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  هاي كوتاه و متون عاطفي اي از داستان مجموعه

  ۸۴  تير۱۹: تاريخ تهيه
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  پيشگفتار

ها و متون عـاطفي اسـت كـه طـي چنـد سـال                 اين كتاب مجموعه داستانك   
بـا توجـه بـه اينكـه دوسـتان          . سايتم قـرار دادم     ام و در وب     آوري كرده   جمع

اند، تصميم گرفتم تمام آنهـا را بـه         مند شده   ها عالقه   گري هم به اين نوشته    دي
اي به دستم رسـيد       شكل يك كتاب الكترونيكي درآورم و هر گاه نوشته تازه         

  .به آن اضافه كنم

ام، امـا از      ام در زيـر داسـتان آورده        هر جا از نام و نشان نويسنده خبر داشـته         
ستون داستانك روزنامه ) ۱: منابع اصلي من. خبرم گروهي از آنها بي  نويسنده

) ۴مجله چلچراغ   » بسم اهللا «بخش  ) ۳كتاب هفده داستان كوتاه     )۲همشهري  
  .رسد اي كه به لطف دوستان هر از چندي به دستم مي هاي پراكنده نوشته
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سـايت شخـصي      توانيد بـه وب    تر اين كتاب مي     هاي تازه   براي دريافت نسخه  
 بـا تـاريخ  همـراه  تـر را   هـا و مطالـب تـازه      داستان در آنجا . من مراجعه كنيد  

: نـــــــشاني صـــــــفحه. گـــــــذارم ويـــــــرايش آنهـــــــا مـــــــي
www.datiki.com/fa/library.htm   

هاي به اين سـبك را داشـته باشـيد            ها و نوشته    در صورتيكه شما هم داستان    
سپاسگزار خواهم شد كه براي من هم بفرستيد تا با افزودن به ساير مطالـب               

  .ا هم در لذت آنها سهيم كنيمدوستان ديگر ر

 البته ممكن است به خاطر جلـوگيري از         datiki@datiki.com: اي ميل من  
بـه همـين    . ميلم را هر از چند گاهي عوض كـنم          ها نشاني اي    هجوم هرزنامه 

  .دام را در سايتم چك كني خاطر قبل از نامه فرستادن اي ميل تازه

  .اميدوارم از اين كتاب لذت ببريد

www.datiki.com/fa/library.htm
www.datiki.com
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  يك ساعت ويژه
اش را ديد    دم در پسر پنج ساله    .  خسته از كار به خانه برگشت      ،مرد ديروقت  

  :كه در انتظار او بود
  يك سئوال از شما بپرسم؟! سالم بابا  ‐
  چه سئوالي؟. أ بله حتم‐
  گيريد؟ شما براي هرساعت كار چقدر پول مي!  بابا ‐

چـرا چنـين سـئوالي      . اين بـه تـو ارتبـاطي نـدارد        : راحتي پاسخ داد  مرد با نا  
  كني؟ مي
  .خواهم بدانم  فقط مي‐
  ! دالر۲۰: گويم  بسيار خوب مي،اگر بايد بداني -
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بعد به مرد نگـاه كـرد و        . كشيدپسر كوچك در حالي كه سرش پائين بود آه          
   دالر به من قرض بدهيد ؟۱۰شود  مي: گفت

 فقط اين بـود     ،گر دليلت براي پرسيدن اين سئوال      ا :مرد عصباني شد و گفت    
 در  كه پولي براي خريدن يك اسباب بـازي مزخـرف از مـن بگيـري كـامأل                

خـواه   سريع به اطاقت برگرد و برو فكر كن كـه چـرا اينقـدر خود               .اشتباهي
كنم و براي چنين رفتارهاي كودكانه وقت        من هر روز سخت كار مي     . هستي
  .ندارم

  .به اتاقش رفت و در را بست آرام ،پسر كوچك
دهـد فقـط     چطور به خودش اجازه مي    : تر شد  و باز هم عصباني   مرد نشست   

  براي گرفتن پول از من چنين سئواالتي كند؟
تـر شـد و فكـر كـرد كـه شـايد بـا پـسر                  بعد از حدود يك ساعت مرد آرام      

شايد واقعآ چيزي بوده كه او      . كوچكش خيلي تند و خشن رفتار كرده است       
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به خـصوص اينكـه خيلـي كـم         .  دالر نياز داشته است    ۱۰ خريدنش به    براي
  .آمد پسرك از پدرش درخواست پول كند پيش مي

  .مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز كرد
  خوابي پسرم ؟‐

  . نه پدر ، بيدارم‐
 سخت و طوالني   امروز كارم . ام  كردم شايد با تو خشن رفتار كرده        من فكر  ‐

 دالري كه خواسـته  ۱۰بيا اين  . هايم را سر تو خالي كردم      تيبود و همه ناراح   
  .بودي

بعـد دسـتش را زيـر    ! متشكرم بابا :  خنديد و فرياد زد ،پسر كوچولو نشست  
  .بالشش برد و از آن زير چند اسكناس مچاله شده در آورد
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بـاره عـصباني شـد و    دو، يد پسر كوچولو خودش هم پول داشته    مرد وقتي د  
 چرا دوباره درخواست پـول      ،با اين كه خودت پول داشتي     : با ناراحتي گفت  

  كردي؟
 دالر  ۲۰لي مـن حـاال       و ،براي اينكه پولم كافي نبود    : پسر كوچولو پاسخ داد   

توانم يك ساعت از كار شما را بخرم تـا فـردا زودتـر بـه خانـه               آيا مي . دارم
   !!!...بياييد؟ من شام خوردن با شما را خيلي دوست دارم 



 ٨

  رهآن سوي پنج
يكـي از بيمـاران   . ، دو مرد بيمار در يك اتـاق بـستري بودنـد   در بيمارستاني 

 تخـت .  از ظهر يك ساعت روي تختش بنشيند       اجازه داشت كه هر روز بعد     
چ تكاني نخورد   اما بيمار ديگر مجبور بود هي     . او در كنار تنها پنجره اتاق بود      

ا بـا يكـديگر     ه آنها ساعت . اتاقيش روي تخت بخوابد    و هميشه پشت به هم    
بازي يا تعطيالتـشان بـا هـم        ، سر از همسر، خانواده، خانه   ؛  كردند صحبت مي 
  .زدند  حرف مي

ام نشـست و تمـ     هر روز بعد از ظهر، بيماري كه تختش كنار پنجره بود، مـي            
بيمـار   .كرد اتاقيش توصيف مي   ديد، براي هم   چيزهايي كه بيرون از پنجره مي     
 بيرون، روحـي  يدن حال و هواي دنياي  ، با شن  ديگر در مدت اين يك ساعت     

  .گرفت تازه مي
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ايـن پـارك   . گفت شد مي   پاركي كه پنجره رو به آن باز مي        مرد كنار پنجره از   
كردند و كودكـان     ها و قوها در درياچه شنا مي       مرغابي. درياچه زيبايي داشت  

درختان كهن منظره زيبايي به     . شان در آب سرگرم بودند     هاي تفريحي  با قايق 
. شـد  ا از شهر در افق دوردست ديده مـي        جا بخشيده بودند و تصويري زيب     آن

اين منـاظر را  بست و  توانست آنها را ببيند چشمانش را مي       مرد ديگر كه نمي   
  .كرد كرد و احساس زندگي مي در ذهن خود مجسم مي

***  
، پرستاري كه براي حمـام كـردن        يك روز صبح   .ها سپري شد   ها و هفته  روز

 بـا   جان مرد كنار پنجره را ديد كه در خـواب و           ، جسم بي  ه بود آنها آب آورد  
پرستار بـسيار ناراحـت شـد و از مـستخدمان           . كمال آرامش از دنيا رفته بود     

  . كه آن مرد را از اتاق خارج كنندبيمارستان خواست
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پرسـتار ايـن    . را به تخت كنار پنجره منتقل كننـد       مرد ديگر تقاضا كرد كه او       
  . ، اتاق را ترك كرد پس از اطمينان از راحتي مردم داد و كار را برايش انجا

، خود را به سـمت پنجـره كـشاند تـا اولـين      آن مرد به آرامي و با درد بسيار  
توانـست   حـاال ديگـر او مـي      . نگاهش را به دنياي بيرون از پنجـره بيانـدازد         

