
 به نام خدای بخشنده ی مهربان

 

 یک مقدمه کوتاه

یم گویند نویسنده ، کیس ست که دقیق تر و عمیق تراز دیگران یم بیند ، یم شنود ، و 

 یم کند . 
ی

ن دلیل بیشتی از دیگران زندگ  شاید حتی بو یم کشد و یم چشد ، به همی 

، شیوه ای ست که با وجود همه سختی 
ی

، تنها راه  هایش حساسیت و نکته بیتن در زندگ

ی و معنا بخشیدن به جهان است. رسیدن به آفرینش   هتن

 را بسیار یم پسندم و 
ی

   دوست دارمبسیار من ، این شیوه زندگ
ی

 که لحظه هایی از این زندگ

یک شوم .   را با شما شر

 ده است . این داستانک ها ، حاصل تجربه های زیسته من به سبک یک نویسن

ید . امیدوارم از خواند ید و ایده بگت    نشان لذت بتر

 این مجموعه ، مایه یکبار به روز رساین خواهد شد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ع  مختر

از پنجره به خیابان نگاه کرد . مردی که تنها، روبه روی مغازه لباس فروشر زنانه ایستاده بود ، با دست 

 ، ابرهای روی شش را پراکنده یم کرد 

ایستگاه اتوبوس نشسته بود و  با یک بادبزن زیبا ، ابر  روی شش را پراکنده  زین با یک کاله بزرگ در 

 یم کرد . 

بیشتی مردم ، به شعت راه یم رفتند و سیع یم کردند حرف بزنند ، با بغل دستی شان ، با تلفن ، 

 بعضن ها هم با خودشان ؛ 

 وقتی چند ثانیه ساکت یم شدند تا نفیس بکشند ، روی ششان ابر کوچ
ً
یک تشکیل یم شد که معموال

ع این گوشر های جدید ... » روی آن نوشته شده بود   « ای بر پدر مختی

 خوشبختانه همه مواظب بودند که زود ابر را پراکنده کنند تا ادامه جمله نوشته نشود  . 

را  مرد، جلوی آینه آمد و به خود نگایه انداخت ؛ صدای قار و قور شکمش بلند شد ، ریش و سبییل

که تازه خریده بود روی صورتش چسباند، ییک از عینک های جلوی آینه را به چشمش زد ، کاله پنکه 

ون رفت ...  اع کرده بود روی شش گذاشت و از خانه بت   داری را که تازه اختی

 *** 

 کمند

 تکون نخور بذار کارمو بکنم-

 آهو جیغ کوتایه زد  -

ن چیکار کردی. میگم انقدر وول نزن ، اینجوری بدتر -  میشه اولش فقط یه پات گت  بود، حاال ببی 

 آهو با نگراین به اطراف نگاه یم کرد و چند دقیقه یکبار سیع یم کرد بلند شود.  -

 عجب زبون نفهمیه، میگم صتر کن، االن تموم میشه  -

وع کرد به ناله کردن، پاهایش را یم کشید و با تمام توان سیع یم کرد  -  فرار کند. آهو ناگهان شر

 موش کور فریاد زد: چیکار یم کتن ، همه نخ ها به هم گره خورد .  -

 اما آهو آنقدر به شدت تقال کرد که موش کور ، به پشت درختی پرت شد . 

 چند ثانیه بعد گیجاوی    ج از جا بلند شد. 

 از پشت درخت با احتیاط نگاه کرد. 

 سایه شکارچی را دید... 

 زبان موش های کور را یم فهمیدند. آیه کشید و گفت: کاش آهو ها 



 

*** 

 تفاهم

 خیابان : -خارچر -روز 

ه شده اند .  ،یک زن و شوهر   روی نیمکت کنار خیابان نشسته اند و به منظره روبه رو خت 

