جای کرد، می ام خفه داشت. نیستم قاتل من! نکشتمش من خدا به... نامزدت هم بعد خودم، رفتن

 می خوب دیر زخمام و شده کند خیلی بدنم ایمنی سیستم شده، خوب تازه گلوم روی دستش

 ...نکشتم من خدا به شه،

 ...باش آروم فقط تو نکشتی، تو دونم می دارم، باور من عزیزم باش آروم_

 هوای مثل چشماش و بود شده تموم دیگه اشکاش. راحت منم خیال و بود شده بهتر حالش کمی

 ...ها گذشته مثل نه اما داد؛ می نشون بارون بعد

 سپهر؟_
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 جانم؟_

 .قولی خوش تو دونم می... بمون قولت سر_

 نگرفتی؟ علیرضا از چیزی ای، مهریه تو ببینم_

 .بخشیدم رو همه! نه_

 نداری؟ انداز پس عنوان به پولی هیچ_

 .کردم خرج درمان راه تو داشتم چی هر نه_

 ده؟ می قرض بهم کسی ببینم بپرسم باید نفر چند از دارم، کم یکم_

 چی؟ برای_

 .دیه پول واسه_

 ...نداره ای فایده_

 .کنیم زندگی هم با تونیم می بعد شی، می آزاد تو و دیم می رو دیه پول چرا؟_

 ور ریخت آسمونی بلای و بود آماده چی همه یادته! من دل عزیز نیست گی می که سادگی این به_

 می تیر وجودم ی همه کنه، می درد تنم جای همه... بده هم خیلی! سپهر بده حالم من سرمون؟

 ...بمون قولت سر فقط تو... درده عفونته، همش کرده که ورمی این! بنداز شکمم به نگاه یه. کشه

 !«تمومه وقتتون:» گفت در جلوی مأمور و شد باز قیژی صدای با در

 جااین از کن، مقاومت محیا خدا رو تو! باش منتظرم پیشت، میام بازم:» گفتم و گرفتم رو دستاش

 ...«بیار طاقت فقط تو گیرم، می برات رو ها دکتر بهترین کنم، می آزادت

 ...داره فرق همیشه با واقعا بار، این فهمیدم و زد تلخی لبخند
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@fatemehkazeminovels 

 011_پارت#

 سوال سیل و بردند می پی ناخوشم حال به همه شک بدون چون نگردم، بر خونه به داشتم دوست

 فکر قبل ساعات به و زدم قدم ها خیابون تو کمی. نداشتم حوصله اصلا من و شد می پرسیده ها

 !شدند؟ می محسوب من زندگی جزء اصلا ها لحظه اون که این به کردم؛

 ...بود نکرده تجربه رو قشنگی اون به هایی لحظه هیچ من زندگی! هرگز شک بی

 جریان در بیش و کم بود، مسعود. آوردم درش جیبم از تموم خستگی با و خورد می زنگ گوشیم

 :کرد می بهتر رو حالم شاید باهاش کردن صحبت اما داشت قرار ها

 !داداش سلام_

 برادر؟ شما حال! سپهر آقا سلام_

 .نیستم خوب_

 شده؟ چیزی چرا؟_

 .دیدمش بالاخره_

 بود؟ خوب حالش جدی؟_

 !اصلا نه_

 چرا؟_

 ...!مسعود میره می داره روحی، نه جسمی، نه نبود، خوب_

 .نبودی ضعیف انقد که تو نگو، اینطوری_
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 .میکنه ضعیفم باشه مربوط اون به که چیزی هر کنه، می ضعیفم اون_

 نقشه؟ اونهمه شد چی پس_

 کم دارم بار این... میارم کم واقعا دارم ده، می بدی گواهی دلم شدم گیج مسعود دونم نمی_

 ...میارم

 دادی یرگ چرا فهمم نمی دختره پر دنیا دیگه بسه زندگیت به زدی گند بابا:» گفت و کشید پوفی

 میره؟ می داره که یکی به

 بره؟ راه تونه نمی که ینفر به چسبیدی چرا خودت نامرد زنی می حرفو این چرا تو_

 !شد تموم...نچسبیدم_

 چی؟ یعنی_

 .کنم نمی فکر بهش دیگه شده، تموم چی همه روزه نه... سپهر شد تموم_

 !هاتون زندگی با نکنین لج ،نداشتی دقیق انقد رو روزا حساب بود شده تموم اگه_

 ...شه نمی کنه، پشت اش خانواده به تونه نمی_

 !«؟...ها شین می بدبخت من مثل هم شما... حیفه... نکنین اشتباه:» گفتم و کشیدم آهی

 .باش خودت مراقب داداش، بیخیال_

 ...فعلا_

 ...افتادم راه خونه سمت به کم کم و شد تاریک هوا

... 