  .هاي بيرون را با چشمان خودش ببيند زيبايي
، در كمال تعجب با يك ديـوار بلنـد          اه كرد  نگ هنگامي كه از پنجره به بيرون     

   !آجري مواجه شد
×××  

كـرده   ه چه چيزي هم اتاقيش را وادار مـي        مرد پرستار را صدا زد و پرسيد ك       
  ؟ انگيزي را براي او توصيف كند چنين مناظر دل

چون آن مـرد    . خواسته به تو قوت قلب بدهد      شايد او مي  «: پرستار پاسخ داد  
  »!!!ببيندهم توانست اين ديوار را  مي حتي ناصأل نابينا بود و
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  سخاوت
پيـشخدمت يـك    . فروشي شد و پشت ميزي نشست      اي وارد بستني   پسر بچه 

 »اي چنـد اسـت؟      يك بستني ميوه   «: پسر بچه پرسيد  . ليوان آب برايش آورد   
پـسر بچـه دسـتش را در جيـبش بـرد و             . » سـنت  ۵۰«: پيشخدمت پاسخ داد  

  »؟يك بستني ساده چند است«: سيدبعد پر. كردشروع به شمردن 
، تعدادي از مشتريان در انتظار ميز خالي بودنـد و پيـشخدمت     در همين حال  

  » سنت۳۵«: با عصبانيت پاسخ داد
  »لطفأ يك بستني ساده«: پسر دوباره سكه هايش را شمرد و گفت 

پـسرك نيـز پـس از        .پيشخدمت بستني را آورد و به دنبال كار خـود رفـت           
  .پول را به صندوق پرداخت و رفتخوردن بستني 
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آنجا در كنار ظرف خـالي     . وقتي پيشخدمت بازگشت از آنچه ديد شوكه شد       
بـراي انعـام    .  سـنتي گذاشـته شـده بـود        ۱ سكه   ۵ سنتي و    ۵ سكه   ۲بستني،  

  !!!پيشخدمت
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  راز خوشبختي
پـسر   .نزد خردمندي فرسـتاد  تاجري پسرش را براي آموختن راز خوشبختي

مام در صحرا راه رفت تا اينكه سرانجام به قصري زيبا بـر             جوان چهل روز ت   
مرد خردمندي كه او در جستجويش بود آنجا زنـدگي   .فراز قله كوهي رسيد

  .كرد مي
رو شود وارد تاالري شد كـه جنـب و           ه جاي اينكه با يك مرد مقدس روبه       ب

خــورد، فروشــندگان وارد و خــارج  جــوش بــسياري در آن بــه چــشم مــي
كردنـد، اركـستر كـوچكي موسـيقي          اي گفتگو مـي     م در گوشه  شدند، مرد   مي

ها لذيذ چيده شـده       نواخت و روي يك ميز انواع و اقسام خوراكي          لطيفي مي 
خردمند با اين و آن در گفتگو بود و جوان ناچار شـد دو سـاعت صـبر     .بود

 .كند تا نوبتش فرا رسد
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داد   يح مـي  خردمند با دقت به سخنان مرد جوان كه دليـل مالقـاتش را توضـ              
را بـرايش   گوش كرد اما به او گفت كه فعأل وقت ندارد كـه راز خوشـبختي  

پس به او پيشنهاد كرد كـه گردشـي در قـصر بكنـد و حـدود دو       .فاش كند
 .ساعت ديگر به نزد او بازگردد

آنگـاه يـك قاشـق     ».امـا از شـما خواهـشي دارم   « : مرد خردمند اضافه كـرد 
در « : قطره روغن در آن ريخت و گفتكوچك به دست پسر جوان داد و دو

تمام مدت گردش اين قشق را در دست داشته باشيد و كاري كنيد كه روغن            
 ».آن نريزد

ها، در حاليكه چشم از قاشـق         مرد جوان شروع كرد به باال و پايين كردن پله         
 .دو ساعت بعد نزد خردمند بازگشت .داشت بر نمي
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ي ايراني اتاق نهارخوري را ديديد؟ آيا ها آيا فرش «: دمرد خردمند از او پرسي    
باغي كه استاد باغبان ده سال صرف آراستن آن كرده است ديديد؟ آيا اسـناد           

  »و مدارك ارزشمند مرا كه روي پوست آهو نگاشته شده ديديد؟
جوان با شرمساري اعتراف كرد كه هيچ چيز نديده، تنها فكر او اين بوده كه               

 . او سپرده بود حفظ كندقطرات روغني را كه خردمند به

آدم . هـاي دنيـاي مـن را بـشناس          خب، پس برگرد و شگفتي    : خردمند گفت 
اي را كه در آن سـكونت دارد          تواند به كسي اعتماد كند، مگر اينكه خانه         نمي

 .بشناسد

بار به گردش در كاخ پرداخت، در حاليكه همچنان قاشق را به          مرد جوان اين  
ل آثار هنري را كه زينت بخش ديوارهـا و  دست داشت، با دقت و توجه كام     

هاي اطراف را، ظرافت  ها را ديد و كوهستان او باغ .نگريست ها بود مي سقف
ها و دقتي را كه در نصب آثار هنري در جاي مطلوب به كـار رفتـه بـود                     گل
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وقتي به نزد خردمند بازگشت همه چيز را با جزئيات بـراي او   .تحسين كرد
 .توصيف كرد

 پس آن دو قطره روغني را كه به تو سپردم كجاست؟: رسيدخردمند پ

  .مرد جوان قاشق را نگاه كرد و متوجه شد كه آنها را ريخته است
  :آن وقت مرد خردمند به او گفت

هاي جهان را بنگري بـدون اينكـه          راز خوشبختي اين است كه همه شگفتي      «
  ».دو قطره روغن داخل قاشق را فراموش كني

 ب كيمياگر، نوشته پائولو كوئيلوبر گرفته از كتا
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  !!!اينجا هم همينطور
پيرمرد روي نيمكت نشسته بـود و كالهـش را روي سـرش كـشيده بـود و                  

  :سواري نزديك شد و از او پرسيد. كرد استراحت مي
  مردم اين شهر چه جور آدمهاييند؟ ! هي پيري

  مردم شهر تو چه جوريند؟: پيرمرد پرسيد
  !مزخرف : گفت

  !اينجا هم همينطور: گفتپيرمرد 
  .بعد از چند ساعت سوار ديگري نزديك شد و همين سؤال را پرسيد

  مردم شهر تو چه جوريند؟:پيرمرد باز هم از او پرسيد 
  .مهربونند! خب : گفت

  !!!!اينجا هم همينطور : پيرمرد گفت
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  هديه تولد

رش مد و ديـد كـه دختـ   آخانه  روزي مرد به. اي داشت ساله مردي دختر سه
كودكانـه هـدر    ترين كاغذ زرورق كتابخانه اورا براي آرايش يك جعبه گران

مرد دخترش را به خاطر اينكـه كاغـذ زرورق گرانبهـايش را يـه               . داده است 
را بـا گريـه بـه بـستر رفـت      داده است تنبيه كرد و دختـرك آن شـب    هدر

  .وخوابيد

نشسته قتي از خواب بيدار شد ديد دخترش باالي سرش  وروز بعد مرد
مرد تازه  .سمت او دراز كرده است ن جعبه زرورق شده را بهآاست و 

ابراي هديه ر ها روز تولش است و دخترش زرورق ،متوجه شد كه آن روز
بوسيد و جعبه رااز  او با شرمندگي دخترش را. تولدش مصرف كرده است

ست  اما با كمال تعجب ديد كه جعبه خالي ا.گرفت و در جعبه را باز كرد او



 ١٩

عصباني شد به دخترش گفت كه جعبه خالي هديه نيست  مرد بار ديگر
دخترك با تعجب به پدر خيره شد وبه او  اما. درون آن قرار دادوبايد چيزي 

داده است تا هر وقت  گفت كه نزديك به هزار بوسه در داخل جعبه قرار
غمگين بود يك بوسه از جعبه بيرون آورد و بداند كه دخترش چقدر 

!!تش دارددوس
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  يك سنت
پسر كوچكي، روزي هنگام راه رفتن در خيابان، سـكه اي يـك سـنتي پيـدا                 

 هـيچ زحمتـي، خيلـي ذوق زده         ، آن هم بدون   او از پيدا كردن اين پول      .كرد
اين تجربه باعث شد كه او بقيه روزها هم با چشمان بـاز سـرش را بـه                 . شد