 خییل قشنگه نه ؟-زن

 آره خیییلت   -مرد

ه -زن  رنگش محشر

 اوف اصن دیوونه کننده س-مرد

 فقط قرمز دیوونه کننده سِا؟ من فکر یم کردم به نظر تو -زن

 نه ، خییل رنگا ممکنه دیوونه کننده باشن-مرد

 چه رنگیه؟ خییل خاصه رنگش ، تکه-زن

 این همه چیش تکه ، لنگه نداره -مرد

 خوش سلیقه ایا ، مث خودم -نز 

 فک کن توش چه حیس داره آدم   -ردم

  -نز 
 
 آره دیگه، با این شی دوزیا خییل فرق یم کنه حتما

 م ، جادار، خنکنر  -ردم

 نرم و خنکو موافقم ویل جادار چه سیم بود؟ اینا تنگش خوبه -نز 

 تنگ ؟ تو از بس به تنگ عادت کردی فکر یم کتن خوبه  -ردم

 کاش مال من بود نه ؟   -نز 

 مال ما -ردم

 حاالاا ... مال من باشه ، تو هم کیفشو یم بری دیگه  -نز 

 ی دیگه خب مال من باشه تو هم کیفشو یم بر  -ردم

؟ -نز   مسخره یم کتن

 نه بابا جدی گفتم -ردم

 باشه میدونم تو پولشو میدی  -نز 



 منظورم این نبود که ، اصن ناراحتی نداره، یه دنگش مال تو، خوبه ؟ -ردم

ن  -نز   آهان ، قد یه آستی 

ن دیگه چیه؟ اینم یه اصطالحه البد-مرد  آستی 

 گفتم، دو  -زن
ً
ن نداره ، مثال ن  لباسبله میدونم آستی   دنگ میشه اندازه یه آستی 

 برا عروش خواهرت بخر برام

 به عروش چه ربیط داره؟ فقط فکر پز دادین ؟  آدم یه عمر استفاده یم کنه دیگه -مرد

 باشه اصن قول میدم هر روز استفاده کنم ، یم خری برام؟  -زن

 حاال کو پول؟ خییل گرونه اینا« برام»یه میگه بخر  -مرد

 ارزه ، پولشم کم کم جور میشه تا عروش دیگه ویل یم -زن

 ا نیس خریدنش نه بابا اینا میلیاردیه ، به این راحتی -مرد

 گفتم گرفتی ما رو...خب بگو نیم خرم برات دیگه...میلیاردی چیه؟  -زن

 هم گرفتم تو رو ، هم نیم خرم برات -مرد

 چرا عاخه؟ بخر دیگه ، خییل چشممو گرفته -زن

ه ، فقط قیافه مردا رو  نگاخب چش من -مرد  م گرفته ، برقش چشم همه رو میگت 

نه ، رنگش ماته  -زن ن  زیادم برق نمت 

نه، در ضمن این یه اصطالحه -مرد ن  مات هم باشه تو آفتاب برق مت 

 باشه ، فهمیدم منظورتو ، پس بخریمش دیگه؟ -زن

ن هرگ رد میشه با چه حشیی  -مرد  نگاه یم کنه به قد و قواره جیبم نمیاد ، ببی 

، بیشتی خانوما -زن ن  نه بابا مردا که زیاد نگاه نیم کین

ه میشن بهش  -مرد  مردا خت 
ن ، بیشتی  خانوما نگاه نیم کین

 
 اتفاقا

 

 پس از یک مکث، هر دو به صورت هم نگاه یم کنند و همزمان یم گویند: 

 تو؟-
ی

 چیو مییک

 میلیاردیه؟-زن

ن نداره؟-مرد  آستی 

 ر دو یم زنند زیر خنده . بعد از مکتی کوتاه ، ه



سیم ، اقلن تو ییک آرزو به دل از دنیا نری   مرد: پاشو بریم قیمت بتی

 یم خندند و از روی نیمکت بلند یم شوند .  دوباره

*** 

 

 کدام زمستان 

 

 .  کوچک بود و زخیم  بود ...  شد خییل 

 . دلم برایش سوخت،بیشتی نوازشش کردم

د و قلب کوچکش آرام شود، هر قلبش تند یم زد، با دست خودم دانه  در دهانش گذاشتم تا انس بگت 

روز زخم هایش را با دقت نگاه کردم و هر روز دارویی تازه یافتم، آیر تازه ،دانه ای تازه، خانه رنگ و 