 !بودم کرده حساب شما کمک رو من نعمتی؟ خانم چی یعنی_

 .کردم رو تلاشم ی همه من کنین باور! ذارن نمی شه، نمی کنم چیکار اما سپهر آقا دونم می_
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 .ببینم رو محیا باید من آخه؟ چی یعنی_

 .نداره رو کسی دیدن حق فعلا اما فهمم می_

 !خدا ای... شه می تموم داره محرمیت وقت_

 .کنم می مطرح رو خواستم در کنم، می رو تلاشم هم باز من_

 ...شه می تموم وقتمون داره_

 .نگهدار خدا فعلا! متاسفم_

 دیدن به موفق دیگه بار یک اون جز من و بود مونده محرمیتمون ی ماهه یک وقت از روز دو فقط

 !شد رد و دادیم درخواست بار هزار. نشدم محیا

 و بودم زده بیرون خونه از زود صبح. بود محرمیت آخر روز روز، اون و کردم سحر زور با رو شب

 و ودب رفته محیا دیدن به نعمتی خانم. کردم می قراری بی ها خیابون تو جنگ از بازمونده یه مثل

 و دز دور رو پیچ تمام مهارت با که دیدم دور از رو رنگش آلبالویی ماشین. بیاره خبر برام بود قرار

 ور سرعتش من دیدن با و شد پیاده ماشین از اش همیشگی ژست همون با. کرد توقف دفتر مقابل

 «شدین؟ موفق گرفتین؟ خبری شد؟ چی! سلام:» گفتم و رفتم جلو. کرد کم

 .کنیم صحبت داخل بریم بهتره! سلام_

 و بود نیومده هنوز منشی. افتادم راه دنبالش و کردم اطاعت ازش کن گوش حرف ی بچه یه مثل

. بنشینم سالن داخل راحتی مبل روی که کرد اشاره و شدیم دفتر وارد. کرد باز رو ها در خودش

 .بود زخمم روی نمک تعلل اینهمه و نداشتم قرار و آروم

 خوبه؟ حالتون_

 !کنم می خواهش نعمتی خانم_

 .باشین آروم لطفا رزاقی، آقای فهمم می_
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 .کشیدم عمیقی نفس و گرفتم دستام بین رو سرم

 که دویدم انقدر شما کارهای خاطر به زود صبح از کردم رو تلاشم ی همه من سپهر آقا راستش_

 ...نبود قسمت شاید. نشد زدم دری هر به کردم کاری هر ندادن اجازه! نشد اما. دونه می خدا فقط

 ؟...تمومه چی همه یعنی_

 ...متاسفم_

 !«شد تموم:» گفتم لب زیر و شدم بلند مبل روی از

 ...داده کات کارگردان و رسیده آخرش ی نقطه به زندگیم کردم می حس

 سپهر؟ آقا_

 .کردم نگاهش منتظر و برگشتم طرفش به

 ...نره یادت قولمون گفت محیا_

 بیرون افتاده های شونه با دفتر از. کرد می ام خفه داشت و بود انداخته دست ام حنجره به بغض

 از بغض و شدم می خفه داشتم... افتادم راه کجاست دونستم نمی هرگز که جایی سمت به و زدم

 .زد می بیرون چشمام

 زدم زل راکد و سبز آب توی. افتادم و شد خرد تنم تمام نما آب کنار و رسیدم خلوت پارک یه به

 رد که نفری چند ظهر موقع اون و زدم فریاد رو هام بغض ی همه. کشیدم داد قدرت ی همه با و

 .زدند می هم به رو حالم همه از بیشتر کردند، می نگاهم تعجب با و شدن می

 می حس و سوخت می گلوم که انقدر... زدم داد و زدم داد و زدم داد رو سنگینم های بغض ی همه

 ...بود کرده پیدا رو راهش خون کردم

 لال و کر زنی صدای من ی حنجره کشید،تو می فریاد و زد می بیرون بدنم های رگ تمام از محیا

