
  

  قلعه متعلق به ماست
  )داستان هاي خیلی خیلی کوتاه(

  )نسخه قابل چاپ(
  
  
  
  

   کوتاه کوتاه از بیژن نجديداستان
  دوات
http://rezaghassemi.org/davat.htm  

  .  گفت که نعش ملیحه را زیر پاهاي درخت بگذارند و با اشاره سر به بگم اشاره کرد که شروع کندپدر   
. بگم یکبار دیگر هم خطبـه را خوانـد  . همه به جنازه نگاه کردیم   . ه عقد را با صداي بلند خواند      بگم بسم اهللا گفت و خطب     

. پدر گریه اش را قورت داد و روي زمین نشـست          . واندبگم خطبه اش را براي دومین بار خ       . صورت ملیحه زیر کتان بود    
  .ال ملیحه براي درخت گز عقد شده بودحا. کف دست اش را روي کتان جایی که پیشانی ملیحه پنهان شده بود گذاشت

  
  
  

  تنهاي تنها در اوج
   مجازي مندفترك

http://alittlenotebook.persianblog.com  
 ي نقطه   نیحاال در باالتر  ...دیباالخره رس ...  مانده بود  گریفقط چند قدم د   .  توانش را جمع کرد تا از سنگ باال برود         تمام   
...  جهـان بـود    ي جـا  نی بلنـدتر  نجایا! بله...  انداخت یش را راست کرد و به دور و بر نگاه         با غرور پشت  ...  بود ستادهی ا ایدن
  :دی کشادی فرشی پاریز در غبغب انداخت و رو به جهان يباد
ـ  کـار بـود؟ ا   نی ا يارای را جز من     ی چه کس  د؟ینی ب ی م يزی باالتر از من چ    گرید! دیبه من نگاه کن   ! يآها« ...  مـن هـستم  نی
  »!ر اوجد... تنها يتنها
 مـه ی ني النـه  ي روگـر ی مـزاحم د کیباز .  شدرهی خنیی به پای در منقار داشت با نگران    ی که چوب کوچک   ی در حال  پرنده

  . بودستادهیسازش ا

http://rezaghassemi.org/davat.htm
http://alittlenotebook.persianblog.com


  

. . .  
  

   کرمانشاهییک
http://1kermanshahi.com  

 ی ندادن وقتـ ادیمگه به تو «: به گوش پسرك زد و گفت يا   چادرش را گرفته بود، ضربه     شیها   با دندان  که ی در حال  معلم   
  »؟ی سالم کنيدی دابانیت رو تو خ بزرگتر
  . دوم ماندیلی که اشک در چشمانش جمع شده بود، در انتظار سی در حالپسرك
 خـانم  ر،یحاال صـورت خـانم مـد   . با خانم معلم شدن سه نفر«:کرد ی پشت در کالس نشسته بود و با خود تکرار م  پسرك

  ».خورم ی سه نفر کتک نمنی از ایعنی ناسم،ش یناظم و خانم معلم رو م
  
  
  
  
  

  کلیشه آونگ
  کیوان حسینی
http://ignasio.com  

 بار گفته بود که آدمها در کی رستانشی دبي از معلمهایکی.  گم کردشتری را بشی زنش که بلند تر شد، دست و پايصدا   
 با آنچه که بارهـا بـه آن         دی که شا  ییواکنشها.  دهند ی از خود نشان م    ینی ب شی قابل پ  ری غ يبرابر اتفاقات مختلف، واکنشها   

 ینـ ی به خانـه ات و بب    ي را بگذار  تی پا يتو اگر روز  «: بود دهی بود به ناصر و پرس     هبعد هم رو کرد   .  فرق کند  ،فکر کرده اند  
  »؟ی کنی کرده چه کار مانتیزنت بهت خ

  ». کنمیتکه تکه اش م«: ناصر داد زده بودي از بچه ها به جاگری دیکی
 کتش و پرتش ي روختیحرصش را ر. از آرامشش لجش گرفت.  آرام تر شديخودی معلمش که افتاد، بیمی حرف قد ادی

 نـرم پـر نوسـان گذشـته بـود و            يهـا   زنـش از آه    يصدا.  و لنگ لنگان و پر سر و صدا رفت طرف اتاق           نی زم يکرد رو 
 طـور   نیهم.  در را باز کرد    ادی پر از اشک و فر     يها به در و با چشم     دی را محکم کوب   شیپا.  آخر ماجرا بود   فی خف يغهایج
  . انگار که کارش تمام شده بود. به نفس نفس افتاده بود.  تخت بوديرو.  لخت بودنشز.  و خراب خشکش زدسیخ

  .زنش تنها بود
  
  

http://1kermanshahi.com
http://ignasio.com


  

  خارش
   ناجیانسپینود

http://3pnood.com  
ام را پوشـانده بـود بـا           دور بدن  ی مانند گون  ي زبر ي چهپار.  بگزدم ي نکند جانور  کردم ی گردن در خاك بودم و فکر م       تا   
 گذشت در سکوت و بعد دردسر       يا  لحظه. گذشت ی از آن م   ی راحت   به ي دندان مار  ای ی درشت که شاخک عقرب    يها  بافت
رم  فکـر کـرد دا  پـوش  اهیمرد سـ . ام  و تاب دادن دماغچیشروع کردم به پ. دیخار  به شدت   ام ینیام آمد؛ نوك ب      سراغ يگرید

 حرکت ساده کی بود االن با رونیام از خاك ب  دستکی تنها  میها  آخر اگر دست  .  خودشان بود  ریتقص. آورم یشکلک در م  
ـ و ا ! د؟یـ  من را بخاران   ینی نوك ب  شود یم!  آقا يآها! ها بگو آقا     و به آن   ایحاال ب .  کردم یخودم را راحت م     ي طـور لگـد    نی
  . سنگ را پرتابم کردنی بود که اولیبرود و ندانم که چه کس یاهیام س  که چشمانخورد یمحکم به سرم نم

  
  

. . .  
  ماهزاده امیري
http://kalogary.persianblog.com  

 و  دیای ب ی نوشت تا خستگ   ی م يزی چ ای خواند   ی م یسرشب کتاب  .دی پر ی از خواب نم   ی و ه  دی د یکابوس نم   بود یمدت   
  .خوابش ببرد

  ».يسرحال اومد«: بود که گفتششبید
  ». راحت ترمیلیحاال خ. اوهوم«:فتگ

  »...ينطوری همای افتاده یاتفاق خاص«:گفتش
  ».چن تا از عادت هامو ترك کردم«:گفت
  »؟ ها رویکیکدوم «:گفتش
  ». هاشونیزشت تر«:گفت
  »؟مثلن«:گفتش
  »... ودنی و ناخن جودنی کشگاریس«:گفت
  »...و«:گفتش
  ».و تو رو«:گفت

  
  
  

http://3pnood.com
http://kalogary.persianblog.com


  

. . .  
   امیريماهزاده

  !منینازن
  .دی تازه ات رسي نامه
ـ  گوی تـورا کـه مـ   ی پرسم از کجا آمده؟ نشان    ی بروم م  نیی پا نکهیقبل از ا    زند؛ ی که زنگ م   یپستچ  را فـون ی آی گوشـ د،ی

 یبرم . خواهد ی م ییکارت شناسا  . کنم ی راه پله سرم   ي کشم و تو   ی دم در را م    ی از جارخت  زانی آو يبال روسرو  نگذاشته،
 مشی گـو  ی م . کنم ی دفترش را که امضا م     . شوم ی م ریعجله از پله ها سراز     با . دارم ی برم زمیو م گردم شناسنامه ام را ازکش    

  .  شومی مری دارم و از پله ها سرازی برمیاسکناس .منتظر بماند
  . نهای خوانم ی را متی نامه هاي شک داريگفته بود .نفرستادم . باشددهی رسدینبا .دهی نرسي نامه ايگفته بود
  . خوانمینم. شک نکن

  
  
  
  
  
  ندی پای چشم ها تو را می کنی می جنگل آّب تني در رودخانه یوقت

   ناجیانسپینود
. رفـت   رفـت و راه مـی       رفت و راه مـی      خوابید و راه می     نمی. کرد در کوهستانی    زندگی می . زنی بود . یکی بود یکی نبود      
هایش مانند بیل     دست. داد  ا به درختی آن سوتر می     هایش و آب ر     کَند با دست    زن جوي آبی می   . کرد؟ نهري بود    کار می   چه

بـا  . هـا روي شـاخه   ساخت براي پرنـده   بود، که از آنها النه میخشنیموهایش بافت  . هایش بسان خنجر    شده بود و ناخن   
داد،  وقتی پـاي کـوه در رودخانـه تـن بـه آب مـی          . داد  یوزپلنگانی که مادرشان شکار شده بود شیر می         هایش به بچه    پستان
 در غار شیر زندانی وا. گونه بود که سلطان جنگل عاشقش شد  و اینکردند یاش م  نگاهرهیگرفتند، خ  دورش را میانیجنگل

هـاي مادرشـان را بـه نـیش           ها وقتی بزرگ شدند تکه      آن.شد و در زایشی دردآور کودکانی با سر انسان و دل شیر ساخت            
  .و قصه ما راست بود. کشیدند

  
  
  
  



  

  تیغ
  نیپونه بریرا

http://zaneabi.blogspot.com  
مرد سرش را ژل زده بود و تـنش  . لرزید  ي حریر می    اي از سایه       بلند سیاهی تنش بود و بازوان عریانش زیر هاله         پیراهن   

ي پیش یکـی      هفته«:گفت کشید   طور که دماغش را باال می       زن همین . داد  هاي شهري را می     بوي روکش پالستیکی اتوبوس   
هیکل باریکی داشت و همیشه موهاي سیاه بلندش را از عقب سفت . وددختر نازنینی ب. هاي سابقم فوت کرد  کالسی  از هم 
  »...بست می
مالیـد   هـایش را مـی   که شانه ي دستمال کاغذي را به سمت زن گرفت و در حالی مرد جعبه.  خم شد تا دستمالی بردارد     زن
  »دوست صمیمی بودید؟ تصادف کرد؟«:گفت

  »!شرمنده«:کند گفت هایش را می نزده وارد شد و همین طور که کفششوهر زن در 
زن از اتـاق    . اي و چند قوطی نوشابه از نایلون سیاهی بیرون آورد و روي پیشخوان آشپزخانه گذاشت                 یک بطري شیشه   و

  . خارج شد
  .شوهرش با دو لیوان بلند پر از یخ نشست جاي زن

  »ی کرد؟ي پیش خودکش راستی خبر داري مهري هفته«
  . کرد  داشت لیوانش را پر میمرد

  
  
  
  