 گرفت. 
ی

 بوی تازگ

خوشم  آمد؛انگار هر شب، راحت تر یم خوابیدم.   من هم از خودم بیشتی

نس
ُ
 گرفتیم...   کم کم به من...نه، به هم ا

ی بوده  بوی کاغذهایم را دوست داشت؛ گمانم قبلن مال فالگت 

 بعد از چند ماه، جعبه برایش کوچک شد 

گایه با حشت، به پنجره نگاه یم کرد؛ این اواخر حتا گایه به سمت پنجره یم پرید و به شیشه یم 

 . خورد، شخورده یم نشست و پرنده های دیگر را تماشا یم کرد 

 یم کردم چگونه شادش کنم؟و من فکر 

 چطور بیشتی کمکش کنم؟

ن زخم ها؟  چه کار دیگری از من بریم آید جز دادن آب و دانه و بسیی

، حتا وقتی پنجره باز بود، نیم رفت.  ن  برایش کرده ام، برای همی 
ی

 مطمئنم یم فهمید چه کار بزرگ

 پرواز بلد است؟
ً
 شک کردم که اصال

 م؛کاش یم توانستم پرواز یادش بده

 آواز بلد است؟ 
ً
 یا اصال

 کاش یم توانستم آواز یادش بدهم؛

ن صتر کنم ویل...   بود تا پایت 
ن یم خوانند بهتی  یم گویند قناری ها در پایت 



 

 فکر کردم اگر پرواز بلد نباشد، آسمان به چه دردش یم خورد؟

 پیدا کند؟یا اگر آواز بلد نباشد،  چطور از خودش دفاع کند، یا اگر نتواند آب و دانه 

د؛ باید خانه زیبایی برایش مهیا کنم.   بدون من یم مت 

 اما او ... 

 . تا قفس طالیی بزرگ  را در دستم دید، نگاه مهربانش گم شد 

وع به پریدن کرد، پس پرواز بلد بود؛  شر

وع به جیغ زدن کرد، پس آواز هم بلد بود؛  وقتی به طرفش رفتم، شر

 . بدون من زنده بماند دیگر نگران چه بودم؟ یم توانست 

 تکیه دادم. کناری اش یر درنگ پنجره را باز کردم و به دیوار  

 اما هنوز خودش را به در و دیوار یم زد؛ خسته شد و روی قفس نشست؛

 برداشتمش، قلبش تند یم زد،مثل روز اول 

 . تالش یم کرد رها شود . اما دیگر در دستانم نیم گنجید 

 . م یخ کرد انکه ش باز کرده بود ؛ دستچشمم به زخم کهنه اش افتاد  

 این چه نگایه ست؟ نه مهربان است و نه ترسیده... 

 یک نگاه به قفس، یک نگاه به پنجره...  

 دسته ای پرنده در آسمان پریدند

 به سمت پنجره رفتم

 چرا قلبم تند یم زد؟

 چرا منتظر بودم این بار هم نرود؟

 فقط در گوشش گفتم: 

 ار زیاد دلتنگت شومزود به زود بیا،نگذ-

*** 

ی یم سازم با دانه تازه تر  حاال دارم جعبه بزرگتی

 گایه به آسمان یم گویم، در توپرنده ای هست که کلمات را از نگاه آدم یم خواند

 گایه هم به تصویرش یم گویم: 



ی ات را برای هرکه خواستی بخوان، اما زمستان که شد...  ن  باشد، آواز های پایت 

 یم گویند حافظه پرنده ها کوتاه مدت است، یعتن چقدر کوتاه مدت؟ راستی این که 

 

*** 

 دلشوره

 

 شد .  پش جوان ، عروس سفید پوش را بغل کرد و اشکش شازیر 

 همینطور که دستش را نوازش یم کرد  گفت: 

عجله کردم حواسم نبود که ؛ رو دستت امتحان کنم و منو ببخش ، فقط یم خواستم انگشتی جدید

بهتی از اویل ...اصال ، حتا  قول میدم فردا برات یه دست دیگه بسازم...  نیست چسب خودت این

 پا هم درست کردم که هر جا خواستی ... دوتا شاید برایت 

ی یادش آمده باشد  ن  با ناراحتی به عروس نگاه کرد ؛ صورتش درهم رفت و  ناگهان انگار چت 