 ...بود دوونده ریشه وجودم تمام به عمیق درد اون و بود مرده
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@fatemehkazeminovels 

 015_پارت#

 قفل داخل رو کلید آروم خیلی و بود خاموش اتاق چراغ برگشتم، خونه به و شد تاریک هوا

 .درآوردم باریک روی راه ی گوشه جفت رو هام کفش و بستم سرم پشت رو در. چرخوندم

 از دیدنم محض به. بود برده خوابش نشسته آشپزخونه ورودی کنار مادرم شدم، خونه وارد آروم

 «آخه؟ بودی کجا مادر؟ اومدی:» گفت و پرید خواب

 .داشتم کار_

 خوردی؟ شام_

 .نیستم گرسنه ولی نه_

 .گذشته بد بهت گن می دوستات همه برگردی استخوون، و پوست شدی_

 اینه؟ غیر مگه_

 پشت در. شدم پیرهنم های دکمه کردم باز مشغول و گرفتم پیش در رو اتاق راه برگشتن بدون

 .اومده دنبالم مادرم دیدم و شد بسته سرم

 مادر؟ شده چی_

 !هیچ_

 ایه؟ قیافه چه این پس نشده هیچی_

 .ام همینطوری همیشه من! من مادر_

 ...خدا هعی_

 .نشستم وسایلام و چمدون جلوی برهنه بالاتنه با و درآوردم رو پیرهنم
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 خوای؟ می چیزی_

 .کنم می جمع دارم_

 !داری فرصت که هنوز چرا؟ بری؟ خوای می_

 .موندم خیلی_

 هطاهر اگه ننه؟:» گفتم نشست، دستگیره روی که دستش. رفت در سمت به و کشید عمیقی آه

 پس نشد فردا اگه بگیره، محضر وقت یه فردا واسه بابا بگو هست، من با ازدواج به راغب هنوزم

 !بهتر زودتر، چی هر. فردا

 یه ما! سپهر ترسم می چشمات از شدی؟ شکلی این چرا ننه؟ گرفتی تصمیمو این که شد چی_

 .بگیرش زوری زوری که نگفتیم کردیم غلطی

 .کردم نمی قبول کرد می اجبارم میومد هم خدا نیست، زوری_

 »کردی؟ قبول و گفت محیا چرا پس«

 بهش شباهتی هیچ. زد می برق اش افتاده های چشم اتاق تاریکی تو. نشست کنارم و اومد جلو

 !نداشتم

 به. باش مطمئن ده می رو اجرت خدا کنی؟ می ثواب چقدر دونی می برم بالات و قد قربون ننه_

 .چشه می رو پدر طعم هم تبسم. پاکه دلش اما داره شیشه خرده خوبیه،یکم خیلی دختر خدا

 .دارم کار صبح بخوابم خوام می برو الان مادر باشه_

 .بخیر شبت بخواب برم قربونت_

 .ببند هم رو در لطفا_

 .مادر عزیز باشه_
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 رختخوابم روی و زدم بغل احمقانه رو زندگیم ی موردعلاقه زن تنها های یادگاری مادرم رفتن بعد

 ادافت رختخوابم روی درست مهتاب نور زدم، کنار رو پرده و رفتم اتاق ی پنجره سمت به. گذاشتم

 !محیا های چشم روی و

 شدم صورتش مات. آوردم بالا رو عکسش نداشت قدرت دیگه که هایی دست با و خزیدم پتو زیر

 اب روزگار هیتلر انگار که زنی عکسه؟ توی خندان دختر همون دیدم که زنی کردم فکر خودم با و

 !بود مرده دفاع، بدون و مرز از پر لهستان، مثل و بود کرده حمله بهش وجود همه

 تیزم های بغض نوک. داد می آزارم گلوم داخل شوری ی مزه بود، ترکیده که بود نیروگاهی دلم

 .بکشم نفس تونستم نمی و رفت می فرو گلوم سیبک توی

 ...رویا یه بود، خواب یه

 عاجز انقدر تونه می مرد یه مگه آخه! بودم شده نفرین! بودم شده طلسم بودم، نشده عاشق من

 !باشه؟

 دهز یخ که هایی دست یاد. افتادم لرزید، می بغلم تو زده بارون ی پرنده یه مثل که ای لحظه یاد