  .د و در جستجوي سكه هاي بيشتر باشسمت پايين بگيرد
  

 ۱۰ سـكه    ۱۹ سـنتي،    ۵ سـكه    ۴۸ سنتي،   ۱ سكه   ۲۹۶او در مدت زندگيش،     
چاله شده يك  سكه نيم دالري و يك اسكناس م۲،  سنتي۲۵ سكه   ۱۶سنتي،  

  . سنت۲۶ دالر و ۱۳ يعني در مجموع .دالري پيدا كرد
  

بــايي دل انگيــز ، او زي ســنت۲۶ دالر و ۱۳ دســت آوردن ايــن در برابــر بــه
را در  رنگين كمان و منظره درختان اف  ۱۵۷ درخشش   ، طلوع خورشيد  ۳۱۳۶۹



 ٢٢

او هيچ گاه حركت ابرهـاي سـفيد را بـر فـراز             . سرماي پاييز را از دست داد     
پرندگان . آمدند، نديد  ي كه از شكلي به شكلي ديگر در مي        آسمان ها در حال   
خشش خورشيد و لبخند هزاران رهگذر، هرگـز جزئـي از   در حال پرواز، در   
 .خاطرات او نشد

  



 ٢٣

  سرباز روس

 : ، كوچه اي در برلين۱۹۴۵تابستان 

پــوش بــه فرمانــدهي يــك ســرباز روســي از خيابــاني  دوازده زنــداني ژنــده
هـا را بـه     آيند و سرباز روس بايـد آن       گذرند، احتماأل از قرارگاهي دور مي      مي

شـان هـيچ     آن هـا از آينـده     . اي كار يـا بـه اصـطالح بيگـاري ببـرد           جايي بر 
  .دانند نمي

كـشد، بـه طـرف       آيـد، فريـاد مـي      اي بيرون مي   از قضا، زني از خرابه    ناگهان  
  .كشد وش ميدود و يكي از زندانيان را در آغ خيابان مي

سرباز روس هم طبيعي اسـت كـه در         ماند و    ت باز مي  دسته كوچك از حرك   
رود كه حـاال آن زن را        او به طرف زنداني مي    . يابد چه اتفاقي افتاده است     مي

  » بله«ـ »  ؟زنت« :پرسد مي. تاده در آغوش گرفته استهق اف كه به هق



 ٢۴

  »بله«ـ  » شوهرت ؟« : پرسد بعد از زن مي
آنهـا بـا    . »رفـت، دويـد، دويـد، رفـت       « :ندك سپس با دست به آنها اشاره مي      

  .گريزند كنند و مي ناباوري نگاهش مي
 چند صـد متـر      ، تا دهد ده زنداني ديگر به راهش ادامه مي      سرباز روس با ياز   

كنـد   گيرد و او را با مسلسل مجبـور مـي          گناهي را مي   بعد گريبان رهگذر بي   
، دوبـاره   خواهـد  كومت از او مي   ، تا آن دوازده زنداني كه ح      وارد دسته بشود  

  .كامل شود
  ماكس فريش

  ۲۶/۶/۸۱همشهري 
 
 
 
 



 ٢۵

  راه بهشت
هنگام عبور از كنار درخت     . رفتند  اي راه مي    مردي با اسب و سگش در جاده      

اما مرد نفهميد كـه ديگـر ايـن         . اي فرود آمد و آنها را كشت        ، صاعقه عظيمي
ها   گاهي مدت . دنيا را ترك كرده است و همچنان با دو جانورش پيش رفت           

  .ها به شرايط جديد خودشان پي ببرند كشد تا مرده طول مي
ريختند و بـه   روي درازي بود، تپه بلندي بود، آفتاب تندي بود، عرق مي    پياده

در يك پيچ جاده دروازه تمام مرمري عظيمي ديدنـد كـه            . نه بودند شدت تش 
اي بـود كـه آب        شد و در وسط آن چشمه       به ميداني با سنگفرش طال باز مي      

روز بـه خيـر،     «: بـان كـرد     رهگذر رو به مـرد دروازه     . زاللي از آن جاري بود    
  » اينجا كجاست كه اينقدر قشنگ است؟

  ».شت استروز به خير، اينجا به«: بان دروازه



 ٢۶

  ».ايم چه خوب كه به بهشت رسيديم، خيلي تشنه «‐
توانيد وارد شويد و هر چه قـدر   مي«: بان به چشمه اشاره كرد و گفت      دروازه

  ».وشيدنخواهد ب دلتان مي
  .اند  اسب و سگم هم تشنه‐

  .ورود حيوانات به بهشت ممنوع است. واقعأ متأسفم: نگهبان
ـ        شنه بـود، امـا حاضـر نبـود تنهـايي آب            مرد خيلي نااميد شد، چون خيلي ت

پس از اينكه مدت درازي     . از نگهبان تشكر كرد و به راهش ادامه داد        . بنوشد
اي   راه ورود بـه ايـن مزرعـه، دروازه        . اي رسـيدند    از تپه باال رفتند، به مزرعه     

. شـد   قديمي بود كه به يك جاده خاكي با درختـاني در دو طـرفش بـاز مـي                 
هـا دراز كـشيده بـود و صـورتش را بـا كالهـي        تمردي در زير سايه درخـ  

  .پوشانده بود، احتماأل خوابيده بود
  »!روز به خير«: مسافر گفت



 ٢٧

  .مرد با سرش جواب داد
  ».، من، اسبم و سگم.ايم ما خيلي تشنه «‐

هرقـدر  . اي اسـت    ها چشمه   ميان آن سنگ  «: مرد به جايي اشاره كرد و گفت      
  ».خواهيد بنوشيد كه مي

  .شان را فرو نشاندند سگ، به كنار چشمه رفتند و تشنگيمرد، اسب و 
توانيـد    هر وقت كه دوست داشتيد، مـي      : مرد گفت . مسافر از مرد تشكر كرد    

  .برگرديد
  »خواهم بدانم نام اينجا چيست؟ فقط مي«: مسافر پرسيد

  »بهشت« ‐
  »!بهشت؟ اما نگهبان دروازه مرمري هم گفت آنجا بهشت است« ‐
  ».ت، دوزخ استآنجا بهشت نيس« ‐



 ٢٨

بايد جلوي ديگران را بگيريـد تـا از نـام شـما اسـتفاده               «: مسافر حيران ماند  
  »!شود اين اطالعات غلط باعث سردرگمي زيادي مي! نكنند

چون تمام آنهـايي    . كنند  كامأل برعكس؛ در حقيقت لطف بزرگي به ما مي        « ‐
  »...مانند كه حاضرند بهترين دوستانشان را ترك كنند، همانجا مي

 ، پائولو كوئيلو»شيطان و دوشزه پريم«بخشي از كتاب 



 ٢٩

  تغيير دنيا
كودك كـه   « :بر سر گور كشيشي در كليساي وست مينستر نوشته شده است          

بزرگتر كه شدم متوجه شدم دنيـا خيلـي         . خواستم دنيا را تغيير دهم     بودم مي 
 ديـدم   گبعد ها دنيا را هم بزر     . يير دهم   بزرگ است من بايد انگلستان را تغ      

ر ســالخوردگي تــصميم گــرفتم د. و تــصميم گــرفتم شــهرم را تغييــر دهــم
فهمـم كـه اگـر       اينك كه در آستانه مرگ هستم مي      . ام را متحول كنم    خانواده

  »!!!توانستم دنيا را هم تغيير دهم روز اول خودم را تغيير داده بودم، شايد مي
 



 ٣٠

  شام آخر
: خر دچار مشكل بزرگـي شـد     لئوناردو داوينچي هنگام كشيدن تابلوي شام آ      

بايست نيكي را به شكل عيسي و بدي را به شكل يهودا، از ياران مـسيح                  مي
كـار را نيمـه     . كرد  كه هنگام شام تصميم گرفت به او خيانت كند، تصوير مي          

  .هاي آرمانيش را پيدا كند تمام رها كرد تا مدل
ي از آن   روزي در يك مراسم همسرايي، تصوير كامل مسيح را در چهره يكـ            

اش  جـوان را بـه كارگـاهش دعـوت كـرد و از چهـره              . جوانان همسرا يافت  
  .هايي برداشت اتودها و طرح