 دوباره لبخندی زد و گفت : 

 قول بدی که یر ختر جایی نری ... ویل اول باید  -

ن برداشت و روی مبل کنار خودش نشاند ...   بعد نیم تنه یونولیتی را از روی مت 

 

 *** 

 تازه کار

 

م! ساعت چنده -  دختی

 چشام وا نمیشه ساعتو ببینم -
ً
 نمیدونم مادر، انقدر خوابم میاد که اصال

زن ، نمیدونم قربون خدا برم ، شما جوونا » پت  زن با لبخند گفت :  ن ، من پت  وایساده وایساده خوابی 

 چند ساعته از این پهلو به اون پهلو یم چرخم ویل ... 

 الی پلکش را که باز کرد ، دید کیس در اتاق نیست... 

 اتاق تاریک و ساکت بود و هر از گایه صدای بوق دستگایه در فضا یم پیچید . 



 * 

م! ساعت چنده؟-  دختی

 ساعت یکه مادر  -

 زه یک ؟ تا -

 آره مادر -

زن غلتی زد و به طرف پرستار برگشت:   پت 

 شما تازه اومدی؟-

 جون بله مادر -

 میشه یه لیوان آب به من بدی؟-

 پرستار در یخچال را باز کرد. 

م برات میارم. -  آب تموم شده ، مت 

 نمیخواد بیا ، زحمتت میشه -

م میارم-  نه زحمتی نیست مت 

* 

زن به ساعت داخل کشو نگایه انداخت ، صدای پا که شنید ، کشو را بست.    پت 

 دو نفر باهم پشت در اتاق رسیدند: 

 

 این ساعت چیه؟ کجا یم بری؟ -

 ییک از مریضای این اتاق ساعت پرسید، گفتم اینو بذارم باالشش که هر وقت خواست ، نگاه کنه... -

زنه ؟ اون ساعت نیم خواد  - ، یه گوش مفت یم خواد که تا صبح براش حرف بزنه ، باهاش آها اون پت 

ی دیگه ولت نیم کنه ...   گرم بگت 

 عیب نداره -

 حاال تازه نفیس ، کم کم اوضاع دستت میاد ...  -

 پرستار ، داخل اتاق شد . 

 آرام به تخت نزدیک شد : 

 حاج خانوم! مادر! خوابیدی؟ برات آب آوردم-

زن جوایر نداد-  پت 



ی گوشه لیوان آب  ن زن نگاه کرد ، در تارییک ، چت  ن گذاشت و به صورت پت  و ساعت را آرام روی مت 

د .  ن  چشمش برق مت 

 پرستار از تخت دور شد . 

زن الی چشم هایش را باز کرد و دست دراز کرد تا لیوان آب را بردارد .   پت 

 دوباره صدای پای پرستار نزدیک شد ، لیوان را گذاشت و چشمانش را بست. 

 ار روی صندیل کنار تخت نشست . پرست

 خوابت نیم بره؟ یم خوای برات کتاب بخونم ؟ -

 نه مادر ، برو بخواب ، مزاحمت نمیشم ... -

 االن وقت خواب من نیست ، داشتم این کتابو تنها یم خوندم ، حاال برای شما هم میخونم ...  -

زن چشم باز کرد و با لبخند گفت:   پت 

 منم یه نوه دارم-
 
، هم سن خودت ... هر هفته که میاد مالقاتم ، یه کتاب کوچولو برام میاره ، اتفاقا

زن که چشام سو نداره ، تو وردار بخون ، تو کمده ...   مِن پت 

 بیمار تخت کناری ، زیر لب غری زد و پهلو عوض کرد . 

زن صدایش را آرام تر کرد و گفت:   پت 

ین زبونیای بچگیش یه کم برات تعریف ز تو نباشه ، نوه م خییل باهوشه ، بیا ب به  - ن اینجا ، از شت  شی 

 کنم ... 