 ...شه گرم تا دمیدم می بهش ام شده خفه عشق ی همه با که هایی «ها» و بود

 ...بود رویا

 ...!مُرد می امشب اش لجبازی ی همه با مرد این شد، تموم چیز همه

@fatemehkazeminovels 

 011_پارت#

 از. بودند ما ی خونه سیما و سهیلا و بود شلوغ خونه. شدم بیدار خواب از مادرم صدای با صبح

 غولمش کس هر و افتاد بینشون سنگینی سکوت من دیدن با. کردم سلام همه به و شدم بلند جام

 انهصبح ی سفره. بیام خودم به تا شستم سرد آب با رو صورتم و دست و رفتم حیاط به. شد کاری

 !بود فرانسه بزرگ لیوان توی شیرین چای زدن هم مشغول مادر و بود پهن هنوز
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 نوش زدم، هم هم رو ات چای بشین پسرم بیا:» گفت مادر و آورد حوله سریع سهیلا شدنم وارد با

 !«جونت

 چیز هیچ خوردن به میل و سوخت می دلم سر شدم، صبحانه خوردن مشغول و نشستم سفره سر

 از کس هیچ هنوز. گرفتم فاصله سفره از و خوردم لقمه چند ام معده شذن ساکت واسه. نداشتم

 .نداشت خبر بودم گرفته که تصمیمی

 «نخوردی؟ چیزی چرا:» گفت و نشست کنارم کنان من من و خجالت دنیا یک با مادرم

 .خوردم_

 .ها گرفته نوبت بابات_

 کی؟ واسه_

 .رین نمی محضر خونه، میاد گفته تازه. ظهر از بعد_

 .خوبه_

 .کرد قبول بابات اصرار بعد و کرد رد اولش گه می گفت، رفت بابات صبح هم طاهره به_

 !»اش عمه جون آره«

 عاقد؟ میاد چند ساعت. ننه باشه_

 .چهار ساعت_

 !بگیرند تصمیم من مردگی نه، که زندگی برای راحت تا رفتم اتاق به و نگفتم چیزی

 .رفت می فرو سرم داخل مته مثل طاهره بش و خوش صدای و اومدند هم تبسم و طاهره بعد کمی

 .اومد طرفم به و بست سرش پشت رو در بلافاصله! بود تبسم. شد باز و خورد در به تقه چند
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 به تونستم نمی. گذاشت هاش زانو روی رو سرش و نشست من امتداد تو درست  دورتر کمی

 «تبسم؟ خوای می چی:» گفتم سریع خیلی کنم؛ نگاه هاش چشم

 .کردم می حس خودم روی رو نگاهش سنگینی

 چرا؟_

 «تبسم؟ چرا چی:» گفتم و کردم فوت صدا با رو نفسم

 تو کردی؟ باهام رو کار این چرا... اراده با قوی، محکم،! دونستم می خودم ی اسطوره رو تو من_

 همه؟ مثل شدی هم

 متنفری؟ باشم بابات من اینکه از چیه؟! همه مثل درست... ام همه مثل منم تبسم آره_

 ...بود خواهی و هستی بودی، من عموی نقش در همیشه تا تو_

 .دارم تو به رو حس همین منم دقیقا_

 کنی؟ و کار این خوای می چرا پس_

 ...مجبورم_

 .زنم می حرف باهاش من بزرگه بابا منظورت اگه کرده؟ مجبورت کی_

 .نیستن اونا تبسم، نه_

 کیه؟ پس_

 ...ببخش منو فقط تو. گم می بهت روز یه_

 دختر دنبال واست داشتم من عمو؟ چرا:» گفت اش کننده مسحور های چشم با و ترکید بغضش

 ...!«گشتم می

 .بستم رو هام چشم و کشیدم آهی
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 ...میمونی من عموی همیشه تو عمو_

 بگیرم؟ قولی یه ازت که شدی بزرگ انقدر تبسم؟_

 قولی؟ چه_

 .کن پاک رو اشکات اول_

 .کرد پاک رو اشکاش لباسش آستین پشت با

. نشه من از خبری مدت یه ممکنه رفتنم بعد گرفتم، بلیت دیگه روز چند واسه من تبسم، ببین_

 .کنم عوض رو تلفنم شماره و آدرس خوام می

 چرا؟_

 باهات گاهی از هر. باشم دور همه از مدت یه خوام می... تبسم بده حالم. بگم تر راحت بذار ببین،_