   کوچولويادآوری کی

  عباس معروفی
http://maroufi.malakut.org  

 ي  از پنجـره   یچراغ را خاموش کردم، نور کمرنگـ      . کرد ی مورب به آسمان نگاه م     ي  دراز کشیده بود و از پنجره      یانوشکا   
صـورت  .  بـود ی اتـاق مهتـاب  يهنـوز همـه جـا   . ه ننشسته بود شیشينگاه کردم، برف هنوز رو. ریخت یسقف به درون م  
  .  بودییانوشکا هم مهتاب

  » پنجره را باز کن؟یگفت ی می بعد آنقدر گرمت بود که ه،يشد ی که آن شب هیچ رقم گرم نمآید ییادت م«:گفتم
  ».یادم بیار«:گفت

  
  
  

http://zaneabi.blogspot.com
http://maroufi.malakut.org


  

  شد ی عید مداشت
  عباس معروفی

مادربزرگم . مان ببرد  که مرا به خانهآید ی و خنسا مشود یعید م  امروزدانستم یم.  خواب که بیدار شدم خوشحال بودماز   
 هـم روش    ي سفید ي پارچه.  میز وسط  ي و میوه را رو    ی چیده بود، و آجیل و شیرین      ي میز گرد  يسفره هفت سینش را رو    

  !تکشیده بود، البد به این خاطر که من دست نزنم یکوق
  .برف، برف: گفتند ی کاج ميها و کالغ. د و ولد کرده بودند، هزارتا حوض زايها ی ساکت بود، ماهخانه

! یاش را گم نکن     بقیه«: به دستم داد   ی و از کیفش یک اسکناس دو تومان       ».دو تا نان بگیر صبحانه بخوریم     «: گفت مادربزرگم
  .ببینم خنسا را کردم ی خدا خدا مگذشتم، ی و من از آن داالن تاریک و دراز که م». جیبتيبگذار تو
.  شلوغ بودیو نانوای! ها تازه شوند البد  باریده بود که سبزهی کدانم ی نمینم باران. السلطنه سرتاسر خیس بود  نایببازارچه
  .گرفت ی و تنور گُر مریخت ی خرده چوب میمشدعل
 ي  خانـه  گـشتم  ی برمـ   نو، و بعـد بـا مامـانم        ی که لباس نو بپوشم، کفش مشک      رفتم یمان م    به خانه  آمد ی خنسا زودتر م   اگر

 ي خانـه  يتا سیزده بدر تو. با خواهرهام، و سعید که تازه اول دبستان بود      . یمهمان.  دیگر ي جاها رفتیم یمادربزرگ، بعد م  
  ...خودمان

  . را خوشگل کرده بودباغچهی  ظهر منتظر ماندم، دور و بر باغچه پلکیدم که مادربزرگم بنفشه کاشته بود و حسابتا
  .آمد ی و خنسا نمدش ی عید مداشت

  
  
  
  
  

   دارمدوستت
  عباس معروفی

  »؟ي با خودت آوردیچ«: گفتیلیل   
  ».سوزن«: گفتمجنون

  »؟ی چيبرا«
  ». پامي تورفت ی اینکه راه پر از خار مغیالن بود و مواسه«
  ».اوهوم«: گفتیلیل

 ی از بس عاشقکردم یال ممن خی! خاك بر سرت«: دلش گفتي دور چشم دوخت، و تو    ی و آدامسش را پف کرد، به جای      
  »!چقدر ازت بدم میاد! خار مار حالیت نیست



  

  »؟ی گفتیچ«
  ».گفتم باشه، مهم نیست. یهیچ«

   .دبار ترکان دوباره آدامسش را تندتند جوید و این.  و به من فکر کرد
  .گفته بودم دوستت دارم. آیم ییاد من افتاد که بهش نگفته بودم پابرهنه م

  
  
  

  فقط رفت
 پاریسیکی از 

http://yekiazparis.blogspot.com  
   بلیط رفت و برگشت؟-
  ! نه فقط رفت-
  ! فقط رفت؟-
  .فقط رفت.  بله-
  
  
  

  مدال
  لنا عباسی
http://weblog.lenium.net  

اش  اش انداخت، تمام مدتی که روي سکو ایستاده بود مدال را با نوك انگشتان            نگاهی به مدال طالي دور گردن      ماموندا   
   .کرد میلمس 
اش پیچ خواهد خورد، جلوي جمعیت به آن عظیمی با مخ ولو خواهـد                دانست هنگام پایین آمدن از روي سکو پاي         او می 

اش عـصبانی از خطـاي دقیقـه          کن بگذارد، مربـی     اش را که توي رخت       پاي تدانس  او می  اش خواهد شکست،    شد و مدال  
داد دزدي  ه در راه خانه مدالش را گم خواهد کرد و یا احتمال میدانست ک او می اش را از او خواهد گرفت، مش مدالشش

  !اش را بدزد و بخواهد خودش را هم بکشد تالش کند مدال
اش را کجاي دیوار آویزان کند دعوا خواهد کـرد    سر این موضوع که مدالمادرشدانست زمانی که به خانه برسد با    او می 

  .خانه به بیرون خواهد انداختاش مدال را از پنجره آشپز و مادر عصبانی
  
  

http://yekiazparis.blogspot.com
http://weblog.lenium.net


  

  
  نسکافه

  لنا عباسی
  ».خوام من نسکافه می. خوام من نسکافه می«:زد  غر میهی   

  !بود اش گرفته اما در واقع دل
  
  

  کثافت
  پاییزان
http://paaeezan.blogspot.com  

تـوي دلـش   .  بـه او  پـول داده بودنـد   رفتند و براي این کار   نفري که با بدنش ور می ي سه دراز کشیده بود زیرِ تنه زن     
  ».کثافت، کثافت«: گفت می

  . اما با هیچ کدام از آن سه نفر نبود
  
  

  راز آدم و حوا
   سفیدیاس

http://yasesefid.blogsky.com  
  ».این سیب را بخور«: در باغ عدن قدم میزد که مار به او  نزدیک شد و گفتحوا   
  .س امتناع کردپ.  درسش را از خداوند آموخته بودحوا
  ».ي شوهرت زیباتر بشوياین سیب را بخور تا برا«: اصرار کردمار
  ». را نداردیاو که جز من کس.  ندارمينیاز«: پاسخ دادحوا
  »!البته که دارد«: خندیدمار
  . باور نمی کردحوا
 کـرده   یو را در آنجـا مخفـ      آدم ا . معشوقه آدم آن پایین اسـت     «:سپس گفت ! یبه کنار چاه  .  یک تپه برد   ي او را به باال    مار
  ».نگاه کن .است
 که مار به او پیـشنهاد کـرده بـود را    ی را در آب دید و سپس سیب   ی به درون چاه نگریست و  بازتاب تصویر زن زیبای          حوا
  .خورد

  
  

http://paaeezan.blogspot.com
http://yasesefid.blogsky.com


  

. . .  
   سهرابیآزاده

http://azadehsohrabi.persianblog.com  
  .زنم ما همه مقصریم ی کند استمپ را جلو بیاور، من هم انگشت می نمیفرق
  
  

  رمانس تلخ
   خاتونخرمگس

http://kharmagaz.persianblog.com  
تو هم با ... خواهمتیتا همیشه م«: بدن خیس و گرمش را دور بدن مرد پیچید و با دهان گرمش در گوش مرد گفتزن   

  »!فقط...فقط با من...هرجور شده...یدوست دارم باش...من بمان
  »!هستم«: خیس و نرم زن کشید و آرام گفتيا لبهي مرد دستش را رو

 جیب ي بست و پشت به مرد ایستاده بود که مرد آهسته آمد از پشت سر و دستش را تو  ی داشت بند کمر پالتوش را م      زن
  »...پول را که قبلن«:زن گفت. زن برد و بیرون آورد

حـس کـردم    ... يانگـار   بـود  ی واقعـ  ییعن...يد کر ي باز ی واقع ینه این فقط به خاطر آن بود که این دفعه خیل          «:مرد گفت 
  »! خودت بوديحرفها

 بیشتر از یک هـم  ي چیزکه زن که رفت، مرد فکر کرد کاش این حرفها حقیقت داشت و زن به خاطر پول اجیر نشده بود 
  . کندی، هنرپیشگ...یخوابگ
  !فها حقیقت داشت گفت که آن حری نداشت و به مرد می که بیرون رفت فکر کرد کاش به پول احتیاجزن
  
  
  

   هستمی یک آدم معمولمن
  ارنستو
http://yasseriran.persianblog.com  

من یک .  هستمیمن یک آدم معمول.  هستمیمن یک آدم معمول.  هستمیمن یک آدم معمول.  هستمی یک آدم معمولمن   
  . هستمیمن یک آدم معمول . هستمیآدم معمول
  . نباید انتظار زیاد از خودم داشته باشم گفته باید به خودم تلقین کنم،دکتر
نبایـد  . نباید انتظار زیاد از خودم داشته باشـم       . نباید انتظار زیاد از خودم داشته باشم      .  انتظار زیاد از خودم داشته باشم      نباید

  .نباید انتظار زیاد از خودم داشته باشم. انتظار زیاد از خودم داشته باشم

http://azadehsohrabi.persianblog.com
http://kharmagaz.persianblog.com
http://yasseriran.persianblog.com


  

  بیداري: یک ربع ساعت 
   ماه پشت ابر بود بودشب

http://nightly.blogspot.com  
دستهایم به لرزه افتـاد و  . پوست صورتم شروع کرد به چروك خوردن .  که روي صندلی نشسته بودم، پیر شدم       همینطور   

 نفسم به شماره. موهاي سرم سفید شد و گردنم مثل گلبرگ خشکیده ي آفتابگردان، بر تنه ام آویزان شد. دندانهایم ریخت
  . دافتاد، چشمانم درست نمی دید و گوشهایم سوت می کشی

  .  پنجاه سال از عمرم گذشت شاید در یک ربع ساعت،. پیر شده بودم
تمام بدنم به رعشه افتاده بود و دنـدانهایم بـه   . با انگشتان تکیده ام دسته هاي صندلی را چسبیدم تا از رویش سقوط نکنم             

 پـیش بـه جـان صـندلی     قهموریانه ها که از چند دقی .  جدا شد و  بر زمین افتاد       یک تکه از گوشت صورتم    . هم می خورد  
دست چپم زیر بـدنم مانـد ولـی تـوان حرکـت             . تعادلم را از دست دادم و افتادم      . افتاده بودند، پایه راستش را جدا کردند      

بود تکاندم و روي صندلی کـه حـاال         از جایم برخاستم، لباسهایم را که دوباره اندازه ام شده           . ساعت به ربع رسید   . نداشتم
  .ستمپایه اش سالم بود نش

  
  
  
  
  
  

   خواباندن بزرگساالني براافسانه
   و یادداشتهاداستانها

http://storiesandnotes.blogspot.com  
  ». که موهات رنگ دندونات شده باشهي کنم بری ولت میوقت«: به شاهزاده خانم گفتاژدها   