 

*** 

 دل به دل راه داره؟

 

 خلویی نشسته اند. دختی و پشی کم سن و سال 
 
 ، روی نیمکت پارک نسبتا

 پرایز عایل برات دارم. ر دختی : امروز یه سو 

 پش )سیع یم کند خود را ذوق زده نشان دهد(: 

؟ خب چی هست؟  -
ی

 جدی مییک

؟ آوردیش؟-  اول بگو لیستی که گفتم نوشتی

 پش کف دستش را به پیشاین یم کوبد: 

 آخخ...دیدی چی شد؟ یادم رفت -



-  ...
ی
ه، یعتن چی یادم رفت؟ معلومه حرف من اصلن برات مهم نیست، منو بگو با چه ذوق

َ
 ا

 پش، کاغذ تا شده ای را به زور از جیب شلوارش در آورد و جلوی دختی گرفت: 

 ؟بانو  وچن کردم بابا، بیا، مگه میشه اوامر شما رو یادم برهش -

 لبخند به صورت دختی برگشت و کاغذ را قاپید : 

 مسخره، بده ش من ببینم -

 گوشه لبش  
ی

ه شده بود و لبخند کمرنیک وع به خواندن کرد. پش به صورت او خت  بلند و با دقت شر

 خودنمایی یم کرد. 

، ع - زیزم، منم همون لحظه یاد تو بودم، انقد دلم هواتو کرده خب ساعت یازده صبح...آچن

ن نیم  م...خب منم غذا از گلوم پایی  بود...ساعت دو بعد از ظهر، ش سفره ناهار... االیه بمت 

، این چیه؟  ؟ چه بد خط نوشتی  رفت...ساعت چهار بعد از ظهر...چی

ه»پش شش را جلو آورد و گفت :  ه «خت   شده بودم،به عکست توی گوشیم خت 

؟  -
ی

 راست مییک
 
 خییل عجیبه ها،واقعا

 به جان تو راست میگم -

من که جرات ندارم عکستو تو گوشیم نگه دارم ، ویل یه پرینت یر کیفیت از پروفایلت دارم، الی  -

 دفتی خاطراتمه

 ِا؟ خب یم گفتی خودم یه با کیفیتشو برات بیارم -

 بیاردفعه بعد ، عجقم مرش -
 
 حتما

 : بعد شخوشانه یم گوید  چند ثانیه دیگر به خواندن ادامه میدهد دختی 

؟ -  میدونستم دل به دل راه داره ...ِا! این ساعت آخری رو چرا ننوشتی

 کدوم ساعت؟-

 آخرین پیامیک که برات زدم دیگه، ساعت ده شب-

 نه بابا نزدی -

 چرا زدم، گوشیتو نگاه کن-

 که...   حاال اون یه دونه رو بیخیال مهم اینه -

، اون آخری از همه مهم تر بود...دیشب ساعت ده کجا بودی؟ -  نخت 

 پش کیم شش را یم خاراند: 

 دیشب؟ ده شب؟ -



اش، زود بگو  -  زود تند شی    ع ، نه نه فکر نکن، بهونه م نتی

ه... هیچی یه کم  - ن صتر کن هولم نکن...آها دیشب...آخ آخ دیشب یهو  َیک دلپیچه ای گرف...چت 

 بود دیگه، زود خوابیدم ، پیامکتو ندیدم ببخشید حالم بد 

 دختی که با چشمان گرد شده نگاهش یم کرد، بغض کرد و با عصبانیت گفت: 

؟ گفتی دلپیچه؟ تو...اون موقع...اون ساعت...  -  چی

 و ناگهان زد زیر گریه؛

 ییک دو نفر از رهگذران نگایه انداختند و رد شدند 

 پش سیع کرد آرامش کند: 

ن خایص نبود...گفتم که ببخشید، تو رو خدا آروم تر، مردم نه  - بابا! گفتم یه کم حالم بد بود...چت 

ن اذیتت کردم...خب بگو چی شده؟  خیال میکین

 دختی کیم آرام تر به گریه اش ادامه داد و بریده بریده گفت: 

ن شعر عاشقانه عمرمو  - یم گفتم...اونم ویل من تو اون ساعت...تو اون ساعت داشتم...داشتم اولی 

 فقط برای تو... 

 و دوباره زد زیر گریه... 