 هیچکس به بدی قول باید تو فقط بود؛ خواهیم ارتباط در هم با باش مطمئن و گیرم می تماس

 .ندی خبر مون رابطه ی درباره

 ...شده حرفام متوجه تقریبا کردم حس و کرد نگاهم سفیه اندر عاقل

 .شو آماده کم کم پسرم سپهر_

 .شی بلند باید رسیده، وقتش...است ننه عمو_

 تبسم؟_

 هوم؟_

 ...نره یادت قولمون_

 ...نیومد بیرون و موند اتاق داخل هم خودش و کرد ام بدرقه نگاهش با

@fatemehkazeminovels 
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 01۱_پارت#

. شستمن کنارش فاصله با کمی کنم، نگاه صورتش به اینکه بدون و بود پوشیده سفید چادر طاهره

 زندگی از حقیقتا من. کشید می پر طرف هر به ام خسته روح و فکر و نبودم حاضر مکان و زمان تو

 وصبخص نداشتم؛ رو چیز هیچ با مقابله توانایی دیگه و بودم بریده بود متعلق بهش که چی هر و

 .باشه نمونده برات امیدی دیگه که وقتی

 ازشون خبری هیچ که شرایطی. کرد بیان رو شرایط تمام پدرم، با بش و خوش بعد و اومد هم عاقد

 .بود کرده طراحی خودش دید صلاح با پدرم رو همه و نداشتم

 قدع ی صیغه گفت می یادمه راسته؛ بگه که چیزی هر همیشه کردم می فکر بیامرز خدا کشور ننه

 کلمات اون خوندن بدون و عقد بدون من! میفته بینشون الفت و مهر شوهر و زن بشه جاری که

 ...نشد ایجاد طاهره و من بین الفتی و مهر هیچ هرگز و گذاشتم جا همیشه برای رو دلم عربی،

 تر یکنزد حتی بود؛ گلوم بیخ بغض. بودم شده خیره نامعلومی ی نقطه به و شنیدم نمی رو کلمات

 ...خدا از تر نزدیک خیلی حتی و گردن رگ از

 .داشت رو چیزها این حال و حس کسی نه و بچینه گل تا رفت عروس نه

 وت گذاشت؛ اش کاسه تو بدجور دنیا که سوخت می بیشتر همه از طاهره برای دلم وسط این شاید

 روش که اسمی از فرار برای و شد بیوه بودند نکرده ازدواج سالاش و سن هم هنوز که سنی

 جز احساسی وقت هیچ که دونست می کسی هر از بهتر خودش. شد برادرشوهرش زن میذاشتند،

 کشیدن سرک کارشون که مردمی دهان بستن برای اما داشت، نخواهم بهش خدابیامرزم برادر زن

 .داد ازدواج این به تن است، بقیه زندگی تو

 شنشون انگشت با همه این از بعد! بود ناراحت دلم شم، گور و گم و برم خواستم می اینکه از حتی

 گن می کرد؟ ازدواج شوهرش برادر با و مرد شوهرش که زنیه همون این:» گفتند می و دادند می

 !«نحسی زن عجب! سرخوریه چه! رفته کرده ولش اونم

 وکیلم؟ داماد؟ آقای_
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 از که صدایی ترین کم با و انداختم عاقد ی شده سفید توک و تک و پشت کم ریش به نگاهی

 !«بله:» گفتم شناختم می خودم

 و زدم رو لازم امضاهای حرفی ترین کوچک بدون. رسید می طرف هر از باد مبارک و دست صدای

 .رفتم اتاق سمت به و کردم ترک رو صدا و سر پر و شلوغ اما کم جمع

 شده جمع خودش تو زمونه سرمای از که کوچولویی پرنده سمت به و کردم قفل سرم پشت رو در

 .کشیدم پر بود،

 ی همه با و کرد پر رو مشامم کل لاوندر های گل بوی کشیدم؛ آغوش به سرش و نشستم کنارش

 ...انداخت چنگ گلوم به وجود

 !«بشن خشک ریشه از دنیا لاوندر های گل ی همه کاش»