  .اهندی سشی که دندان هادیها دو اژد. دی خانم خندشاهزاده
  . مبارزه با اژدهايبرا.  دندان معکوسری خمغیتبل
  . کندی وقت به قولش عمل نمچی که اژدها هنجاستی فقط در ابشیع

  
  
  

http://nightly.blogspot.com
http://storiesandnotes.blogspot.com


  

. . .  
   شوبرهنه

http://monaliza1984.persianblog.com  
  . لختنهمشون لخت . خره بیا تو هم نگاه کن. میای باشه دفعه بعد هم جمعه بادتیـ 
  .حاال هم بدو تا کسی نیومده بزنیم به چاك.دفعه دیگه اي هم در کار نیست. تو نگاه می کنی بسه .الزم نکردهـ 
 همـه بچـه هـاش       ستالکـی نیـ   . عفت خانومه ! ساکت شو ببنیم این که انقدر سینه هاش گنده است کیه؟ اِ             . خیله خب ـ  

خوشگالشـو  ! بدمـصب  .عجب هیکلـی داره    .ین زن دومیه کاظم آقا    عوضش ا . زیر سینه ننه هه خفه میشن بدبختا      . میمیرن
کاله گیـسش رو گذاشـته رو       . دختر اقدس خانوم کچله   . بیا بیا نگا کن   . داره پشت هووش رو کیسه می کشه      . سوا می کنه  

بیوه . هباید مثل ننه اش، یه تشت واجبی درست کن .عوضش تنش مثل میمونه. ارهکله اش مو ند. زانوش داره شونه می کنه
هیچی که به خودش نبسته یه جوري هم نشسته که همه چپ چپ نگاش              . اکبر آقا مثل اینکه جدي جدي وضعش خرابه       

. ، خیلی ناجورهشهزن جماعت وقتی پیر می . برو خدا رو شکر کن که مردي. مثل اینکه تا فیها خالدونش معلومه. می کنن
  .  به زانوهاشکم مونده برسه .ننه بزرگ علی سینه هاش رو شکمشه

  . تموم نشد؟ بیا بریم تا از همین پشت بوم پرتمون نکردن پایینـ 
  . یه دقیقه صبر کن ببینم این دختره کیه انقدر موهاش قشنگه. باشه بابا ترسوـ 
  کدوم دختره؟چیه چشمت گرفتتش؟ ـ 
  .  دیگهخوب بریم . کنم همونان که تازه اسباب کشی کردنفکر .نمی شناسمش .هیچی .نه باباـ 
  . هر روز هر روز نمی تونیم بیایم ها. می خواستی یه دل سیر نگاه کنی ! چه عجبـ 
   محبوبه تون چند سالشه؟نیراستی ببینم، ا. باشه خیالت راحت، منم هر روز نمی تونم بپرم تو خزینه ارتماسی کنمـ 

  
  

. . .  
   فلسفهشاید

http://jak-drrida.blogspot.com  
  .ودند دوست ببی و سپونه
  . را دوست داشتبی سپونه
  »!من تمشکم«: زدادی فربی ساما
  
  

http://monaliza1984.persianblog.com
http://jak-drrida.blogspot.com


  

   کدامشان نبوده اي؟تو
  وهم
http://shabdizz.blogspot.com  

  !نیامدي
گفتی کیفـی در دسـت داري امـا اغلـب آقایـان کیفـی       .چشم از مسافران برنداشتم  . ساعت در ایستگاه مترو پرسه زدم      یک
 .شاید هم مرا دیدي و از قیافه ام خوشـت نیامـد   .ردند که انگار منتظر آنان بوده ام    همه شان هم طوري نگاهم میک     . داشتند

  بوده اي؟نتو کدامشان  !راستش را بگو
  
  
  
  
  

   عزیزمسالم
   روانیبیمار

http://psycho.blogsky.com  
   عزیزمسالم
گول چون دیگر کامپیوتر پرانتز باز    که با آنکه دوست دارم بنویسم اما نمیتوانم ویر         ی برایت تنگ شده نقطه میدان     ی خیل دلم

ام ویرگول عین این معتادها که حـاال بـه مـصرف نکـردن خـو        کم به نبودنش عادت کرده      رایانه پرانتز بسته ندارم نقطه کم     
 جدید هم خوشم آمده چون حاال دارم میفهمم که قبال چقدر از وقتم را با یتاند عالمت تعجب راستش از این وضع گرفته

 چیز میز ی وقت و کلیام نقطه عوضش االن شبها که به منزل میایم ویرگول انگار کل  هدر میدادهجهت ییخود و بکامپیوتر ب
ام که وقتم را   هنوز آنقدر رذل نشدهگولام باشم و البته ویر  را با خانواده   ي مطالعه دارم نقطه تالش میکنم وقت بیشتر       يبرا

 شاید آخرش مجبور شوم یک کامپیوتر دیگـر بخـرم نقطـه طبـق معمـول و            با تلویزیون هدر دهم نقطه با همه این حرفها        
 دو ماه دیگر صندوق     ی ناامید هم نیستم نقطه فعال پیشنهاد میکنم تا یک         ی ویرگول آه در بساط ندارم ول      یهمانطور که میدان  

 حرف نگفتـه بـا   ی عالمت سوال عالمت تعجب هنوز کلی ویرگول میکنی نقطه فراموشم که نمیکنی را چک نکن   ات یپست
  هم داریم عالمت تعجب اما دو صد حیف که تقدیر فعال دور بودنمان را رقم زده نقطه نقطه نقطه

  ی ویرگول بیمار روانقربانت
  
  
  
  

http://shabdizz.blogspot.com
http://psycho.blogsky.com


  

  سالن تئاتر
   روز مبادابراي

http://farady.blogspot.com  
خـر  «:هایش را پاك کرد و فریـاد زد      سالن تاتر، درست زمانی که همه محو نمایش بودند، از جایش بلند شد، اشک              وسط   

  ».من که می دانم همه ي اینها بازیست. خودتی
  
  

. . .  
   روز مبادابراي

 رستوران، کف پیاده رو، تنگ هم خوابیده اند و پتوي  ي فلزي آشپزخانه يزیلوي پاره اي را پهن کرده اند روي دریچه   
بلنـدگوي  . ه صبح نزدیک تر می شود بیشتر به هم می چسبند          هر چه ب  . سربازي کهنه را تا روي گوش هایشان کشیده اند        

   . کوچه آنورتر هم پرتاب می کندهفتاذان صبح را تا  مسجد محل، با تمام قدرت
  .بعد با لگد می افتد با جانشان. براي چند لحظه ماتش می برد پتو را با خشونت از رویشان می کشد و 

  »؟خیابان جاي این کثافت کاري هاستفکر کردید . بلند شوید آشغال هاي ولگرد «
  
  
  
 

   پنجرهقاب
  هیس
http://hees2.blogspot.com  

 اندام برهنه و خوش تراشش دی رسی به آن کوچه می وقتشهیهم. دیی پای روز قبل سحر، از داخل کوچه اتاق او را م  هر   
  . دی کشی و آه مستی نگریرا از قاب پنجره م
  »نکند عاشق شده ام؟«: گفتیبا خودش م . پوشدی کنار تخت او، لباس م کهدی دی را ميهر بار مرد تازه ا

  . رفت ی تا انتها مگزاگی و طول کوچه را زدی کشی منی کرد و جارو را بر زمی رنگش پاك می نارنجنی را با آستدماغش
  
  
  
  

http://farady.blogspot.com
http://hees2.blogspot.com


  

  ونیهذ
  هیس

  :دی جرعه رفت باال، داد کشکی دوبل ِ تلخش رو با يِاسپرسو   
  ؟! چه خبرهنجای شه به من بگه ای نمادی پی احمقچی هـ
  : کافه صدا اومدي های همه صندلي رواز
  ... ؟نجایا...  کجا ؟ ـ
  
  

   تلخيدارو
   هاي دخوروزنامه

http://khanesh.blogspot.com  
  .دی و الجرعه ســـرکشنی تلخ را گرفت به طرف دوربي را باز کرد و جام داروششی اش را داد، نشناسنامه

  
  
  !شد تمام يباز

   هاي دخوروزنامه
 مضحک و رقـت     ی عور و زنجیر به گردن در حالت       ی محض، ماننده دلقک   ی نمانده بود تا برداشته شود، در عریان       یماسک   

  . و ضعیف که تنها میشد مرگش را تمنایش دانستیبار و آنچنان رنجور و استخوان
  
  

  ! نیستیمزاحم
   صادقیلیال

http://shortstory.persianblog.com  
  ». ناخنم گوشه برداشته؟يسوهان دار«: پرسد از من کهیم
 شود به لبـه جـدا       ی م کشیده . آورم ی کشم و سوهانم را در م      ی میزم دست م   ي کشو يتو.  کیفم يتو.  گردم ی جیبم م  يتو

به ناخن هایم نگاه می کنم که بلند و کشیده اند، جز یکـی کـه کوتـاهش                  . صاف. صافش می کند  . شده ام و می تراشدش    
  .مکرد
  »تا به حال روي انگشت هات اسم گذاشتی؟«: گویدمی
  »!سبابه و شست و این ها را می گویی؟«: گویممی

http://khanesh.blogspot.com
http://shortstory.persianblog.com


  

 مـادر ایـستاده و آن   کنـارش  .احترامش واجب و چرا ندارد. این پدر است «: وسطش را نشانم می دهد و می گوید        انگشت
امشان قشنگی خودشان را دارند و همه شان را  کدهر .این هم جناب برادر و آن هم دختر خوب خانه     . یکی خواهر بزرگ  

  ».حتا یک مزاحم. اگر به یکی شان بی احترامی کنی، مثل این که دیگر براي من نیستی. دوست دارم
  .قابلمه را برمی گردانم توي دیس که دستم می سوزد. می روم توي آشپزخانه و هویج و گوجه را الي برنج می ریزم

دیس را می . بعد کمی خمیر دندان می مالم به سرش  .  و با آب دهانم سرش را خنک می کنم          را می کنم توي دهانم     مادرم
انگشت حلقه ام آویـزان     . می روم سراغ خیارهایی که قرار است روي ساالد حلقه حلقه شوند           . برم می گذارم وسط سفره    

پـدر را تـوي هـوا تکـان         .  شود  دستم به دیوار کشیده می     تیسر پدر بدجوري می پرد وق     . شده، زیر آب سرد می گیرمش     
  »سوهان داري؟«:رو می کنم به او که. تکان می دهم و از صداي سرشکستگی اش بدجوري چندشم می شود

  ».خودت که هستی«:توي کشوي میزش دست می کشد و بعد می گوید. توي کیفش. توي جیبش می گردد
از خودم خوشم نمی . د و هیچکدام هیچ قشنگی ندارند که چه کوتاه و خپلننمبه انگشت هایم نگاه می ک. از نوع اعصابش

  . را عشق و سبابه را نفرتحلقه . را می گذارم غروروسطی :آید و تصمیم می گیرم اسمشان را عوض کنم
  