تابلو شام آخر تقريبأ تمام شده بـود؛ امـا داوينچـي هنـوز              . سه سال گذشت  
كاردينال مسئول كليسا كم كم بـه او     . براي يهودا مدل مناسبي پيدا نكرده بود      

  .ري را زودتر تمام كندآورد كه نقاشي ديوا فشار مي



 ٣١

پـوش و مـستي را در         نقاش پس از روزها جستجو، جـوان شكـسته و ژنـده           
به زحمت از دستيارانش خواست او را تـا كليـسا بياورنـد،    . جوي آبي يافت  

  .چون ديگر فرصتي براي طرح برداشتن نداشت
دسـتياران  : فهميد چه خبـر اسـت، بـه كليـسا آوردنـد         گدا را كه درست نمي    

تقوايي، گناه و     اش داشتند و در همان وضع، داوينچي از خطوط بي           سرپا نگه 
  .خودپرستي كه به خوبي بر آن چهره نقش بسته بودند، نسخه برداري كرد

وقتي كارش تمام شد، گدا، كـه ديگـر مـستي كمـي از سـرش پريـده بـود،                    
اي از شـگفتي      هايش را باز كرد و نقاشي پيش رويش را ديد و با آميزه              چشم
  »!ام من اين تابلو را قبأل ديده«: ه گفتو اندو

  »كي؟«: داوينچي با تعجب پرسيد



 ٣٢

مـوقعي كـه در    .  سه سال قبل، پيش از آنكه همه چيزم را از دسـت بـدهم              ‐
خواندم، زندگي پر رويايي داشتم و هنرمندي از          يك گروه همسرايي آواز مي    

  »!!!!من دعوت كرد تا مدل نقاشي چهره عيسي شوم 
 ، پائولو كوئيلو»شيطان و دوشيزه پريم«اب برگرفته از كت



 ٣٣

   در چمنزارمرد
 مرد، يك چكاوك آواز خواند ولي »خدايا با من صحبت كن«:  نجوا كردمرد

   .نشنيد
، آذرخش در آسمان »خدايا با من صحبت كن«:  با صداي بلند گفتمردپس 

  . متوجه نشدمردغريد ولي 
، يك زندگي متولد شد »بدهخدايا يك معجزه به من نشان «:  فرياد زدمرد

  .نفهميدمرد ولي 
» خدايا مرا لمس كن و بگذار تو را بشناسم«:  نااميدانه گريه كرد و گفتمرد

  . آمد و او را لمس كردمردپس خدا نزد 
 بالهاي پروانه را شكست و در حالي كه خدا را درك نكرده بود از مردولي 

  !!آنجا دور شد



 ٣۴

  خب بعدش چي؟
 

يي نزديك يك روستاي مكزيكي ايستاده بود كه يك قايق يك تاجر آمريكا 
از مكزيكي . كوچك ماهيگيري از بغلش رد شد كه توش چند تا ماهي بود

: چقدر طول كشيد كه اين چند تا رو گرفتي؟ مكزيكي پاسخ داد: پرسيد
  . مدت زيادي طول نكشيد

  پس چرا بيشتر صبر نكردي تا بيشتر ماهي گيرت بياد؟ : آمريكايي
  . ام كافيه چون همين تعداد هم براي سير كردن خانواده: زيكيمك

  اما بقيه وقتت رو چه كار مي كني؟: آمريكايي
هايم  خوابم، يك كم ماهيگيري مي كنم، با بچه تا دير وقت مي: مكزيكي
خورم  يه گيالس مشروب مي. چرخم كنم، بعد مي رم تو دهكده مي بازي مي



 ٣۵

. گيتار زدن و آواز خوندن و خوشگذرونيو با دوستانم شروع مي كنيم به 
  .خالصه اين هم زندگي ماست

تو . ام و مي تونم كمكت كنم ببين من تو هاروارد درس خونده: آمريكايي
توني با پولش يه قايق بزرگتر  اون وقت مي. بايد بيشتر ماهيگيري كني

لي اون وقت ك. كني بعد با درآمد اون چند تا قايق ديگه هم اضافه مي. بخري
  !قايق براي ماهيگيري داري

  خب بعدش چي؟: مكزيكي
ها رو به واسطه بفروشي، اونها رو مستقيمأ به  به جاي اينكه ماهي: آمريكايي
بعدش كارخونه ... كني دي و براي خودت كار و بار درست مي ها مي مشتري

اين دهكده كوچك را هم ... كني راه مي اندازي و به توليداتش نظارت مي
آنجلس و از اونجا هم  بعدأ لوس... كني و مي ري مكزيكوسيتي ترك مي
  .زني اونجاست كه دست به كارهاي مهمتري مي.... نيويورك



 ٣۶

پانزده تا بيست : كشه؟ آمريكايي اين كار چقدر طول مي! اما آقا : مكزيكي
  ! سال

  اما بعدش چي آقا؟: مكزيكي
ري و  ومد ميموقع مناسب كه گيرت ا: بهترين قسمتش همينه: آمريكايي

ها  اين كار برايت ميليون! فروشي سهام شركتت رو به قيمت خيلي باال مي
  .دالر عايدي داره

  خب بعدش چي؟! آه!!! ها دالر ميليون: مكزيكي
ري يه دهكده ساحلي كوچك،  مي! شوي اون وقت بازنشسته مي: آمريكايي

هايت  بچهتوني تا ديروقت بخوابي، يك كم ماهيگيري كني، با  جايي كه مي
بازي كني، بري دهكده و يه گيالس مشروب بنوشي و تا ديروقت با 

  ....دوستات گيتار بزني و آواز بخوني و خوش بگذروني
  ۱۵۴ شماره –چلچراغ  



 ٣٧

  فرشته بيكار
  .ردي خواب عجيبي ديدم

  .كند نها نگاه مياو در عالم رويا ديد كه نزد فرشتگان رفته و به كارهاي آ
 سخت مشغول كارند و تند       بزرگي از فرشتگان را ديد كه      ، دسته هنگام ورود 

كننـد و آنهـا را       رسند، بـاز مـي     ها از زمين مي    هايي را كه توسط پيك     تند نامه 
  .گذارند هايي مي داخل جعبه
  »؟كنيد شما داريد چكار مي«: يداي پرس مرد از فرشته

 بخـش   اينجـا «: كـرد، جـواب داد     اي را باز مـي     ت نامه فرشته در حاليكه داش   
ها و تقاضاهاي مردم زمين را كه توسـط فرشـتگان بـه             دريافت است، ما دعا   

  »دهيم رسد به خداوند تحويل مي  ميملكوت
بـاز دسـته بـزرگ ديگـري از فرشـتگان را ديـد كـه                . مرد كمي جلوتر رفت   



 ٣٨

هـايي بـه زمـين       توسـط پيـك   گذارند و آنها را      كاغذهايي را داخل پاكت مي    
  .فرستند مي

  »؟كنيد اها چكار ميشم«: مرد پرسيد
، مـا الطـاف و   اينجـا بخـش ارسـال اسـت    « :يكي از فرشتگان با عجله گفت 

  ».فرستيم  توسط فرشتگان به بندگان زمين ميرحمات خداوند را
  .مرد كمي جلوتر رفت و يك فرشته را ديد كه بيكار نشسته

  »؟كني و چرا بيكاري نجا چكار ميشما اي«: مرد با تعجب از فرشته پرسيد
مردمي كه دعاهايـشان    . اينجا بخش تصديق جواب است    «: شته جواب داد  فر

 ولي تنها عده بـسيار كمـي        .مستجاب شده، بايد جواب تصديق دعا بفرستند      
  »دهند جواب مي

اب تـصديق دعاهايـشان را      توانند جو  مردم چگونه مي  «: مرد از فرشته پرسيد   
  »؟بفرستند



 ٣٩

 »!خدايا متشكريم: ت بگويندط كافيس، فقبسيار ساده است«: فرشته پاسخ داد



 ۴٠

  !!!اصل موضوع را فراموش نكن 
  .دام شد و تصميم گرفت خوب كار كندبري استخ ، در چوبمرد قوي هيكل

 و او را بـه ادامـه كـار          رئيسش به او تبريك گفت    .  درخت بريد  ۱۸روز اول   
  . درخت بريد۱۵ي ، ولوز بعد با انگيزه بيشتري كار كردر. تشويق كرد