 بالا رو سرت من؟ تبسم تبسم؟:» گفتم و کردم نوازش رسید می کمرش تا که رو موهاش انبوه

 !«بگیر

 قاب رو صورتش. بود اش عاجزانه ی گریه ی دهنده نشون این و کشید می رو اش بینی مدام

» :گفتم چشماش زیر دستم پشت کشیدن با! بود خیس اشک از هاش چشم آوردم، بالا و گرفتم

 «ها؟ کنی گریه هیچوقت نبینم

 خواد می که چقدر هر گذاشتم و شد نمی آروم. کردم بغلش تر محکم و گرفت شدت هقش هق

 ...کشیدند می فریاد یکی یکی هام مردونگی ی همه که کرد می گریه جوری. بشه خالی

 عمو؟_

 جانم؟_

 چرا؟_

 عمو:» گفت و چسبوند ام سینه به بیشتر رو سرش شد، مانعم که کنم جداش بغلم از خواستم

 ...«تو
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 تبسم؟ چی من_

 ...تو... تو عمو_

 کنی؟ می نگرانم داری تبسم شده چی_

 داشتی؟ دوست رو زهره عمه دختر محیا تو عمو_

 !شد پاره دلم های بند ی همه

 پس رو ام شده شل عضلات و شد جدا ازم کنم، دفاع خودم از تونستم نمی و بود شده قفل فکم

 .کشید بیرون رو محیا گناهکار عکس و زد بالا رو فرش سرعت با. زد

 ی گوشه از که بردارم رو گوشیش کمد کنار مامانم کیف از خواستم! نیستم بچه من! ببین عمو_

 چرا؟ چرا؟ چرا؟ عمو؟!« دارم دوستت» نوشته پشتش. بود زده بیرون چمدونت

 ...«تبسم:» زدم لب

 جااین الان قدیمیه اگه کیه؟ مال عکس این:» بود ایستاده سرم بالای فهمیده و بزرگ آدم یه مثل

 !«خدایا ؟...کجاست محیا الان... تو الان چرا پس عمو وای... جدیده اگه کنه؟ می چیکار

 .بزنی مردم وسایل به دست نباید اجازه بدون من، به بده هم رو عکس اون باش، آروم تبسم_

 این دونم می و خوندم رمان چندتا حداقل هم باشم بچه اگه ام، بچه من گین می همتون آره_

 چیه؟ قضیه بگو خدا رو تو! شم می دیوونه دارم عمو! چی یعنی چیزا

 !شه می لک نکش روش رو دستت! من به بده رو عکس اون گفتم تبسم_

 از حرفی هیچ بدون عکس که شد شل دستاش انقدر! کرد نگاهم زده بهت و متعجب حالت با

 !آزاد سقوط! کرد سقوط و شد آزاد تبسم دست اسارت

 یکی روی رو سرم. گذاشتم چمدون داخل دفترها از یکی لای و برداشتم رو محیا عکس خیز یه با

 .بستم رو هام چشم و گذاشتم ها چمدون از
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 ...حساسی عکسش رو انقدر تو عمو؟_

 ذهنت خوام نمی هم نباشی بچه اگه! زوده خیلی هنوز ها چیز این فهمیدن واسه! تبسم بسه_

 .گم می برسه وقتش! که گفتم. شه درگیر

 رسه؟ نمی هیچوقت که هست کی وقت این_

 ...باش داشته صبر فقط تو... دلم عزیز رسه می_

@fatemehkazeminovels 

 018_پارت#

 :آخر پارت

 داخل کاره نصفه رو کفی های ظرف و خشک شلوارم با رو هام دست در، زنگ صدای شنیدن با

 .کردم رها سینک

 ود،ب صورتش لاینفک جزء که همیشگی لبخند همون با. کردم بازش مکث بدون و رفتم در طرف به

 !«شدن سنگین گوشات ها شدی پیر زنم؟ می در دارم ساعته یه کجایی عمو:» گفت و شد وارد

 چطوره؟ مادرت حال وروجک، تو بیا_

 .گیره نمی آروم اصلا کنیم می کار هر. عاطفه مامان خاک سر رفتن بابا با نیست، خوب زیاد_

 هم تینا حال هر به. داشتم دوستش مادرم مثل بود، خوبی خانم خیلی خانم عاطفه داره، هم حق_