  

  تلفن
  خالد رسول پور
http://khaledrasulpur.persianblog.com  

 دیگر دنیا به طرف تلفن می رود، گوشـی را      ي آن گوشه    و می دانی او، همین حاال، در      .  اي به انتظار زنگ تلفن     نشسته   
او مکثی می کند و باز، . تلفنِ تو اما، زنگ نمی خورد. و شوق. از فرط انتظار. عرق کرده اي. بر می دارد و شماره می گیرد

  . این طور وانمود می کندیا. انگار شماره اشغال است. شماره می گیرد
  . تو اما، زنگ نمی خوردتلفنِ
  . استشادي از و تو اطمینان داري که لرزش تنش. حرف می زند.  ناگاه چشم هایش درخشیدن می گیردبه
  . به انتظاري و چشمانت، تلفن را انگار می خورندتو
  . حرف می زند و تو اشک هایت را پاك نمی کنیاو
  .سه دقیقه حرف زده است.  او بوسه اي می فرستد و گوشی را می گذاردبعد
در این اندیشه اي که او به غیر از تو، مگر کسِ دیگـري             . پایین انداخته اي و دیگر به انتظار زنگ تلفن نیستی          سرت را    تو

  هم دارد؟
  . شب، هیچ تلفنی در هیچ کجاي دنیا زنگ نخورده استي گذشته يو غافل از آنی که در سه دقیقه 

  
  
  

http://khaledrasulpur.persianblog.com


  

  قطار
  نیما نیلیان
http://nilian1807.blogspot.com  

  .ا مرتب کردم، راست ایستادم، سرم را باال گرفتم رخودم   
  ».لعنت به این زندگی«
  . قطره باران از لبه عینکم لغزید و سقوط کرد روي لبم، با زبانم به آرامی بلعیدمش، لذت بخش بود، درونم خالی شدیک
  ».آخ، کاش بودي المصب«
ت که یـک آدم دیوانـه از هـل دادن مـن بـه روي       وقت که منتظر قطار بودم حس می کردم که حتما یک بهانه اي هس            هر

بعضی از اوقات از ترس حتی به پشت سرم هـم          .  دلیل همیشه، اینجا، لبه مرگ می ایستادم       نیریلهاي قطار لذت ببرد، به ا     
  ».لعنتی هلم بده دیگه«:نگاه نمی کردم، فقط با خودم می گفتم

  
  
  
  
  

  خطا
  

   واره هاي منقصه
http://ozzal.blogsky.com  

1  
 ا مه گرفته اش ری آبي بلند کرد و چشمها   ا سرش ر   نش تا خورد و باز شد،     ا لرز ي انگشتها ي چند بار ال   ي کاغذ دستمال   

  ». کشتمشینم  رابطه داشت، ی اگه با زن !طرف مرد بود«: اش از هم باز شد و گفتدهی خشکي لبها کنج زندان دوخت،
2  

   جـون جـون،    يپـر  سـالم «:اشت ، مرد با هیجان و شور و حـال گفـت            برد ا ر ی همیشه سه تا زنگ که خورد گوش       مثل   
 وقت بود که منو ندیده بودند، تازه هنوزکادو هـا          ی شازده خانم گل؟ هنوز نتونستم از اینجا بزنم بیرون، آخه خیل           يچطور

  »... دلم واسه دیدنت  یام،ی حتما م.زمی ناراحت نشو عزی ول.رو هم باز نکردند
  » ! بودمي، اما کاش من پریصبر کن ببینم، گمونم اشتباه گرفت... یه«: وسط حرفشدت بپرنساکه زن باالخره تو

  . گذاشتا ری و گوشدی کشیآه
  
  
  
  

http://nilian1807.blogspot.com
http://ozzal.blogsky.com


  

   انگشتردیو
   اولي آرکادیوخوزه

http://ruhollah.persianblog.com  
  .دیو ظاهر شد.  به نگین انگشتر ساییددست   
   از من ساخته است؟ی ارباب چه خدمت-
  ...ر کلوم با هم حرف بزنیم بشین چا-
   حرف، ارباب؟-
  ...حرف... آره-
   چه باید بگویم ارباب؟-
  .همین. چار کلوم حرف بزنیم دلمون واشه ...مهم نیست ... دونمی نم-
   را در برتان حاضر کنم؟ی گیتي خواهید تا زیبا ترین بانویم...  ارباب-
یا اصال زن یا .  کنه که طرفم زشته یا خوشگلی چه فرق م. خوام حرف بزنم و حرف بشنفمیم.  خود زحمت نکش ی ب -
  .یهمین خودت خوب. مرد

  . برایتان خواهد ساختی رویاییاو شب.  کنمی ارباب، من شهرزاد قصه گو را توصیه م-
  . خوام دو کلوم حرف بده بستون کنمی گم میم.  شهرزاد که حرف بزنه من باید الل بشم و گوش بدم-
   ساز کنم؟یمایلید جادوی.  به ذوق خواهد آورد شما راي شعبده ا-
   جادو چیه؟ شعبده کدومه؟-
  . لبریز از اطعمه و اشربه خواهم آراستي بر هم نهید سفره ای تا چشم-
دق . نـه اصـال تـو بگـو    .  خوام باهـات درد دل کـنم   ی آدم م  يبشین چار زانو مثل بچه      . ی کش ی بابا چرا انقدر حرف م     -

  ؟ی چند وقته اون توی؟یاین کوچیک تو این نگین به ينکرد
  . که نغمه از بهشت ربودهيرامش گر.  از شهر پریان بیاورمي لب تر کنید تا رامش گر-
نه .  که مثل آدم بشینه اختالط کنه    یاونم یک .  خوام یهم کلوم م  .  شه ی م ی حرف رقاص مطرب رو نزن که اعصابم مگس        -

  .که دست تو سر و گوشم بکنه
  . به بسترتان خواهم سپرديالساعه فرشته ا.  نوستین دخترک میل شما به آتش ت-
  .بیا برو تو جات. نخواستیم اصال. بیا برو گمشو.  زنهی باز زر خودشو م-
   بر فراز ابرها؟ي هستید؟ قصري آیا خواهان قصر-
  .ی بیا برو این تو لعنت-
  بزم شمایند؟ که در آن پادشاهان هفت اقلیم میهمان ی در سر ندارید؟ جشنی هوس جشن-
  . خوامینم.  خوامینم. دست وردار. به گور جد و آبادم خندیدم.  داداش غلط کردم-
  .یبه چشم بر هم نهادن.  گردیدی امر کنید تا سلطان گیت-

http://ruhollah.persianblog.com


  

-...   
  ... مایلید-
-...   
  ... خواهیدی م-
-...   
  ... میل دارید-
-...   
-...   
  
  

  سیگار
   اولي آرکادیوخوزه

  . مرد فرستادي هاهیسوزاند و به ر  رمقش راي ته مانده گاریگرفت و س کام آخر را مرد   
 شـد و مچالـه مانـد    ی خالی مرد از سرخي پاریز گاری سکلیه. پاشنه اش را بر تنش فشرد  انداخت ونی را زم  گاری س مرد
  .دی خزی کنارش مي برگ هاي سرش آرام تویاهی کمرنگ از سيتنها دود.  از خاكي نرمه اریز
 از درختـشان    دهی خشک روزها بود بر    یی که برگ ها   ییجا.  آنطرفتر ی خورد و سراندش کم    گاری تن س  يه مچاله    ب یمینس
  .  کردکتری خود را به او نزدیبرگ.  در درونش زنده شدیسرخ. دی وزگاری باز به تن سمینس.  بودندنی زميرو
  . جنگل سوخته بودي بعد همه یساعت

  
. . .  

   اولي آرکادیوخوزه
 ي روم پیش بهترین استادیم.  نزدیک چهار سال استییعن.  شودی میچند سال.  کنمی میمن طراح«: اول گفتیروسپ   
 وقت ها هم از بقیه شاگردها کارم یگاه.  نیستميطراح بد.  ارزدی میول.  گیردیخوب پول هم خوب م.  شد رفتیکه م

ـ . کالس نرفتـه ام .  زنمی دلم ميبرا. حیم خوب نیست طراي ساز زدنم به اندازه البته . زنمیساز هم م  .  شود یبهتر م   یول
خـوب  .  از قطعات خودم را برایش اجـرا کـردم  ییک.  مانم که سواد نداردی م ي کارم را دید و گفت که مثل شاعر        ياستاد
ود  درباره اش نوشته ش    ی که این طرف و آن طرف مطلب       ی هر فیلم  تقریبا . بینم یفیلم هم زیاد م   .  سازم ی هم آهنگ م   یگاه
 یکتاب هـم بـالطبع زیـاد مـ        .  شلوغ کرد  ی از نقد هایم پارسال کل     ییک.  نوشتم و چاپ شد    یچند بار هم نقدهای   .  بینم یم

  ». شود خط کشیدی نمي را هیچ جوریدور این یک.  است و کتاب خواندنی زندگییعن. خوانم
  ».من که هیچ رقمه وقت این کارها را ندارم«: دوم گفتیروسپ



  

  جره دو پنانی مشکاف
  دعاگوي شیطان
http://devilprayer.blogspot.com  

 و ستیـ  بامـروز  ! به آن است؟ الاقـل مـن مخـالفم   هی شب يزی چ ای بای ز ی زندگ ندی گو ی که چرا گاه م    دی فکر کرده ا   چیه   
 شده است و می بار ساعت هفت و نهشت !يآر.  گذردی چهار روز مقای دقی حساب سرانگشتکی است و با لیهشتم آور

  . مینجایهنوز امن 
 در اطـاق  ی وارد شـده و گـشت  ی خانه لعنتنی به ای فضولي و چهارم مانده بود که من براستی ساعت به هشت شب ب    مین

 آمد کـه  ی میآنجا به نظر متعلق به دختر جوان .  نسبتا سرد آن روز، از باز بودن پنجره ها تعجب کردم           ي وجود هوا  با .زدم
 هـم   ینیری کاسه شـ   کی بود و    متی گرانق شی توالت اش پر از لوازم آرا      زیم. ال داشت  و پنج س   ستی ب ی ال ستی ب نی ب دیشا
از . بعد ناگهـان در اطـاق بـاز شـد    .  خوردمی ها نشستم و کمینیری شيابتدا رو.  قرار داشت  ی کنار صندل  ی عسل زی م يرو

  . اصابت کردمشهیاما از فرط عجله به ش. دمی پنجره پري کاسه به سويهول به سرعت از رو
 قـا ی پنجـره اطـاق را بـست و اآلن دق          عی حرکت سر  کی شد و با     کی که متوجه حضور من نشده بود به پنجره نزد         دخترك

  . مانده امی دو پنجره کشوئنی اانیچهار روز است که در شکاف م
   باشد؟بای تواند زی مگس چطور مکی ی زندگآخر

  
  
  