به نظرش آمد كه ضعيف     .  درخت بريد  ۱۰روز سوم بيشتر كار كرد، اما فقط        
دانم چرا هر    نمي«:  رفت و عذر خواست و گفت       رئيسش نزديك. شده است 

  »!!رمب كنم، درخت كمتري مي چه بيشتر تالش مي
  »؟آخرين بار كي تبرت را تيز كردي «:رئيس پرسيد

ت مـشغول بريـدن درختـان       تمام مـد  . قت نداشتم براي اين كار و   «: او گفت 
  »!!بودم
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  ) !!۲(اصل موضوع را فراموش نكن 
حب او به صـا   . روز بعد آن را به مغازه برگرداند      اما  . اي خريد  خانمي طوطي 

آيا در قفـسش  «: صاحب مغازه گفت  . كند مغازه گفت اين پرنده صحبت نمي     
 آنهـا تـصويرشان را در آينـه         ،ها عاشـق آينـه هـستند       اي هست؟ طوطي   آينه
  .آن خانم يك آينه خريد و رفت » .كنند بينند و شروع به صحبت مي يم

صاحب مغـازه  . كرد طوطي هنوز صحبت نمي   . روز بعد باز آن خانم برگشت     
ها عاشـق نردبـان      نردبان چه؟ آيا در قفسش نردباني هست؟ طوطي       «: پرسيد
  .آن خانم يك نردبان خريد و رفت » .هستند

آيـا طـوطي شـما در       : صاحب مغازه گفت  . داما روز بعد باز هم آن خانم آم       
حض اين كـه شـروع      به م . اب دارد ؟ نه ؟ خب مشكل همين است        قفسش ت 



 ۴٢

آن خـانم بـا   . انگيزد به تاب خوردن كند، حرف زدنش تحسين همه را بر مي      
  .ميلي يك تاب خريد و رفت  بي

. مغازه شد، چهره اش كامأل تغيير كرده بـود        وقتي كه آن خانم روز بعد وارد        
  ».طوطي مرد« :و گفتا

»  نـزد ؟   آيا او حتي يك كلمه هم حـرف       «: صاحب مغازه شوكه شد و پرسيد     
 آيا  :، درست قبل از مردنش با صداي ضعيفي گفت        چرا« :آن خانم پاسخ داد     

  »!!در آن مغازه غذايي براي طوطي ها نمي فروختند؟
  



 ۴٣

  فقر
  او نـشان   ، پسر بچه كوچكش را به يك ده برد تا به           ثروتمند روزي يك مرد  

ها يك روز و    آن. كنند چقدر فقير هستند    دهد مردمي كه در آن جا زندگي مي       
  .انه محقر يك روستايي به سر بردنديك شب را در خ

نظـرت در مـورد     «: در راه بازگشت و در پايان سفر، مرد از پـسرش پرسـيد            
 »مان چه بود ؟ مسافرت

  »! عالي بود پدر «: پسر پاسخ داد
  » زندگي آن ها توجه كردي ؟آيا به«: پدر پرسيد

  »!كنم  فكر مي« : پسر پاسخ داد
  » چه چيزي از اين سفر ياد گرفتي؟«: پدر پرسيد 
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ر خانه يـك سـگ      فهميدم كه ما د   « : كمي انديشيد و بعد به آرامي گفت       پسر
هـا  هـاي تزئينـي داريـم و آن        حياط مان فـانوس   ما در   . داريم و آن ها چهارتا    

شـود امـا بـاغ آنهـا         ا به ديوارهـايش محـدود مـي       حياط م . ستارگان را دارند  
  »!انتهاست  بي

متـشكرم  «: پسر اضافه كـرد   . هاي پسر، زبان مرد بند آمده بود       در پايان حرف  
  »!پدر كه به من نشان دادي ما واقعأ چقدر فقير هستيم 
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  تريبول تنها
شـتند  نستند و باور دا   دا يگر بودند و همه به يك اندازه مي       آن ها در كنار يكد    

شان بود كـه بـه انـدازه ديگـران         يكي در ميان  . دانند بسيار است   كه آن چه مي   
هنگامي كـه شـنيد     . او تريبول نام داشت   . دانست و به او نادان مي گفتند       نمي

  .تا ديگر كسي او را نبيند، فروتن شد و خود را پنهان كرد نادان است
گاهش كردند و با    د و ن  اما ديگران با او همدردي نداشتند و او را دنبال كردن          

ديدنـد تريبـول چـه       آن ها مـي   . توانست بفهمد حرف زدند    او از آن چه نمي    
  .توانند او را برنجانند برد و خشنود بودند از اين كه مي رنجي مي

ريبـول دانـا شـد و بقيـه نـادان، بـسيار             اما جهان دگرگون گشت و ناگهان ت      
ديگـران بـر سـرش آورده       خواست براي آنچـه      تريبول هم مي  . تر از او   نادان

ردند و هيچ كس به خاطر آن چه        ها او را تحسين ك    اما آن . بودند، انتقام بگيرد  
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شيد و تريبـول بـا آن هـا         كـ  دانست، خجالـت نمـي     مي دانست و تريبول   نمي
دانست كه هميشه بـه      او مي . توانست آنها را برنجاند    ميكرد و ن   همدردي مي 

 .اني بود كه روزگاري بازخواهد گشتماي تنها بوده است و در انتظار ز   گونه
گـران  ، دي ي كه در آن جهان بار ديگر دگرگون شـود         دانست زمان  او دقيقأ مي  

  .باز هم او را خواهند رنجاند
  گيزال النسر: نويسنده 
  ناصر غياثي: ترجمه 
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  قدرت كلمات
هـا بـه داخـل     كردند كه ناگهـان دو تـا از آن         چند قورباغه از جنگلي عبور مي     

ها در كنار گـودال جمـع شـدند و وقتـي             بقيه قورباغه .  عميقي افتادند  گودال
اي  قورباغه ديگر گفتند كه ديگر چاره     ديدند گودال چقدر عميق است به دو        

  .نيست و شما خواهيد مرد
كوشيدند كـه از    ها را ناديده گرفتند و با تمام توانشان          ه اين حرف  دو قورباغ 

گفتند كه دسـت از      ي ديگر دائمأ به آنها مي     ها اما قورباغه . گودال بيرون بپرند  
توانيد از گودال خارج شـويد، بـه زودي خواهيـد            تالش برداريد، چون نمي   

  .مرد
ها شد و دست از       قورباغه هاي ديگر  ، تسليم گفته   باالخره يكي از دو قورباغه    

  .نگ به داخل گودال پرتاب شد و مرددر او بي. تالش برداشت
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بيرون آمدن از گـودال تـالش مـي         اكثر توانش براي    اما قورباغه ديگر با حد    
، امـا او بـا تـوان        زدند كه دست از تالش بردار      ها فرياد مي   بقيه قورباغه . كرد

  .ارج شدبيشتري تالش كرد و سرانجام از گودال خ
هـاي   مگر تو حرف: ها از او پرسيدند   وقتي از گودال بيرون آمد، بقيه قورباغه      

  ؟ ما را نشنيدي
كـرده كـه     در واقع او تمام مدت فكر مـي       . ه قورباغه ناشنواست  معلوم شد ك  

   !!!كنند ديگران او را تشويق مي
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  ميخ هاي روي ديوار
او داد و   اي مـيخ بـه       پدرش جعبه . اي بود كه اخالق خوبي نداشت      پسر بچه 

  .شوي بايد يك ميخ به ديوار بكوبي گفت هربار كه عصباني مي
طي چند هفته بعد، همانطور كـه       . وار كوبيد  ميخ به دي   ۳۷، پسر بچه    روز اول 

هاي كوبيده شده به     رفت چگونه عصبانيتش را كنترل كند، تعداد ميخ       گ ياد مي 
هـا   تر از كوبيدن ميخ    او فهميد كه كنترل عصبانيتش آسان     . شد ديوار كمتر مي  
  ...بر ديوار است 
 را بـه    او اين مسئله  . شد رسيد كه پسر بچه ديگر عصباني نمي      باالخره روزي   

تواند عـصبانيتش را كنتـرل      در نيز پيشنهاد داد هر بار كه مي       پدرش گفت و پ   
  .ها را از ديوار در آورد كند، يكي از ميخ
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هـا   وانست به پدرش بگويد كه تمام ميخ      ها گذشت و پسر بچه باالخره ت      روز
بچه را گرفت و به كنار ديـوار        پدر دست پسر  . را از ديوار بيرون آورده است     