 .بدون قدرشونو عزیزن، خیلی مادر و پدر. نداشت اونا جز رو کسی دنیا این تو

 برید؟ مادرتون و پدر دیدن به هم شما نیست وقتش عمو؟_

 ...کنم می فکر بهش_

 بدم؟ انجام برات داری کاری_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه کاظمی -  فراموشی ی آیه

telegram.me/romanhayeasheghane 352 

 .شستم می ظرف داشتم نه_

 رو ها کابینت روی و کشید آب رو کفی های ظرف. کرد آب پر رو کتری و رفت آشپزخونه به

 .کرد گردگیری

. شدم خیره میزتلویزیون بالای درست رو، روبه دیوار به و نشستم نفره دو سلطنتی مبل روی

 «نه؟ مگه محیا، شدم پیر خیلی:» گفتم و زدم لبخندی

 لز هام خستگی به و بود گذاشته اپن روی رو دستاش کردم، نگاه آیسان به و کشیدم عمیقی آه

 برام رو پایانش عمو؟ راستی:» گفت و کرد نگاه دیوار روی محیا ی شده بزرگ عکس به. بود زده

 «ها؟ نکردی تعریف

 .نداره پایان که من ی قصه پایان؟_

 کنم؟ تموم چطور رو آخرش بنویسم رو زندگیت بخوام من اگه پس_

 .داری دوست که طور هر_

 عمو؟_

 هوم؟_

 شده؟ تنگ براش دلت_

 ...«خیلی:» گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !مونه می جاذبه مثل جوریه، یک اش چهره_

 اما.. .برسیم هم به تونیم می بالاخره روز یه که بودم امیدوار همیشه. رفت و گذاشت تنهام وفا بی_

 .کنم لمس رو قبرش سرد سنگ نتونستم یکبارهم حتی آخر دست

 .خورد ضربه همه از بیشتر قصه این توی اون_

 !نشد خوشبخت هیچوقت محیا_
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 عمو؟ چی تو_

 پیرمرد یه واسه خونه این رفتم، خواب اتاق سمت به. شدم بلند جام از و انداختم نگاهی خودم به

 !بود بزرگ زیادی تنها

 م،بود داشته نگه رو هاش یادگاری تمام. کشیدم بیرون رو اول کشوی و رفتم آرایش میز سمت به

 هکهن کاغذ به دستی. برداشتم رو بود رسونده دستم به تبسم که  اش نامه آخرین! اول روز مثل

 های چشم و جوگندمی موهای با مردی تصویر و کردم نگاه آیینه به. کردم باز رو تاش و کشیدم

 از ایچ فنجون دو با آیسان. برگشتم پذیرایی به و شدم بلند جام از! کرد کجی دهن برام رفته فرو

 .اومد بیرون آشپزخونه

 . زدیم زل چای فنجون از شده بلند رقصان بخار به و نشستیم نفره دو مبل روی هم کنار

 «چیه؟ دیگه این:» پرسید تعجب با گرفتم، سمتش به رو نامه

 محیا که ای نامه. کرد پستش برام تبسم که همون گفتم، بهت که آخریه ی نامه همون این_

 ...نوشته آخرش لحظات

 زندان؟ تو_

 ...!دیر خیلی همیشه مثل... دادند رضایت محیا حال دیدن با شادی خانواده! نه_

» :گفتم و برداشتم رو ام چای فنجون. کرد صافش آروم خیلی و گرفت رو نامه کنجکاو ای چهره با

 ...«بخون بلند

 !کرده فراموشم هاست سال که خدایی نام به »

 

 سپهر برای

 ...تاریکم و تیره زندگی سپهر
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 آرزویم به همیشه، خلاف بر بار این و رسیده آخر به ام زندگی! رقصد می هایم دست در خودکار

 قولت به هم شرایط بدترین در حتی تو. ای کرده ترک را ایران همیشه برای که دانم می! ام رسیده

 ...بودی وفادار

 دنیا به مرا که مادرم از! دارم گله خورد، ورق برایم که سیاهی روزهای تمام از! دارم گله زندگی از

 !دارم گله همه و همه از... خدا از خودم، از کرد، بزرگم که پدرم از آورد،

 امید به که روزهایی... بود بودن تو با روزهای همان چشیدم، را زندگی طعم که روزهایی تنها شاید

 صبح از دانم نمی و است نمور و سرد دنیایم. بود عمرم روشن روزهای تنها کردم زندگی تو عشق

 ام؟ کرده مرور را آغوشت چندبار

 قلبی و بیدارم من فقط! است مُرده هم شاید و است خوابیده هم من بخت! اند خوابیده شهر تمام