  تصادف
  دعاگوي شیطان

 ،ی هائ هیبعد از ثان   . دادم ی نم صی را تشخ  زی چ چی در خوابم و ه    یتا چند لحظه گوئ    کردم،   یبی که چنان تصادف مه    یوقت   
 ی ام، هنـوز بـا کمربنـد راننـده بـه صـندل      یبدن زخم. دمی واژگون ام دو   نیبه سمت ماش    کردم و به سرعت،    دایخودم را پ  
ادف کـرده بـود، بـر آسـفالت          که با من تـص     یپی ج ي راننده   رتصو.  زدم و کمک خواستم    ادیبا تمام قوا، فر    . بود دهیچسب

 مـرده  ی راحت نی آن ها به هم    ي دو هری  عن ی . جاده پرتاب شده بود    ي زنش هم به آن سو     نی پائ ي تنه   میپخش شده بود و ن    
  بودند؟
ـ  ! نبودهینی سرنشچی من، جز خودم هلی خوش حال بودم که در اتومب     نی از ا  الاقل  تنـه از  میکشان کشان، تن پاره ام را تا ن

  . در پشت سرم احساس کردم  راي لحظه، وجود سردنیدر ا. دمی کشرونیپنجره به ب
 ی گنگـ  يمـرد، بـه صـدا     . دنـد  ز ی که به من لبخند مـ      دمی و زن اش را د     پی ج ي برگرداندم، راننده    يبه محض آن که رو    

  »!می بروایب. کار از کار گذشته است«:گفت
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  لتونی مي آقاجسد
   شیطاندعاگوي

 بـاغ  ي و زود خود را به پـشت درخـت هـا   ری د،یکی یکیاجساد، . دی وزی مي، باد سرد گورستانيزی شب سرد پائ در   
 را صـاف کـرد و       شی گلـو  گر،یجسد شهردار اسبق، رو به اجساد د      .  بود ی خال لتونی م ي آقا يباز هم، جا   .دندی رسان سایکل

هفتـه  . می کنیه قبل شروع م از مباحث جلسي خالصه اباامشب هم طبق روال هر هفته، بحث رو       ! انیآقا! خانم ها «:گفت
  »... شده بودمزی اجساد محترم آقا و خانم جی شب که باعث ناراحتمهی در مورد زوزه سگ ها در نش،یپ

اآلن شش هفته است که     ! ستی تون ن  ی اصال حال  نکهیشماها مث ا  !  بابا «: درآمد شی صدا ر،ی عرق فروش پ   ،یکه جسد مورف  
 سـنگ  دی سرش اومده باشـه؟ شـا  ینکنه بالئ! آرهی خودش نميکس هم به رو چی و ههیلتون تو جلسات خال   ی م ي آقا يجا

 به ی کسچی چرا هن؟یستیمگه شماها جسد ن!  مور و ملخ تو قبرش جمع شدن، آخه مردم  دیشا.  کرده ریقبرش رو سرش گ   
  » سرش اومده و مرده باشه؟ی نکنه زبون مالل، بالئست؟ی نچارهیفکر اون ب

  . به فکر فرو رفتندیاجساد، همگ گرفت و دنی سرد، باز وزباد
  
  

   ساعت هفترأس
   شیطاندعاگوي

 کامـل  ییدر زیبـا  . باخـت ی دل ميبارها او را دیده بود و هر بار بیشتر به و. از صمیم قلب ...  دوستش می داشت   واقعا   
فقـط ده   . قـات داشـت    با او وعـده مال     ز،یو امروز ن  ...  کرد ی م میبود و چشمانش با هر نگاه غرور را در میان عالمیان تقس           

پشت چشم ها را به شدت تیره کـرد و از مـژه هـا و         .  کشید يبر لبانش رژ زننده ا     !یعنی رأس ساعت هفت   ... دقیقه دیگر 
 بر يشهوت انگیز  آراسته و اریلباس بس . موها را کامال مرتب کرده و گونه ها را گل انداخته بود           .  هم غافل نشد   شیابروها

 اش را در زنانـه  يبـا ی زیکیـف دسـت  .  پوستش زده بودي نازك کرم و پودر روهی بر الییبوتن کرده و عطر بسیار خوش      
  »!حاال دیگر وقتش است«: گفتي صبری به ساعت انداخت و با بیدست گرفت، نگاه

  . ایستاده بودنهی آي دخترك زیبا، رأس ساعت هفت، روبرو
  

. . .  
   شیطاندعاگوي

  . نشستیفی کثمکتی نيبر رو.  پر از لجن شده بودس،ی پاريخیابان ها.  چترش را بستس،ی خعابر   
ـ  اند نی برد و به ا    بیدست در جب  .  روشن ماند  یدوم.  زد یتی را از توتون انباشت و کبر      پشیپ ـ  کـه آ   دیشی  ممکـن اسـت     ای

   گردد؟ی سر و وضع، سوژه داستاننی با اس،ی خيعابر



  

  يزی سرد پائصبح
   شیطاندعاگوي

 کـرد و چـشمان   ی مطبوع آفتاب تن اش را مور مور م    ي داده بود و گرما    هی تنه درخت تک   به. دی را کش  گارشی س نیآخر   
   کالغ ها؟ کدام باالتر بودند؟ ایابرها  .ختی از برگ فرو رینم.  آزردیروشن اش را م

 سی در کفش سرد و خشیاپاه.  کردی مدادی سرما بامده،ی نسمسیکر  و هشتم نوامبر بود و هنوز ستیساعت هفت صبح ب   
 و زمیپدر و مزرعه، مادر و ه:  داد و چشمانش را بست هی را به درخت تک    سرش . خانه افتاد  ادیبه   . حس شده بود   ی ب یکم

ـ کر! اوه. ایـ آنجل:  و بچه گربه ها و دست آخر، دختر همه عمرش          ی خواهر کوچکش، لوس   ز،ین. سوپ  امـسال چـه   سمسی
  !خوش خواهد گذشت

  . بودندستادهیش سرباز آماده با تفنگ در مقابلش اش:  را گشود و به روبرو نگاه کردچشمانش
  »!آتش...هدف،... آماده ! ... گروهان«: زدادی فرفرمانده

  
  
  

  قالی
  حسین نیازي
http://mahoordad.persianblog.com  

رنج پاهایم در نرماي سرخ ت    . گل هاي ختایی و عباسی دور دستانم پیچیدند و باال آمدند          .  قالی دستباف دست کشیدم    به   
  :گفتم. گل هاي ریز حاشیه ها دورم حلقه زدند و مرا به آغوش کشیدند.تا مچ پا فرو رفت

  »آخرش چند؟«
  
  
  

  عشق
   نیازيحسین

مـستقیم  «:داد زدم. مثل همیـشه خـط آمـد   . نیم ساعتی ایستادم و بعد شیر یا خط کردم.  چهار راه همیشگی ایستادم    همان  
  ».یشگیچهار راه هم
  »؟یکدام یک ییعن«: راننده گفت

  ».یهر کدام که دوست داشت«:گفتم
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  کره
   پیکوفسکیمیرزا

http://peakovsky.com  
 و زیـ چ نسبت بـه همـه   .يا  نکردهيریگ  جهت،ي نداری اعتقاد مشخص  يا  نهی زم جیتو در ه  «: برگشت به کره گفت     مکعب  
ـ  با ایتوان ین هستم تو هرگز نممن مطمئ. ییگو ی نميزی وقت حرف تند و تچی ه،یکن ی برخورد م  متیکس با مال    همه  نی

  ».بندد ی را متی مدارا دست و پانیهم. یروش راه را به آخر برسان
  »م؟ی کوه مسابقه بدهنییتا پا«:کره گفت

  
  
  

  سلول
   پیکوفسکی میرزا

ي ا  مـرد دایـره   . در سلول کناري، دیگري پشت همان دیوار ضـربدري زد         . اي کشید    برخاست و بر روي دیوار دایره      مرد   
  . انگشتانش را به حالت پیروزي باال برد. مرد فکري کرد و دایره آخر را کشید. دیگر کشید و دیگري ضربدري دیگر

  .بازي را برده بود
  
  
  

  دن کیشوت
   پیکوفسکیمیرزا

. اش را در بازار فروخته است و خود را از دست خدمتکار خالص کرده است             و زره  زهین.  خسته شده است   شوتیک دن   
آفتاب .  به طرحزند یها زل م  بعد ساعتکشد، ی مي بادابی از آسی از آن طرحيا  و در صفحهدارد یوز دفترش را برمهر ر

   . که بخوابدرود ی و مکند یم که غروب کرد صفحه را پاره
  ». بتازم و نابودش کنمشی آنقدر که ارزش داشته باشد بسوکشم، ی بهتر میکیفردا «
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. . .  
   هرم
http://blog.horm.org  

  .ادی در بیی گرفت از تنهامی تخت، تصمری زی تو کمد جاش نشد و حتگهی دی تنها وقتدخترك
  
  
  

. . .  
   هرم

هـا    پـرده . شـن  یها خـاموش مـ      چراغ.  دوتا دوتا  هاشونم ی بعض ؛یکی یکی هاشون یبعض. شن ی وارد سالن م   ها یتماشاچ   
دخترك نقـش    ... هم گرایباز. کنن ی پشت سرشونو نگاه م    ها یتماشاچ. ادی ی م یی صدا هی ...شه ی شروع م  شینما.  باال رن یم

   ... همها یتماشاچ. کنه ی مهیاول گر
 دوتـا   هاشـون  یبعض. شن ی از سالن خارج م    ها یتماشاچ. شن یها روشن م    چراغ. نیی پا انی  یها م   پرده. شه ی تموم م  شینما

  .یکی یکی هاشونم یدوتا؛ بعض
  
  
 

. . .  
   در خانهبیگانه

http://disconnectedly.blogspot.com  
  »من با مریم موافقم«:سمیرا که از همان حوالی میگذرد از آن دور می گوید   

  »دیدي حق با من بود؟«:و هر یک از دو مریم همزمان به دیگري می گوید
 دیگـران و شـبنم و      تهمینه و ندا  چند ثانیه بعد به زور خودم را از میان دعواي دو مریم و بنفشه و پانته آ و نازي و لیال و                       

تا به خیابان اصلی برسـم موزائیـک هـاي          . هنوز نفهمیده ام درست است یا درست نیست       . بیرون می کشم و میزنم بیرون     
.  آخـر مـی رسـم      موزائیـک  تا به  ...، درست نیست   است ، درست نیست، درست    است درست. کف پیاده رو را می شمارم     
  .موزائیک آخر نصفه است

  
  
  

http://blog.horm.org
http://disconnectedly.blogspot.com


  

  ژیال
  مهتاب
http://moonlightlady.blogsky.com  

 رو کـه بـا تـو    یآریا از آمریکا برام نامه داده، نوشته هیچوقـت نمیتـونم لحظـات   «: گفتیم.  بلند بلند گریه میکرد    داشت   
  »...بودم