دادي و توانستي بـر خـشم پيـروز         تو كار خوبي انجام     ! پسرم  «: تو گف برد  
اش  ديـوار ديگـر مثـل گذشـته    . هـاي ديـوار نگـاه كـن       اما به سـوراخ   . شوي
هـا هـم     ، آن حرف  زني هايي مي  وقتي تو در هنگام عصبانيت حرف     . شود نمي

ساني فرو كني   تواني چاقويي در دل ان     تو مي . گذارند چنين آثاري به جاي مي    
 آن  چـون . اما هزاران بار عذرخواهي هم فايـده نـدارد        . را بيرون آوري  و آن   

  ».م به اندازه زخم چاقو دردناك استزخم زبان ه. زخم سرجايش است
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  عقاب
عقـاب بـا بقيـه      .  كرد و آن را در النه مرغي گذاشـت         مردي تخم عقابي پيدا   

 او  ،در تمـام زنـدگيش    .  خم بيرون آمد و با آن هـا بـزرگ شـد           ها از ت   جوجه
هـا و   كردند؛ براي پيدا كـردن كـرم   رهايي را انجام داد كه مرغ ها مي       همان كا 

رد و گاهي با دسـت و پـا زدن بـسيار،    ك كند و قدقد مي حشرات زمين را مي  
  .كمي در هوا پرواز مي كرد

  .ها گذشت و عقاب خيلي پير شد سال
ـ  . االي سرش بر فراز آسمان ابري ديد      روزي پرنده باعظمتي را ب     كوه شـ  ااو ب

الف جريان شديد باد پـرواز      ، با يك حركت جزئي بالهاي طالييش برخ       تمام
  .كرد مي
  »اين كيست ؟«: ب پير بهت زده نگاهش كرد و پرسيدعقا



 ۵٢

 بـه   او متعلـق  . سلطان پرندگان . اين يك عقاب است   «: همسايه اش پاسخ داد   
  ».آسمان است و ما زميني هستيم

كـرد يـك    زيرا فكر مي  .  مرغ مرد  مثل يك عقاب مثل يك مرغ زندگي كرد و        
  .مرغ است

 
  



 ۵٣

  سيزده نكته مهم زندگي و عشق از گابريل گارسيا ماركز
 
 

، بلكه به خاطر شخصيتي كه من     ، نه به خاطر شخصيت تو     دوستت دارم : يك
  .كنم در هنگام بودن با تو پيدا مي

هيچ كس لياقت اشك هاي تو را ندارد و كسي كـه چنـين ارزشـي دارد                 : دو
   .شود يختن تو نمياشك رباعث 

، بـه ايـن معنـي       خـواهي دوسـت نـدارد      اگر كسي تو را آن گونه كه مي       : سه
  .نيست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد 

 را بگيرد ولي قلـب تـو را         هاي تو  دوست واقعي كسي است كه دست     : چهار
  .لمس كند

ـ  ر كنار او باشي و    دبدترين شكل دلتنگي براي كسي آن است كه         : پنج داني  ب
  .كه هرگز به او نخواهي رسيد
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چون هر كـس ممكـن      . حتي وقتي ناراحتي  . هرگز لبخند را ترك نكن    : شش
  . عاشق لبخند تو شوداست 
 بـراي بعـضي     ، ولـي  ست در تمام دنيا فقط يك نفر باشـي        تو ممكن ا  : هفت

  .افراد تمام دنيا هستي
ـ            : هشت ، رانـد ا تـو بگذ   هرگز وقتت را با كسي كه حاضر نيست وقـتش را ب
  .نگذران

سـب را بـشناسي و      شايد خدا خواسته است كه ابتدا بـسياري افـراد نامنا          : نه
تـواني    ترتيب وقتـي او را يـافتي بهتـر مـي           به اين . سپس شخص مناسب را   

  .شكرگزار باشي
  .به چيزي كه گذشت غم نخور، به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن: ده
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بـا ايـن حـال همـواره بـه          . زارنـد آ تند كه تو را مي    هميشه افرادي هس  : يازده
تـو را آزرده دوبـاره      ديگران اعتماد كن و فقط مواظب باش كه به كسي كـه             

  .اعتماد نكني
خود را به فرد بهتري تبـديل كـن و مطمـئن بـاش كـه خـود را مـي                 :دوازده

شناسي قبل از آن كه شخص ديگري را بشناسي و انتظار داشته باشي او تـو                
  .شناسدرا ب

 بهتـرين چيزهـا در زمـاني        ،از حد خود را تحت فـشار نگـذار        اده  زي: سيزده
  .افتد كه انتظارش را نداري اتفاق مي
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  كرم شب تاب
چيـزي از مـن     : خـدا گفـت   . كرد خدا هستي را قسمت مي    . روز قسمت بود  

سـهمتان را از هـستي طلـب        .  شما را خـواهم داد     ،هر چه كه باشد   . بخواهيد
  .كنيد زيرا خدا بسيار بخشنده است

 ديگـري پـايي بـراي       يكي بالي براي پريدن و    . ر كه آمد چيزي خواست    و ه 
يكـي دريـا را     . اي بزرگ خواست و آن يكي چشماني تيـز         يكي جثه . دويدن

  .انتخاب كرد و يكي آسمان را
من چيز زيـادي از ايـن     :  كرمي كوچك جلو آمد و به خدا گفت        در اين ميان  
 نـه   ،يينه بالي و نه پا    . رگاي بز  نه چشماني تيز و نه جثه     . خواهم هستي نمي 

  . تنها كمي از خودت را به من بده،تنها كمي از خودت. سمان ونه درياآ
  .و خدا كمي نور به او داد
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  .نام او كرم شب تاب شد
اي   حتـي اگربـه قـدر ذره       ،آن كه نوري با خود دارد بزرگ است       : خدا گفت   

  .شوي  مي كه گاهي زير برگي كوچك پنهانتو حاال همان خورشيدي. باشد
دانـستيد كـه ايـن كـرم كوچـك بهتـرين را              كاش مي : ديگران گفت و رو به    
  .زيرا كه از خدا جز خدا نبايد خواست. خواست

***  
اي  وقتـي سـتاره   . تابـد  روي دامن هستي مي   . تابد هزاران سال است كه او مي     

دانـد كـه ايـن همـان         غ كرم شب تاب روشن است و كسي نمـي         نيست چرا 
  .ي خدا آن را به كرمي كوچك بخشيده استچراغي است كه روز

  
 ۳۹چلچراغ شماره  ‐عرفان نظر آهاري
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  كتاب زندگي
  خوابيده بودم؛

ده عمرم را بـرگ     ام را باز كردم و روزهاي سپري ش        در خواب كتاب گذشته   
، در كنـارش دو جفـت       كـردم  به هر روزي كه نگاه مـي      . به برگ مرور كردم   

و روزهاي سپري   رفتم   جلوتر مي . ل خدا يكي مال من و يكي ما     . ا بود جاي پ 
خــاطرات خــوب، خــاطرات بــد، زيباييهــا، لبخنــدها، . ديــدم ام را مــي شــده

  .ديدم همه و همه را مي... ها،  ها، مصيبت شيريني
  

نگـاه كـردم،    . ضي برگها فقط يك جفت جاي پـا  اسـت          اما ديدم در كنار بع    
هـا،    بـا تلخـي    روزهـايي همـراه   . ام بودنـد   ترين روزهاي زندگي   همه سخت 

  . ها يها، بيچارگ ها، درد ترس
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ول دادي كه هيچ گاه مرا تنهـا        روز اول تو به من ق     «: با ناراحتي به خدا گفتم    
ايـن اعتمـاد    كني و مـن بـا         هيچ وقت مرا به حال خود رها نمي        .گذاري نمي

روزهاي زندگي  ترين   چگونه، چگونه در اين سخت    . پذيرفتم كه زندگي كنم   
  »؟ها تنها رها كني؟ چگونه ها و دردمندي ها، مصيبت  رنجتوانستي مرا با

  
تو قـول   من به   ! فرزندم«: لبخندي زد و گفت   . خداوند مهربانانه مرا نگاه كرد    

در شــب و روز، در تلخــي و شــادي، در . دادم كــه همراهــت خــواهم بــود
  . گرفتاري و خوشبختي