 *** 

 پیش داوری

ن گذاشت.   زن ، با لبخندی پت و پهن ،جلو آمد و گلدان پر از گل را وسط مت 

 خییل قشنگه عزیزم ، تو همیشه خوش سلیقه بودی. -

 مرد: ناهار چی داریم ؟

ن خوشمزه -  یه چت 

 ظاهرن که بویی نمیاد-

 نکنمیاد ، عجله -

 عجله؟ ساعت یک و نیمه ها...گشنمه-

 خب امروز زود اومدی-

 دیروز که دیر اومدم چی ؟ -

 زن ، لب هایش را غنچه کرد و به طرف مرد خم شد .  



 مرد خودش را عقب کشید . 

ن باره که این کارو  زن ، ایستاد و لب و لوچه اش را آویزان کرد ؛ دست به کمر زد و گفت : این ، سومی 

 ایم کتن ه

ن باره که ناهارت دیر میشه ؟   این چندمی 

 اجاق گازم خراب شده بود -

 یه بهانه تازه ...  -

 زن اخم هایش را درهم کرد و به طرف اتاق رفت . 

ون آمد .   چند دقیقه بعد با چمدان بت 

 مرد با خنده گفت : کجا ؟ چه چمدونشم حاضن آماده بود. 

ون رفت .  زن نگاه غضب آلودی کرد؛ شال و مانتویش را   پوشید و از در بت 

 مرد گفت : برو بابا ... و خیاری از ظرف میوه برداشت و گاز زد . 

ا سفارش داد و روی مبل دراز کشید .  ن  پیتی

 یک ساعت بعد ، با صدای زنگ در بیدار شد. 

ه این  دی حاال ؟ گ مت  ن زودی پشیمون شدی ؟ خب چرا کلید نتر از جا پرید و با خود گفت : به همی 

 ه راهو... هم

 در آپارتمان را که باز کرد جا خورد . سه مرد پشت در بودند . 

ا ن  پیک رستوران با پیتی

کار با جعبه ابزار  یک تعمت 

 و زن همسایه با یک قابلمه غذا ... 

ه ، دیدم  زن همسایه جلو آمد و گفت : این مال شماس ، قرار بود خانمتون نیم ساعت پیش بیاد بتر

 آوردم . دیر کرد ، خودم براش 

 

 

*** 

 همرفیق

 ، حالم به هم خورد . راست: دهنش چه بوی بدی میداد 

 صبحونه بخوره طفلک ...  چپ : آخه شش شلوغه ، وقت نمیکنه



 هر دو به هم نگاه یم کنند و یم زنند زیر خنده

 چپ : تقصت  خودته ، نذاشتی من گرمت کنم

 ببخشید ، گرم کار بودم . راست : 

 های بدبو رو تحمل کنیم « ها»پس بیا از فردا خودمون همدیگه رو گرم کنیم که مجبور نشیم اون  -

 میشیم « ها»خودمون با هم -

 «ها-دست»سپس یکدیگر را گرم در آغوش کشیدند و شدند 

 

*** 

 با خیال راحت 

ه شد ، برای بار چندم آن را  قاب عکس را روی صندوقچه قدییم خاک گرفته گذاشت و به صندیل خت 

 صاف و صوف کرد و باال رفت. 

 و درخشان ، باغچه هایی با صفا و پر گل، و بوی خاک خیس... 
ن ! خانه ای تمت 

ی
 به به چه منظره قشنیک

 هشت ساله که دور حوض یم دویدند ... -و یک دختی و پش هفت

 همه از داخل حلقه طناب پیدا بود . 

 لبخندی زد و برای آخرین بار ،ریه هایش را از بوی خاک خیس پر کرد ... 

 ناگهان تلفن زنگ خورد 

 لبخند زن محو شد :  

 خروس یر محل -

 شاسیمه طناب را دور گردنش انداخت 

 ... دوباره نگاهش به حیاط افتاد ... فقط ییک  از بچه ها دور حوض یم دوید 

ن آمد و نزدیک پنجره رفت .  اخم هایش درهم رفت ،  از صندیل پایی 

 به حوض نگایه انداخت ، خایل بود 

 بلند فریاد زد: پس خواهرت کو؟-

 ناگهان دستش را روی دهانش گذاشت و خودش را از کنار پنجره عقب کشید :  