  . ودم بشازنگ موبایلش نگذاشت حرفش تم
  »!پدر سگ، بد چیز یه این ممده«: زیر لب گفت، که قطع کردا ریگوش
...  تا یادم نرفته، کارت عروسیمونیراست!  دارهیایرج میگه چشمات یه معصومیت خاص«: زد و گفتيعد هم قهقهه بلند ب

  »!مامان ایرج میگه روز خوبیه. همین پنجشنبه اس
  
  
 

  پمپ بنزین
  پاگنده
http://blog.pagondeh.com  

 روشن شده بود، و با سـابقه        نیراغ آالرم بنز   شد که چ   ی م يا قهی دق ستی چشم دوخت؛ ب   یی از عرق به پانل جلو     سیخ   
ـ و بعـد؟ در ا .  توانـست بـرود  ی تر نمشی بگری دلی لندهور داشت تا دوازده و دست باال پانزده ما       نی که از ا   يا  ابـان ی بنی

 مرگ بود ی قراضه هم نوعزری بلکی و گرما، داخل ی از تشنگرگم.  دانست، و چندان هم مهم نبود یبرهوت چه کند؟ نم   
 و مطمـئن    ندی آن طرف تر را بب     لی نشست تا بتواند چند ما     ی باد و گرد و خاك فرو م       نیآرزو کرد کاش دست کم ا     . گرید

 که از دی را دي گرد و غبار اسب سوارانی هم گذشت، و ناگهان از م گری د ي قهی دق کی!  گونه خواهد بود   نیشود مرگش ا  
 مرگ با گلوله، ی اش به معندنی بود و دیکی مکزانیز قاچاقچ نکند ا ! کمی و   ستی در قرن ب   ياسب سوار .  آمد یروبه رو م  

 برده به سـوار عالمـت   رونیترمز کرد و دستش را از پنجره ب.  شودی چه مندی کرد، بگذار ببی نمیو نه از گرما بود؟ تفاوت   
  .ک شدی نزدي آرام و عادیلیسوار خ. داد
  » شه؟ی مدای پینی دور و اطراف پمپ بنزنیا. ریروز به خ«
ضمن . ینی بی مکی پمپ کوچهی لی سمت راست بعد از سه مایچیاگه بپ.  هسی دو راههی جلوتر لیپنج شش ما. اوهوم«
  ».ی کنهی تختخوابم برا چن ساعت کراهی ی تونی که منیا
  ».ممنون«
  ».ریروز به خ«
ـ  که دور، و در گرد و غبار محو شد، بـدون ا            دیی پا ی وسط سوار را م    ي نهیدر آ .  افتاد راه ـ  کـه    نی  بـار هـم سـرش را    کی

  .دیچی سمت چپ پي بر لب به جاده ي و لبخندد،یشی اندي اهیثان. ترمز کرد. ی هم دوراهنیآهان؛ ا. برگرداند
 

http://moonlightlady.blogsky.com
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  خون و رژ لب صورتی
  مهدیه عابدي
http://mahdis18.persianblog.com  

بهتـر  «: گوشش و گفت   کید نزد سرش را بر  .  معلوم نشود  ي رو برداشت و لب هاش رو پررنگ کرد تا کبود          یرژ صورت    
  ».ي شوی البته االن هم مثل روز اول م؟ي زدی می من رژ صورتينبود، فقط برا

  .رو بست و دوتا پتو انداخت روش پنجره ها.  کردادیز  روي بلند شد و بخار
 و اتفاقـا     کش رفته بـود    مارستانی از ب  روزی مثل خون که د    يزیچ.  کم است  يزی و بعد احساس کرد چ     دی اش رو بوس   گونه

 باز شده و گونه هاش گـل  شیاحساس کرد رنگ و رو  کرد،قیبه سرعت خون رو تزر.  که دنبالش بود یهمان گروه خون  
  . انداخته

 خـودش   توانستیبه هر حال م   .  نبود ری تاث ی گرچه در روابطشان ب    ود هم مهم نب   ادیتنها مشکل حرف نزدنش بود که البته ز       
ـ  . بشنود توانستی نم گری گذشته را د   زی آم کی تحر ي حرفها و البته  . دو نفر حرف بزند    يبه جا  ـ  خـوب بـا ا     یول  وجـود   نی

   . بودبی خودش هم عجي داشت که برای خاصتیاحساس رضا
 داند النا هنوز زنـده  ی نمی چه خوب که کس   کردی فکر م  دش سرحال آمده بود و با خو      یلی خ رفتیصبح زود که سر کار م     

  . مني فقط برانباریاست، و ا
  

  ادکلن
  هدیه عابديم

ـ  دي رو شی موهـا  ي فلـز  رهی گ يجا . داد هی تک واری را دور زانوانش حلقه کرد و به کنج د         شیزن دستها      . مانـده بـود  واری
 رهیگ . برد، استخوان دست چپش هنوز جوش نخورده بودشی را محکم فشار داد و دست راستش را به طرف موهاشیلبها
 ي دستمال کاغذ  يچند بار محکم تو   . شد ی بود، کنده نم   دهیوست سرش چسب   از پ  ي کرده بود و به تکه ا      ری گ شی موها يال

 داد بـه   هیـ دوباره سرش را تک   .  دور دهانش را که تا چانه اش معلق مانده بود با دست پاك کرد              يتف کرد، بعد خونابه ها    
 هوار ه کنطوریهم.. . رارشی زي لباسهای بود، چطور ممکن بود حتختهی رنی زمي کوچک و بزرگ رويتمام لباسها .وارید
  .  دادیسرش را تکان م  کرده باشند،دای پی که نشانیی مثل سگها،دی کشیم
  ». مطمئن باشنوی وجود نداره، اي بعديدفعه «

  .دی لرزی دستش مي آرامبخش توي قرصهايبسته 
 ي به برداشته؟جع یاه شده؟اشتب یچ... حتما پس ! دمی نه من ادکلن نخر    م؟ی پس بد  دی رو با  ی چ م؟ی پس بد  د؟ییالو؟ بفرما «

  ». عوض کنمتونمی مدی اگه بخواهی ول،کنهی نمی هم فرقادیمردانه؟ بوش ز
... میریـ  بعد با هم م    يدفعه  ! بار بهت بگم تو انتخاب هات دقت کن        چند...  خوب ی منو ول  ی بخش ی که م  دونمی م زم،یعز«

  » دونست؟یم رو از کجا  مغازه داره شماره خونه مانی انمیبب! یراست

http://mahdis18.persianblog.com


  

  دفتصا
  مهدیه عابدي

   مونده؟کهی تهی نی همفقطـ 
  . رو تنش نکرده بودیکی نی حاال اتا  ...نهـ 
  
  

  عاشقانه
   در البرینتشسروش

http://saoshiant.persianblog.com  
 کـردن دوسـتش     ی م ی معبد با اون زندگ    ي که تو  ییا ه  هم خوشگل بود و همه راهبه      یلی راهبه زن بود که خ     هی اوشون   

 نوشت و اونها را سـر راه        ی عاشقانه م  ي عاشق اوشون شده بود هر روز براش نامه ها         دای از راهب ها که شد     یکی. داشتن
  .  بشه و حرف دلش رو بزنهکی نزدکباری شهامت داشته باشه ی حتنکهی بدون ا، دادیاوشون قرار م

 که عاشـقم    ی گ یگر راست م  «: محضر استاد که بودن، اوشون از جاش بلند شد و خطاب به پسر جوان گفت               ي روز تو  هی
  ». منو بغل کنای االن بلند شو و بنی همیهست

  
  

. . .  
   در شگفتزارآلیس

http://alice-in-wonderland.persianblog.com  
  .کردی وصله می شکافت، سومی می بافت، دومی فلسفه میاول.  تا مرد نشسته بودند بیخ سه تا کنج اتاق مثلثسه   
  . آتش رای خاك را، سومی، دوم آب را نفرین کردیاول
  »چرا؟«: گفتیاول
  » چرا؟«: گفتیدوم
  ». لعنت«: فریاد کردیسوم
  . گر گرفتی مویه کرد، سومی آه کشید، دومیاول
  . هر سه تا پا شدند، مجسمه را از کوره در آوردند، گذاشتند وسط اتاق و دورش حلقه زدندبعد
  ». سینه راستش باز کوچکتر شد«: گفتیاول
  ». مچ پاهایش را کلفت در آوردیم«:گفت یدوم
  ». گذاشتیمی خواستیم که خودمان برایش میاگر سر م... نکن! خدایا«: با سنگ سیاه افتاد به جانش و فریاد زدیسوم

http://saoshiant.persianblog.com
http://alice-in-wonderland.persianblog.com


  

   نوحپسر
   شبانهزمزمه

http://agha-reza.persianblog.com  
اشت و منتظر به آبها چشم دوخت و وقتی دید خبري           دو روز دیگر نیز کشتی را بر باالي بلندترین تپه شهر نگه د             نوح،   

  ».کشتی حرکت میکند... بادبانها را بکشید«:نیست، با عصبانیت فریاد زد
  ». لج بازچهبچه تخس، بچه کله شق، ب«: بعد در حالیکه اشکهایش را پاك می کرد چند بار زیر لب تکرار کرد

  
  
  
  
  

  یک لکه کوچولو
   شبانهزمزمه

آن فقـط یـه لکـه کوچولـو     . من ندیدم. فردا دوباره تو دیدیش. من ندیدم. تو دیدیش .بود روي پیراهنم لکه کوچولو    یه   
دیدیش تا اینکه به اندازه کافی بزرگ شد که آنروز عصبانی بشی و داد بزنی چرا من لکه اي به . ولی تو آنقدر دیدیش. بود

ولی . اولش خندیدم. هنم نگاه کردم و آن لکه کوچولو را دیدمو من با تعجب به پیرا      !این بزرگی را روي پیراهنم نمی بینم      
  . وقتی یاد نگاههاي روزهاي پیشت افتادم یه جایی از دلم درد گرفت و هیچوقت هم خوب نشد

  .آن فقط یک لکه کوچولو بود
 
  
  

   کسی اداستان
  بلوچعبدالقادر 

http://balouch.blogspot.com   
 کی ي و منهاکی از کاغذ ي سطريرو. قلم بغل کاغذ افتاده بود.  داند کجا رفته بودیخدا م. دی دی نمی را کسحسابدار   

ـ  يمنها.  بودستادهی همان بغل ا   یکسیا. سخت با هم در افتاده بودند       را شی سـطر نشـسته بـود و دسـتها    ي دلخـور رو کی
. هی روان زی چ کیو اونور صفر     صفر   نوریا«: و گفت  کی ي منها به قبراق و سر حال رو کرد        ک،ی. شی منها يگذاشته بود رو  

  ».يری گی ماتم نمينطوری ای متوجه بشنویاگه ا
 گذره یهرکه خرش از صفر م. ي اونو فراموش کردی اما معنینی تو صفرو ممکنه بب«: گفت، بودي که کامالً کفرکی يمنها