  ،من به قول خود وفا كردم
  هرگز تو را تنها نگذاشتم،

  ،تو را رها نكردمهرگز 
  ،اي حتي براي لحظه
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، وقتي كـه    بيني، جاي پاي من است     ن جاي پا كه در آن روزهاي سخت مي        آ
  »!!!تو را به دوش كشيده بودم 
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 روزي براي زندگي
  .دو روز مانده به پايان جهان تازه فهميد كه هيچ زندگي نكرده است

  .ورده باقي بودتقويمش پر شده بود و تنها دو روز، تنها دو روز خط نخ
پريشان شد و آشفته و عصباني نزد خدا رفت تا روزهـاي بيـشتري از خـدا                 

جيغ زد و جار و جنجال      . خدا سكوت كرد  . داد زد و بد و بيراه گفت      . بگيرد
خدا سكوت  . آسمان و زمين را به هم ريخت      . خدا سكوت كرد  . راه انداخت 

  .كرد
كفر گفت و سجاده دور     . دو انسان پيچيد خدا سكوت كر       به پر و پاي فرشته    

خـدا  . دلش گرفت و گريست و به سـجده افتـاد       . خدا سكوت كرد  . انداخت
تمـام روز   . عزيزم، اما يك روز ديگر هم رفت      : سكوتش را شكست و گفت    

تنهـا يـك روز ديگـر بـاقي         . را به بد و بيراه و جار و جنجال از دست دادي           
  .بيا و الاقل اين يك روز را زندگي كن. است
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با يك روز چـه كـار مـي تـوان           ... اما با يك روز   :  الي هق هقش گفت    ال به 
  ... كرد؟ 

آن كس كه لذت يك روز زيستن را تجربه كند، گويي هزار سال             : خدا گفت 
. آيد  يابد هزار سال هم به كارش نمي        زيسته است و آنكه امروزش را در نمي       

 و حـاال بـرو   : آنگاه سهم يك روز زنـدگي را در دسـتانش ريخـت و گفـت              
  .زندگي كن

اما . درخشيد  او مات و مبهوت به زندگي نگاه كرد كه در گودي دستانش مي            
ترسـيد زنـدگي از ال بـه الي           مـي . ترسيد راه برود    مي. ترسيد حركت كند    مي

وقتي فردايـي نـدارم،     : بعد با خودش گفت   ... قدري ايستاد . انگشتانش بريزد 
 ايـن مـشت زنـدگي را        اي دارد؟ بگـذارد     نگه داشتن اين زندگي چـه فايـده       

  .مصرف كنم
زنـدگي را   . زندگي را به سر و رويش پاشـيد       . آن وقت شروع به دويدن كرد     
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تواند تا ته دنيا بدود،       چنان به وجد آمد كه ديد مي      . نوشيد و زندگي را بوييد    
  ....مي تواند . تواند پا روي خورشيد بگذارد مي تواند بال بزند، مي

بنا نكرد، زميني را مالك نشد، مقـامي را بـه           او در آن يك روز آسمانخراشي       
  ....دست نياورد، اما 

اما در همان يك روز دست بر پوست درختي كـشيد، روي چمـن خوابيـد،                
كفشدوزدكي را تماشا كرد، سرش را باال گرفت و ابرها را ديد و بـه آنهـايي        

 شناختند سالم كرد و براي آنها كه دوسـتش نداشـتند از تـه دل         كه او را نمي   
لذت بـرد و    . او در همان يك روز آشتي كرد و خنديد و سبك شد           . دعا كرد 

  .عاشق شد و عبور كرد و تمام شد. سرشار شد و بخشيد
امـروز  : ها در تقويم خدا نوشتند      او در همان يك روز زندگي كرد، اما فرشته        

  !كسي كه هزار سال زيسته بود. گذشتاو در
  ١٤٥ چلچراغ شماره –عرفان نظر آهاري 
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  ليلي نام ديگر آزادي است
  . بي زنجير آفريد راخدا دنيا. زنجير نداشتدنيا كه شروع شد 

  .شيطان كمكش كرد. آدم بود كه زنجير را ساخت
ها همـه ديوانـه      پر از زنجير شد؛ و آدم     ؛ دنيا   دل زنجير شد؛ عشق زنجير شد     

  .زنجيري
  .استنام دنياي بي زنجير اما بهشت . خواست خدا دنياي بي زنجير مي
  .هاي شيطان از زنجير پر بود دست. امتحان آدم همين جا بود

  .شايد نام زنجير تو عشق است. زنجيرت را پاره كن: خدا گفت
ن امـا نـه     مجنـو . نامش را مجنون گذاشتند   . يك نفر زنجيرهايش را پاره كرد     

شـيطان آدم را در  . اين نام را شيطان بر او گذاشـت    . ديوانه بود و نه زنجيري    
  .خواست   ميزنجير
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. خواهـد  دانست خدا چـه مـي   ليلي مي. خواست ليلي مجنون را بي زنجير مي    
ي ليلـ . ليلـي زنجيـر نبـود     . كرد تا مجنون زنجيرش را پـاره كنـد        ليلي كمك   

  .خواست زنجير باشد نمي
  .ليلي ماند؛ زيرا ليلي نام ديگر آزادي است

 عرفان نظرآهاري
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  قشنگ كوچك
داني چقدر سخت است اين كه كسي دوستت  مي. كسي دوستم ندارد: گفت  

حتي تـو هـم     . نداشته باشد؟ تو براي دوست داشتن بود كه جهان را ساختي          
  ... !بدون دوست داشتن

  .خدا هيچ نگفت
هـا را آزار     چـشم . چنـدش آور اسـت    ببين چقدر   ! به پاهايم نگاه كن   : گفت  

كشند بـراي    ميمرا  . ترسند هايت از من مي    آدم. كنم دنيا را كثيف مي   . دهم مي
  .زشتي جرم من است. اينكه زشتم

  .خدا هيچ نگفت
 ،ها مال قاصدك ،  ها ها و پروانه   مال گل .هاست اين دنيا فقط مال قشنگ    : گفت

  .مال من نيست
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  .چرا مال تو هم هست: خدا گفت
 دوست داشتن يك پروانه يـا قاصـدك كـار چنـدان             ،دوست داشتن يك گل   

 دوسـت داشـتن تـو كـاري     ،كاما دوست داشتن يـك سوسـ      . سختي نيست 
  .دشوار است

  .برند دوست داشتن كاري است آموختني و همه رنج آموختن را نمي
زيـرا كـه    . زيرا كه هنوز مؤمن نيست     .ببخش كسي را كه تو را دوست ندارد       

  .او ابتداي راه است. هنوز دوست داشتن را نياموخته
. و من زيبايم  . زيرا همه از من است     .همه را دوست دارد   . مؤمن دوست دارد  

در . هاسـت  زشـتي در چـشم    . بينند هاي مؤمن جز زيبا نمي      چشم ،من زيبائيم 
هاي من خـط كـشيد       آن كه بين آفريده   . نيكوست،  اين دايره هرچه كه هست    

  .هاست طان مسئول فاصلهشي. شيطان بود
  .تر بيا و غمگين نباش نزديك! حاال قشنگ كوچكم
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  .ينديشيد كه نازيباستقشنگ كوچك حرفي نزد و ديگر هيچگاه ن
 عرفان نظرآهاري

  

  هايت را كجا گذاشتي ؟ بال
: ن با تعجب رو به پرنده كـرد و گفـت   انسا. هاي انسان نشست   پرنده بر شانه  

  .ي من آشيانه بسازي انهتواني روي ش تو نمي. اما من درخت نيستم
ا هـ  اما گاهي پرنده  . دانم ها را خوب مي    ها و آدم   من فرق درخت  : پرنده گفت 

  .گيرم ها را اشتباه مي و انسان
  .ترين اشتباه ممكن بود انسان خنديد و به نظرش اين بزرگ

  ؟راستي، چرا پر زدن را كنار گذاشتي: پرنده گفت
  . اما باز هم خنديد،انسان منظور پرنده را نفهميد
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انـسان ديگـر    .  توي آسمان چقدر جاي تو خالي است       داني نمي: پرنده گفت 
دانـست   چيزي كه نمـي  .  ته خاطراتش چيزي را به ياد آورد       انگار ته . نخنديد
  .داشتني شايد يك آبي دور، يك اوج دوست. چيست