ی؛ به تو چه که کجاس  -  جلوی زبونتو بگت 
ه ، عادت کردی ، نمیتوین

َ
 ؟ا

 میاد ...  ونبه ساعت مچی روی طاقچه نگاه کرد و گفت : االن دیگه مامانش -



 بلند فریاد زد :  پشک آب دهانش را قورت داد و 

؟ گ بود ؟  ؟ مامانجون تویی
 تو گ هستی

 صدای نازگ گفت چی شده داداش ؟-

 فکر کنم ییک تو خونه س ...صدای مامان بزرگو شنیدم...از اون باال  - 

ه شدند. هر دو  وک روی پشت بام خت   به اتاقک متی

 صدا از خونه همسایه بوده-
 
 نه بابا ، مامانجون رفته ، حتما

 پشک آب دهانش را قورت داد 

 نریم باال ببینیم کیه؟ -

وع به دویدن بریم بیا من یم ترسم . نه، اونجا تارعنکبوت داره  بقیه بازی، من تند تر یم دوم ...و شر

 کرد 

 د؟تلفن گ بو -

 مامان بود ، گفت تا شب نمیاد ...  -

ک به گوشه باغچه خورد و افتاد ، صدای جیغ و گریه اش بلند شد   ناگهان پای دختی

 زن،  قاب عکس روی صندوقچه را برداشت 

ه... »با دلخوری گفت:  ن آدم با خیال راحت بمت   «چل سالتون شده دیگه  ، اگه گذاشتی 

 ت و به طرف راه پله رفت قاب را روی طاقچه خاک گرفته گذاش

ات -توی قاب عکس قدییم ،  یک دختی و پش هفت ن هشت ساله و مرد جواین با لباس و تجهت 

 کوهنوردی ، لبخند یم زدند . 

 

*** 

 خیال رنگارنگ

روز اول ، رنگ قرمز را انتخاب کرده بودم ، اما حق با تو بود ،قرمز کیم تند است ؛ به درد هر جایی 

 
ً
نیم خورد. روز بعد مشیک ، ویل آن هم برایت زیادی دلگت  بود ... ، باید رنگ وسط را پیدا کنم ، مثال

ی یا قهوه ای یا...آهان  حتا یکبار هم زرد پوشیدم ، زرد روشن ؛  به نظرم رنگ چشم نواز و خاکستی

شادی ست، هنوز نیم فهمم چرا یم گویند نشانه نفرت و جدایی هم هست... به هر حال شاید بهتی 

ن سدری ، خییل خاص یم شود ؛ راستی تو رنگ   زرد کمرنگ با ستر
ً
بود با رنگ دیگری ترکیب شود ، مثال

 پسند را ؟  های خاص و کمیاب را بیشتی دوست داشتی یا رنگ های معمویِل همه

  این بار که
 
 .  یم پرسمازت آمدی حتما



چند روز پیش هم صوریی انتخاب کرده بودم، چون حدس یم زدم صوریی دوست داری،ویل رنگ  

؟ آیر اول روز یا آخر شب؟   آیر هم دوست داری، ویل کدام آیر
 
ت یاش بود، حتما  دفتی

 صوریی پوشیدم، یعتن راه راه-یادم است یک روز هم آیر 

 فقط حیف که نمیدانستم کجا ایستاده ای؟

 آیر دیده ای 
 . اگر پشت آن درخت ها ایستاده بودی شاید رنگ لباسم را بیشتی

 . استچشمت بوده  بیشتی توی لباسم اما اگر پشت تت  چراغ برق بودی، صوریی 

 هایی که آرام ت
ن  پشت آن بوته های بلند ، یا در ییک از ماشی 

ً
ر از بقیه ، از شاید هم نشسته ای ، مثال

 جلویم رد یم شوند ... 

 امروز  گیج شده ام ، اصال همه رنگ ها را برایت پوشیده ام ؛ سفید سفید

ن کمان درست یم   یک یم گفت : نور سفید وقتی از منشور رد شود، رنگی  ن یادم یم آید که معلم فت 

 کند... 