 به سـمت    نی ذوق، ا  نیا. ی کن ی خوره به دمب دو، ذوق م      ی م یتو دستتو دراز بکن   ! یعدد حساب . کنهیپشت سرشو نگاه نم   

http://agha-reza.persianblog.com
http://balouch.blogspot.com


  

 نی همـ  ي برا ی و شکل  ی دارم اسم  ی اما با تو تشابه    ستمی با تو ن   سهیقا قابل م  تیمن از لحاظ موقع   . ستی بودن، در من ن    دیام
  »! هستمي کنند من هم عددی ها فکر میلیخ
  ».یبعله که هست«: و گفتدی خندکی

  ».ستندی جنس نکیفر از  صي صفر و باالری زیِ صفرم، هستری زی ول«: داد زدکی يمنها
  »...ی تو هم دستتو دراز کن«: گفتکی

مـن رو بـه صـفر دارم،        . چیبه ه ! یستی ن ي صفر، به محدوده     ي رهی رسد به دا   یم«: حرفش را قطع کرد و گفت      کی يمنها
  ». افتد جلومی خورد به صفر و می من ميحرفها
 نی بـه آخـر    یحسابدار قلم را برداشت نگـاه     . ادندستی خود ا  ي هرکدام سرجا  کی ي و منها  کی.  حسابدار برگشت  ناگهان

 اسـت بـا     ي مـساو  کـس ی ا «: صفحه نوشت  نیی و پا  دی کش کی ي منها ي و سپس رو   کی ي رو یسطر محاسباتش کرد، خط   
  »!صفر
ـ .  شده بودندری بود اسدهی بر آنها کش  ی که دست  ی خط ینی سنگ ری ز کی ي و منها  کی ـ  ي جـر و بحـثش را بـا منهـا    کی  کی

  » صفر شد؟ي مساوکسی من بودم چرا انکهی با ا«:دیعجب پرسفراموش کرد و با ت
  ». توانستم باشمیچون من نم«: پاسخ دادکی يمنها

  
  

  يآزاد
   بلوچعبدالقادر

 من مجسمه تا آن زمان مجسمه شاه بود که وسط شهر            يبرا.  تعجب کردم  یلی خ »يمجسمه آزاد  «دمی که شن  ي بار نیاول   
 را  »ي آزاد يآقا« از   ی عالقمند شدم که هر طور شده عکس       یلیخ. هوا بود   در شیتها بود که دس   ی سوار براسب  ،ی ستون يرو
  » شاه؟ای بهتر است يآزاد«:دمی بار از پدر پرسچند.  و شاه کدام بهتر استشانی انیمانده بودم که ب. نمیبب

ـ  نباگفـت  ی مـ کنـان  بعد پرخاش. ام  گرفتهادی حرفها را از کجا      نی که ا  دیپرس ی و م  شد یاما او ناراحت م    ـ  ادی  سـوال را  نی
  . بپرسم

  » عکس داره؟يآزاد«:دمی از مادر پرساطی روز با احتکی.  شده بودشتریتعجب من ب
  ».آوردم یداشتم شاخ در م!  زندان بشهيبعله، فکرکنم عکس آزاد«: فکر کرد و گفتیکم.  خوردکهی مادر
  »چرا؟«:دمیپرس
  ».شهی زندان ميچرا نداره، عکس آزاد«: از من تعجب کرد و گفتشتری بیلیخ

آخـرش طاقـت    .  فکـر کـردم    شهیـ  زنـدان م   ي که عکس آزاد   نی ا ي رو يچند روز . داند ی م شتری بودم مادر از من ب     مطمئن
  »شه؟ی می چي خود آزادشه،ی زندان مي عکس آزادی وقتپدر«:دمی از پدر پرساطی با احتیلی و خاوردمین

  »!ات که برق از چشات بپره  تو گوشزنم ی چنان می حرف بزني از آزادگهی دکباری«: از کوره در رفت و گفتپدر



  

 پدر و مادر را که کنار هـم  يآخرش جوابها. کردم ی حرف بزنم، اما مرتب به آن فکر مي از آزاددمیترس ی از آن روز م   بعد
. کننـد  ی می زنداننندیهم که ببتازه عکسش را .  بشودی آفتابتواند ی هر چه هست نمي که آزاددمی رسجهی نت نیگذاشتم به ا  

 بلند آنقدر خطرناك است     ي حرف زدن از آن با صدا      یول. اند   درست کرده  رااش     هم دارد که مجسمه    یدر ضمن طرفداران  
  ! آدمگوشي  بزند توشود یپدر آدم حاضر م  وشود ی گرد مشیکه مادر آدم چشمها

  
  

. . .  
  مینیمالیده
http://minimali.persianblog.com  

  ».ستی نيزیچ«: گفتی آورد ، به اش می سر در نمنکهی با وجود اشد،ی مضیهر وقت زنش مر   
، حالش بدتر »ستی نيزیچ«: شد، هرچقدر گفتندضی خودش مریاما وقت .  شد ی باخت و خوب م    یزن هم خودش را  نم     

رد نبودشیزیاما واقعا چ. شد و م .  
  

. . .  
   کوچولوي منکلبه

http://cottage.persianblog.com  
  . را بجود و فکر کند و فکر کند و فکر کندشیناخن ها.  خواهد برود کنار پنجرهی دلش مزن   
  . تواند جم بخوردی به بدنش وصل شده که نممی آنقدر لوله و ساما
  .ستی کند مردن سخت نی مالی خزن
  . کندی آرامش نمهیست که گر بار انیاما اول! نه.  کندی مهی که گرستی ني بارنیاول.  شودی تمام نمشی هااشک

  
  

 . . .  
  یرقان
http://yaraghan.persianblog.com  

بـه آپارتمـانم کـه      .  بودن دارد خفه ام میکند     ی این کت و شلوار و کروات رسم       ي ساعت مداوم تو   ١۴.  خسته ام  چقدر   
بعدش . کند از زندان آزاد شده    آورد احساس می   یآدم جورابهایش را که در م     .  آورم یبرسم اول از همه جورابهایم را در م       

  . میکنمی و با خیال راحت همه باد معده ام را خالمیکشم تختم دراز يهم بقیه لباسهایم را و لخت مادرزاد رو

http://minimali.persianblog.com
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 ي یک صفایدستمال حرام نخواهم کرد، با انگشت پاك کردن بین! نه.  ام را تمیز کنمی صبح تا حاال فرصت نکرده ام بین      از
 غذا  ياشتها .ی سینه ات یا با گوشه پتو تمیزشان کن        ي موها ي رو یاگر بعدش هم انگشتت را بمال     مخصوصآ  .  دارد يدیگر

فقط .  مختلف استي که انجام داده ام خوردن و چشیدن خوراکیهايخوردن ندارم، در واقع از صبح تا حاال مفیدترین کار
 کـه از    ییوتر میروم تا دنباله فـیلم پورنـوی        یخچال بر میدارم و یکراست به سمت کامپ        ي را از تو   يشیشه مشروب فرانسو  

 به ي نگرفته زودتر سربمبهتر است تا هنوز خوا.  زیاد حال و حوصله فیلم دیدن ندارمیول. همکارانم امانت گرفته ام ببینم
ه  اش را دوست دارم که راحت میتوانم هرچقدر دلم میخواهد ب       ي مجاز ياه که من چقدر این وبالگ و دنیا       . وبالگم بزنم   

 شک بکند که مـن  ی بفهمد یا حتیبدون اینکه کس. ریس جمهور و اطرافیانش و اعضاء حزب فحش خواهر و مادر بدهم          
  . هستميورمسئول تشریفات نهاد ریاست جمه

  
  
  
  

. . .  
  هومو
http://eccehomo.persianblog.com  

  رسند،  من که میبه
  پرسد،  حال شهرام را میخواهرم
   ، حال وحید رامادرم
   حال مسعود را،یراالم

   حال عادل را،مجتبی
   حال آرزو را،امیر
   حال آیلین را،افشین
   حال سحر را،سینا
   حال محمد را،نسترن
   حال فرناز را،نوش کی
   حال نوید را،شیوا
   حال امین را،نرگس
   حال شیما را،سعید

  

http://eccehomo.persianblog.com


  

   کنندی ها سکوت ممرده
  تارنوشت
http://sameddinziaee.persianblog.com  

 .چـراغ سرسـرا روشـن اسـت     . زند ی باز کاخ قدم م    ي شود و در فضا    یییاده م  . کند ی در اتومبیل را برایش باز م      راننده   
از خیر   . دهد ی که داخل نعلین رفته یایش را آزار م        یزمین خیس باران است و آب      .گویا همسر مهربانش منتظر مانده است     

 کند و با احتیاط به طرف داخل ساختمان قدم بـر  یرش جمع معبایش را دور کم   .گذردی همسرش م  يچیدن گل یاس برا   
 يبکشد کـه صـدا      به سر فرزند   ی خواهد دست  یم . تلویزیون خوابش برده است    يه رو به رو   پ کانا يدخترش رو  . دارد یم

 ی خیزد و سالم مـ     ییریشان از خواب بر م     . زند ی به سر دختر م    ي دهد و ضربه ا    ی به او م   ی تکان یبنگ بنگ فیلم سینمای   
 نگران  ییعن ...ییعن ! بابا نگرانتونم  «: گوید یم . یرسد که چرا سر جایش نخوابیده است       ی دهد و م   یجواب سالم را م    .کند

  »!دانشجو هاتونم
 تونه و ی نمیوقت . نیست که قبال بودی گن بابات اونیبچه ها م «: دهد یدختر ادامه م   . کند ی گوید و سکوت م    ی نم يچیز
  »... کنه و یای به اخراج متهدید شه، ی میمونو بده عصبان خواد جواب سواالتییا نم

شب بـه   .حرف ها تمام شده و دختر منتظر جواب است       ! شنود ی جنبد اما دیگر نم    یدهان دختر هنوز م    . شنود ی دیگر نم 
انبـوه   نـازك را از میـان        ییک کتـاب جیبـ     رد،یانگار که فال بگ    . رود ی کند و به اتاق مطالعه م      یسکوت م  . گوید یخیر م 
مـرده هـا   «: زنـد یعینک را به چشم هایش مـ  . کشد که بخواندی کتابخانه که متعلق به دخترش است را بیرون م    ز ا یبخش

  »! کنندیسکوت م
  
  
  
  

. . .  
  