 .خواهد می را «تو»  آخر بار برای و کشد می فریاد لحظه هر که

 نای. مُردم بار هزار شهر ی نقطه ترین پایین در پیش ها سال من! سپهرم نیست عجیبی چیز مرگ

 ...و بندم می را هایم چشم بار آخرین برای هم بار

 ی لحظه چه و نبودیم هم قسمت ما. کن زندگی و بکش نفس من جای! باش خوب! من خوبِ تو

 ...نداری شدن تسلیم جز ای چاره و شوی می معتقد قسمت به که ای لحظه است تلخی

 ...جا همان بماند دیدارمان باشد، قیامتی اگر

 ...داشت خواهم ابددوستت تا حتی و آخر ی لحظه تا نرود یادت

 

  هنوز بالینم به آیینمی درد از مردم

  هنوز بینمنمی رویت و بینممی خود مرگ

 

  سرم از آشنایان رفتند و جان آمد لب بر
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  هنوز بالینم به گریدمی که نازم را شمع

 

 

  گریخت دل از عشق و رفت جوانی و مرد آرزو

  هنوز مسکینم جان از جدا گرددنمی غم

 

  دامنم از گل تازه آن  کشید پا روزگاری

  هنوز خونینم اشک فشاندمی دامن به گل

 

  نیست بیش غباری مشت من پای تا سر چه گر

  هنوز ننشینم پای از نسیم چون هوایش در

 

  ماند جای بر همچنان غفلت موی شد گونسیم

  هنوز نوشینم خواب در من خندید دمصبح

 

  رهی پندارم دوست لوحیساده از را خصم

  هنوز بینممصلحت چشم نگشوده و طفلم
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 «معیری رهی

 

 .رفتم خواب اتاق سمت به و شدم بلند جام از. زدم پس رو چشمام اشک و درآوردم رو عینکم

 هصفح روی تبسم بدیل بی و زیبا عکس و شد بلند گوشیم زنگ صدای که نشستم تخت روی

 .فشردم رو اتصال ی دکمه و برداشتم رو گوشی صدام کردن صاف با. بست نقش

 عمو؟ الو_

 خوبی؟! دل عزیز سلام_

 چطوری؟ تو! برم قربونت خوبم_

 میکنه؟ چه آرمان آقا چطوره؟ کوچولو ایلیا... گذره می_

 !خوبیم همه_

 کجایی؟_

 .مطب_

 ره؟ می پیش خوب چی همه_

 .نیست بد! خدا شکر_

 «عمو؟:» گفت و کرد سکوت کمی

 عمو؟ جان_

 !نداره ای فایده...  و ها عکس و ها تلفن این... شده تنگ برات خیلی دلم_

 ...عزیزم تنگه منم دل_
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 رو؟ دوری این کنی تموم نیست وقتش بیای؟ نیست وقتش_

 ...وقتش رسه می_

 نهن بپرسی، مامانمو حال شده که هم بار یک واسه منتظرم هنوزم... گذشت سال بیست کی؟ پس_

 ...کمه بگم حالش بدی از چی هر که آقاجونم شده، کور چشماش

 ...دورم شماها از خیلی من تبسم_

 محیا قبر کنار مگه باشم؟ محیا پیش دارم دوست گفتی نمی مگه عمو! رو دوری این کن تموم_

 قسمت! توئه مال قبر، اون دونه نمی کسی هنوز نداره، خبر این از کسی هنوز نگرفتی؟ دفن محل

 ...رگردب تو حداقل! بیاد تونه نمی که بابام! بابامم تنگ دل... عمو تنگتم دل دلتنگیه؟ همش چرا ما

 گردم می بر روزها همین اصلا! نه گیرم؛ می بلیت روزها همین:» گفتم و کردم بغض خودش مثل

 !محیا پیش... آقاجون پیش ننه، پیش تو، پیش! ایران

 ...برگرد زودتر جونم عمو_

 ...گردم می بر ولی... شدم پیر خیلی تبسم، دیره خیلی_

 ...«گردم می بر

 

 

 پایان

 

 من اختیار در رو فرصت این که کنم می تشکر عاشقانه های رمان انجمن و غلامی آقای از

 .بذارم اشتراک به عزیز های خواننده با رو رمانم تا گذاشتند

 موفقیت امید به
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 کاظمی فاطمه

@fatemehkazeminovels 

  

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مرجعه کنین .

 

www.romankade.com 
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