 پیدا نیم کنم ... فقط نیم دانم چرا پارگ را که هر روز در آن منتظرت یم نشستم ، 

 

*** 

 زیر یک سقف

 

دو تا موش آزمایشگایه ، رفتند  زیر یک سقف ، سقف کوتاه بود ویل قابل تحمل بود ، کم کم ییک از 

 موش ها بزرگ تر شد و دیگری ، کوچک ماند . 

 دیگر جا برای ایستادن زیر یک سقف نبود. 

 ویل قابل تحمل تر از قبیل بود. پس رفتند زیر یک سقف بلند تر ، آنجا هم چندان بزرگ نبود 

ن هم نبود ،    رشد موش تپل که بیشتی شد، دیگر جا برای نشسیی

 دوباره جا به جا شدند، 

 زیر سقف جدید هم ، همان مشکل پیش آمد و کم کم ، جا برای خوابیدن هم تنگ شد . 

 یم کرد ،  کم کم سقف را خراب کر 
ی

 د و رفت. موش کوچک تر که روز به روز بیشتی احساس خفیک

 . موش بزرگ تر دنبالش دوید تا او را برگرداند ، ویل نتوانست 

 موش کوچک تر معتقد بود که آسمان ُجل بودن ، بهتی از خفه شدن زیر یک سقف است. 

با اینکه شب ها ، باران یم بارید و موِش آب کشیده یم شد، اما هر صبح ، دوباره با خوشحایل به  

 خودش ، خانه ای جدید یم ساخت... آفتاب سالم یم کرد و برای 



 

*** 

 قلب 

 

 هیچ وقت از درد شکایت نیم کرد؟ -

 نه دکتی ، مگه چی شده ؟ -

 بهعجی-

 چی عجیبه دکتی ؟ چی شده ؟ عمل چطور بود ؟  -

 باید درد زیادی تحمل کرده باشه ... -

 یعتن چی ؟ چه دردی ؟-

 عجیب بود که تو هیچکدوم از عکسا مشخص نبود...  ی تو قلبش یه حفره -

ن که  ویل ... ویل شما   -  یه عمل ساده س... این گفتی 

 به هر حال متأسفم ، ما هر کاری از دستمون بر میومد انجام دادیم ...  -

 

*** 

 عشق و نفرت

عشق ، موجودی بسیار زیبا و خوش آواز  بود که  در دل کویه بلند و صعب العبور ، 

ل  ز  داشت. متز

ون یم آمد ، یم درخشید و با صدای دلنشینش ، همه را به  هر روز که از خانه بتر

 سوی خود ، فرا یم خواند . 

همه برای رسیدن به او ، حاضز بودند آن راه سخت را یط کنند اما بسیاری از آن ها ، 

 نیم توانستند به انتهای مستر برسند . 

 یم رسیدند که خود عشق به آنها 
ز
 اجازه میداد .  فقط کسان

 هم که نیم رسیدند، از درخشش نور عشق استفاده یم کردند . 
ز
 کسان

 ادامه مستر را نیافت؛  
ٔ
 از کوه را پیموده بود ، اجازه

ز
ی طوالن  ییک از افراد ،  که مستر



ز پرت کرد و مرد؛ اما هنگام مردن ، از صدای  او از شدت ناراحتر خود را  از کوه به پاییر

 متولد شد . « نفرت»سیایه پدید آمد که از آن ابر ، نعره اش ، ابر 

د  ؛  نفرت ، نگایه به عشق و خانه اش انداخت و صدای او را به خاطر ستر

ف به دره ای عمیق بود ، خانه ای شبیه به   سپس از  کوه دور شد ؛ در دشتر که مشر

 خانه عشق ساخت و سیع کرد صدای عشق را تقلید کند. 

 آنقدر بلند شد که توجه همه را به خود جلب یم کرد. کم کم صدای نفرت 

ل نفرت ، که  ز بسیاری از افراد، دیگر صدای عشق را نشنیدند و به اشتباه به سوی متز

یس به آن آسان تر بود ، رهسپار شدند.   دستر

 ... 

 به عشق یم رسند که بتوانند از پس صدای بلند نفرت، صدای عشق 
ز
اکنون تنها کسان

 او رهسپار شوند ...  و به سمت خانه یدهند  را تشخیص

 و زیبان  ")به تقلید از داستانک 
ان( "زشتر ان خلیل جتر  از جتر