پـر زدن از    شناسـم كـه      هاي ديگري را هـم مـي       غير از تو پرنده   : پرنده گفت 
، درست است كه پرواز براي يك پرنده ضـرورت اسـت   . يادشان رفته است  

  .شود اما اگر تمرين نكند فراموشش مي
انسان رد پرنده را دنبال كرد تا اين كه چـشمش           . رنده اين را گفت و پر زد      پ

به يك آبي بزرگ افتاد و به ياد آورد روزي نام اين آبي بزرگ باالي سـرش                 
  .آسمان بود و چيزي شبيه دلتنگي توي دلش موج زد 

***  
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آيـد   يادت مي : انسان دست گذاشت و گفت     خدا بر شانه هاي كوچك       گاهآن
امـا  .  زمين و آسمان هر دو براي تو بود        ؟دو بال و دو پا آفريده بودم      ا با   تو ر 

  . تو آسمان را نديدي
  ؟راستي عزيزم، بال هايت را كجا گذاشتي

. شت و جاي خالي چيـزي را احـساس كـرد          هايش گذا  انسان دست بر شانه   
 !!!!!اه سر در آغوش خدا گذاشت و گريستگآن

  عرفان نظرآهاري



 ٧١

  هاي دوستي شكالت
او هم يك . من يك شكالت گذاشتم كف دستش  . ك شكالت شروع شد   با ي 

سـرم را بـاال     . من بچه بودم، او هـم بچـه بـود         . شكالت گذاشت توي دستم   
» تيم؟دوسـ «: گفـت . خنديدم. شناسد ديد كه مرا مي   . سرش را باال كرد   . كردم
 :گفـت » دوستي كه تا نـدارد    « :گفتم» تا كجا؟ « :گفت» دوست دوست « :گفتم

باشد، تـا پـس از      « :گفت» من كه گفتم تا ندارد    « : خنديدم و گفتم   »تا مرگ؟ «
قبول، تا آنجا كه همه دوباره      «: گفت. »گفتم كه تا ندارد    نه، ،نه« :گفتم» مرگ

تـا بهـشت،    . ز هم با هم دوستيم    با. د، يعني زندگي پس از مرگ     نشو زنده مي 
تـو  « :گفـتم خنديـدم و    » .جا كه باشد من و تو با هم دوستيم        ، تا هر    تا جهنم 

ا بكش از سر    اصأل يك ت  . خواهد يك تا بگذار    برايش تا هر كجا كه دلت مي      
. نگـاهش كـردم   . نگاهم كـرد  » اما من اصأل تا نمي گذارم     . اين دنيا تا آن دنيا    
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. مـان تـا داشـته باشـد        خواست حتمأ دوستي   او مي . دانستم مي .كرد باور نمي 
  . فهميد دوستي بدون تا را نمي

***  
 » .تـو بگـذار   . باشـد « :گفـتم » .مان يك نشانه بگذاريم    براي دوستي بيا  «: گفت
يم يك شكالت مال تو و يكـي        بين هر بار كه همديگر را مي     . شكالت« :گفت

  »باشد« :گفتم» مال من، باشد؟
گذاشتم توي دستش، او هم يك شكالت توي دست          ر بار يك شكالت مي    ه

مـن  . دوسـت دوسـت   . ميعني كه دوسـتي   . كرديم باز همديگر را نگاه مي    . من
تم تـوي دهـانم و تنـد تنـد آن را     گذاشـ  كردم و مـي   تندي شكالتم را باز مي    

و شـكالتش را    » .تو دوست شـكمويي هـستي     ! شكمو« :گفت مي. مكيدم مي
» بخـورش  «:گفـتم  مـي . ذاشت توي يـك صـندوق كوچولـوي قـشنگ         گ مي
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خـواهم بـراي هميـشه       مـي . خواهم تمـام نـشود     مي. شود تمام مي « :گفت مي
  »بماند

اش را   من همه . خورد كدامش را نمي    هيچ. صندوقش پر از شكالت شده بود     
هـا بخورنـد يـا       هايـت را مورچـه     اگر يك روز شكالت   «: گفتم. خورده بودم 

 :گفـت  مـي » مواظبـشان هـستم   « :گفـت » كنـي؟  ها، آن وقت چه كار مـي       كرم
 گذاشـتم تـوي    و من شكالت را مي    » خواهم تا موقعي كه دوست هستيم      مي«

  ».دوستي كه تا ندارد. نه، نه، تا ندارد« :گفتم دهانم و مي
***  

. ، دو سال، چهار سال، هفت سال، ده سال و بيست سال شده است             يك سال 
او . ام هـا را خـورده   من همه شـكالت . ام من بزرگ شده.  شده است او بزرگ 

. و آمده است امشب تا خداحافظي كنـد       ا. ها را نگه داشته است     همه شكالت 
 مـن   ».گردم مي روم، اما زود برمي     «:گويد مي. خواهد برود آن دور دورها     مي
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مـن يـادم    . يادش رفت به من شكالت بدهد      .گردد رود و بر نمي    دانم، مي  مي
يـك  » ايـن بـراي خـوردن      «:گفتم. يك شكالت گذاشتم كف دستش    . نرفت

م آخرين شكالت براي صندوق    اين ه « :شكالت هم گذاشتم كف آن دستش     
هـر دو را    . هايش ه بود كه صندوقي دارد براي شكالت      يادش رفت  ».كوچكت

خـوب شـد    . مثل هميـشه  . ندارد» تا«مي دانستم دوستي من     . خنديدم. خورد
حـاال بـا يـك      . اما او هيچ كدامشان را نخـورد      . هايم را خوردم   همه شكالت 

  صندوق پر از شكالت نخورده چه خواهد كرد ؟؟
  زري نعيمي: نويسنده 
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  اره داشتماگر عمر دوب
 همه. شوم مرتكب بيشترى اشتباهات كوشيدم مى داشتم دوباره عمر اگر

فقط . شدم تر مى از آنچه در عمر اولم بودم ابله. گرفتم چيز را آسان مى
اهميت كمترى به . گرفتم شمارى اندك از رويدادهاى جهان را جدى مى

رفتم  ى باال مىاز كوههاى بيشتر. رفتم به مسافرت بيشتر مى. دادم بهداشت مى
خوردم و اسفناج  بستنى بيشتر مى. كردم و در رودخانه هاى بيشترى شنا مى

آخر، . داشتم و مشكالت واهى كمترى مشكالت واقعى بيشترى مى. ركمت
ام كه بسيار محتاطانه و خيلى عاقالنه  ببينيد، من از آن آدمهايى بوده

هم لحظاِت  البته مناوه، .  ساعت به ساعت، روز به روز.ام كرده زندگى
اما اگر عمر دوباره داشتم از اين لحظاِت خوشى بيشتر . ام سرخوشى داشته

من هرگز جايى بدون يك دماسنج، يك شيشه داروى قرقره، يك . داشتم مى
تر  اگر عمر دوباره داشتم، سبك. پالتوى بارانى و يك چتر نجات نمى روم
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 .مكرد سفر مى

رفتم و وقِت خزان  بهار زودتر پا برهنه راه مىاگر عمر دوباره داشتم، وقِت 
هاى  گلوله. از مدرسه بيشتر جيم مى شدم. دادم ديرتر به اين لذت خاتمه مى

هاى بيشترى به خانه  سگ. هايم پرتاب مى كردم كاغذى بيشترى به معلم
. شدم بيشتر عاشق مى. خوابيدم رفتم و مى ديرتر به رختخواب مى. آوردم مى

سوار . كردم افشانى بيشتر مى پايكوبى و دست. رفتم بيشتر مىبه ماهيگيرى 
 .رفتم به سيرك بيشتر مى. چرخ و فلك بيشتر مى شدم

در روزگارى كه تقريباً همگان وقت و عمرشان را وقِف بررسى وخامت 
تر گرفتن اوضاع  شدم و به ستايش سهل و آسان كنند، من بر پا مى اوضاع مى

شادى از خرد «: يل دورانت موافقم كه مى گويدزيرا من با و. پرداختم مى
 ».تتر اس عاقل

  .چيدم ِل مينا از چمنزارها بيشتر مىاگر عمر دوباره داشتم، گُ
 دان هرالد