My Last Temptation  
http://divooneh.com  

 يهـر  .می بکني کارهین بهتره که  به نظر مگمیمن م  .می بکن ي کار هی دی آره با  گهی م ویاست .می بکن ي کار هی دی با گهی م يهر   
 فکـر کـنم   گمیمـن مـ   .می بکنـ ي کـار هی آره به نظر منم بهتره که      گهی م ویاست .می بکن ي کار هی آره به نظر منم بهتره که        گهیم

 فکر.. . بچه هاگهی مویاست .می نکني که فعال کارنهی کار ا نی به نظر منم بهتر    گهیم يهر .می نکن يکه فعال کار   نهی کار ا  نیبهتر
  . تموم شددهی دود نمگهیکنم د

http://sameddinziaee.persianblog.com
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 يهـر  .میکنـ ی مگـا ی باال و به هم ن    میکشی رو م  نمونیبعد هر سه تا مون ف      . شت گهی م ویاست . دمن گهی م يهر . فاك گمیمن م 
 گـه ی دوی و اسـت يهـر  .می کار کن  ی چ دی آره به نظرم حاال با     گهیمنم م  .گهی همونو دوباره م   ومیاست ؟می کار کن  ی حاال چ  گهیم
   .خوابمی مبای و تقرکنمیمنم خودم رو بغل م . خوابنبای رو بغل کردن و تقرگهی همد.گنی نميزیچ
ـ زنهی آشنا میلی خيبه نظرم مر . ده هزار دالر برنده شدیونیزی تلوي مسابقه ي توي مرگهی داره م ونیزیتلو  م بـه نظـر  ی ول

   !زنهیا م آشني بسته از کجا مريآخه من با چشا.  بسته ستگهی چون چشام دکنمیاشتباه م
 که از من امشب ده هزار دالر ی همونگمیمن م .هی کي مر گهی م ویاست ؟یشناسی رو م  ي تو مر  ي هر گمی بسته م  يمن با چشا  

  .خوابمی مشتری و بکنمیخودم رو محکمتر بغل م. گمی نميزیمن چ . شتگهی ميهر . فاكگهی مویاست .دیدزد
  
  

. . .  
   روشني هاخلسه

http://khalse2001.persianblog.com  
 چوب رهبر ارکستر هـم  ي ضربه هایحت.  ارکستر به نواختن ادامه داد    ي اجرا افتنی انی بدون توجه به پا    ری پ ستیولونیو   

  . حضاري خنده هایحت.نتوانست او را متوقف کند
  
  

  یک اشتباه
   خاطرات یک مردهي دفترچه از

http://imaneman.persianblog.com  
  ».يتو دیگر بزرگ شده ا«: را گرفت و گفتعروسکهایم   

  ».با هم ببینیم«:چشمهایم را گرفت و گفت
  ».مال من قشنگند،«:دستهایم را گرفت و گفت

  ». میرندی می خشکيتو گناه دارند،«: هایم را گرفت و گفتیماه
  » چکار؟یخواهیمن همراه توام اینها را م«:اشکهایم را گرفت و گفت
  ». کنیمیبا هم پرواز م«:پاهایم را گرفت و گفت

  »!يحاال یک زن شده ا«: گرفت و گفتیو بوسه ی
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   اي براي عاشقیزاویه
   سپیددفتر

http://daftaresepid.blogspot.com  
دیدم، به نظر همو بود که آشناي نیم سـاعته مـن بـه               اشتیاقی در گامهایش نمی   .  با اندام متوسط، از در وارد شد       پسرکی   

براي خوشبختی دلیلی بهتر از تماشاي ایـن        ! آقا«:و با پسرك دستی بدهم و به او بگویم        فکر کردم بلند شوم     . انتظارش بود 
  »! این خانم را زندگی کنیدنگاه چشمها نمیتوان یافت،

چنـد  . روزه پسرك نشست، منتظر بودم، تا جرقه حاصل از برخورد این دو نگاه را ببینم، هیچ ندیدم جز تهی دیداري هـر                   
  .و هر دو برخواستند تا براي خروج از مقابل میز من عبور کننددقیقه اي پیشتر ننشستند 

  . روي لبهایش جلوه اي حماقت بار به صورتش می بخشیدبخندکه ترکیب آن با ل! چشم دیگر دخترك چپ بود
ه شما از کل سیصد و شصت درجه عاشقی نود درج! آقا«: نظرم رسید، اینبار میتوانم با پسرك دستی بدهم و به او بگویم       به

  »!اما حواستان باشد که روي صد هشتاد که برسید همان نود را هم از دست خواهید داد! اش را دارید
  
  
  
  

  اپیزود اول: بریم فري کثافت 
   پنجرهیک

http://yekpanjare.blogspot.com  
ب دیگه«:مریم   »! کثافتيپس امشب بریم فر. خُ
  » داره؟یآخه بابا جون، چه ربط«:مهیار
  »!چون هر دوشون پاتوقن.  کثافت هم باید بریميچاکلتو رفتیم، فر ین خاطره که چون هاتربطش به ا«:مریم
  » ما باید بریم؟شه یمگه هر جا پاتوق م! ها  یزن ی میعجب حرف«:مهیار
  »چاکلت؟  رفتیم هاتیشنبه واسه چ  که پاتوقه بریم، پس یکیاگه نباید جاهای«:مریم
چاکلـت   کـه هـات   خاطر ایـن  چاکلت خوبه؛ نه به   هات يها  چاکلت  که هات   خاطر این  چاکلت، به   شنبه رفتیم هات    یک«:مهیار
  »!پاتوقه
  ». ندارهی دیگه فرقي جاهايها چاکلت  هم با هاتیچاکلت خیل  هاتيها چاکلت هات«:مریم
  ».چاکلت نیست  هاتيها چاکلت  هاتیجا به خوب  هیچيها چاکلت هات«:مهیار
  »! کثافت نیستي فريها یچ  ساندویبه خوبجا هم   هیچيها پس ساندویچ«:مریم
  » داره؟یآخه چه ربط«:مهیار
  »! هم پاتوقن شون شون تو یه خیابونن؛ جفت ربطش اینه که جفت«:مریم
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Good Mournin` 
  استامینوفن
http://acetaminophen.persianblog.com  

ارند را جویده نجویده قورت میدهم و انتظار     خوردنم پا پیش میگذ    ي که برا  ی بدبخت ي کرمها . روز است که مرده ام     پنج   
   . قبرم شاشیدهي روی از خواب که پریدم دیدم ماده سگ. خواب دیدم جایم را خیس کرده امدیشب. میکشم
   . آید دخترك به تناسخ اعتقاد داشتییادم م

   .پنج روز است که مرده
  
  
  

   جولیا لمبرتي برای هاینامه
   مرغ هاي اجباريتخم

http://numb.persianblog.com  
 زمـین   يلطفـا پایـت را رو     !  شوند یصحنه اگر باشد برنده و بازنده معلوم م       ! جولیا لمبرت ! جولیا لمبرت !  لمبرت جولیا   

  !ي من ایستاده اي گلويرو! بگذار
  
  
  

   همین حوالیجایی
   برفیرودخانه

http://horshid.persianblog.com   
. ن پیرمـرد خـود سـاخته بـود      آکلبه ایی بود چوبی کـه        .ن سپیدار پیر  آدر کنار   . دهمین نزدیکی ها بو   .  نمی کنم  پیدایش   

میز که من را مـی      آگوش نواز، مست کننده، سحر    . نجا می افتاد، از دور صداي جادویی فلوتش را می شنیدم          آگذرم که به    
  .کشید سوي خود

شـنا داشـت بـرایم و       آبا او که چهره یـی       .  او داخل کلبه، گرم صحبت با    . نجا بودم آمدم  آبه خود که می     .  می کرد  طلسمم
شکایتی نداشت از هیچ کس و هیچ جا، و این چه غریب می نمود براي من که از همه کس و همه             .... حرفهاي شیرین نیز  

مده؟ اینجا چـه  آمدم با این قصد که بپرسم او کیست؟ از کجا        آامروز  .  بود ینجا برایم پناهگاه  آخداي من   . جا دلگیر بودم  
. یـد آلیکن امروز هیچ صدایی نمی      . ن سپیدار پیر  آدر کنار   . جایی همین حوالی بود    .پیدایش نمی کنم   .نمی دانم ... کندمی  

  .هیچ اثري از او و کلبه اش نیست
  
  

http://acetaminophen.persianblog.com
http://numb.persianblog.com
http://horshid.persianblog.com


  

   مومنمرد
   شکرالهیآنا

http://annashokrolahi.persianblog.com  
مـشکل میـشد فهمیـد آدم    . ن داشت و کفش و لبـاس کراوات په یک صورت اضافه داشت؛.  بودی دستیم مرد خوب  کنار   

گـشت دنبـال     داشـت مـی    . میداد ي گوشهاش زده بود بیرون که به من امیدوار        ي یک چند دسته نور از تو      ی ول .خوبیست
   زن با صورت اضافه مرده؟ک اطالع نداده که یی ترحیم در روزنامه میخواست بداند کسیآگه
  ».شود فهمید  را ازشان نمییهیچ  شده؛یلکخاك بر سرها روزنامه هاشان ا«:گفت می

 . مـرده میـداده    ي گفت که این زنش نیست؛ زنش بو       . بو کشید  .گرفتم جلوش .  کاغذ يمن شکل یک تندیس را کشیدم رو      
 ي کـه بیخـود کـرد      ی یعن . من رو ترش کردم    . نشوم ش که مزاحم تفتیش و تحقیق     ی یعن .این پا آن پا کردم؛ به من غیظ کرد        

 به دروغ گفتم من هم فقط یک مرد مرده را .شود  گذشت؛ دیدم توجه مردانه اش اصلن جلب نمیي یک چند يغیظ کرد 
   .دوست دارم

 آدامس ترشش را انداخت بیرون و بعد هم رفت کـه  . دهانش را از سه نقطه جمع کرد      .بلند شد ابروهاش قفل کرده بودند     
  . نو روزنامه بخرداز
  
  
  

  ي بازنقطه
   رازقیگل

http://golerazeghi.persianblog.com  
ـ  قرمـز،  نقطه ها از همه رنـگ،      . رنگارنگ يمحوطه پر بود از نقطه ها      . تا نقطه سبز وارد محوطه شدند      دو     بـنفش،  ،یآب
 به  ینقطه نارنج  .دو تا نقطه سبز هم همراه بقیه نقطه ها مشغول چرخیدن شدند           . در محوطه مشغول چرخیدن بودند    ...زرد

 سبز آمد و نقطه ي از دور به سمت نقطه ها     ینقطه آب . ند سبز خودشان را کنار کشید     ينقطه ها   سبز نزدیک شد،   ينقطه ها 
نگـاه   . تا نقطه سیاه گوشه محوطه نشسته بودند و بقیه نقطه ها را نگاه میکردنـد               دو. سبز باز خودشان را کنار کشیدند      يها

به طـرف  ی  رنگينقطه ها . سبز میچرخیدنديهانقطه .  یک لحظه به هم گره خوردي سیاه براي سبز و نقطه ها   ينقطه ها 
  . سیاه نشسته بودنديانقطه ه.  سبز خودشان را کنار میکشیدندينقطه ها . آمدندی سبز مينقطه ها
  . سبز میچرخیدندي هانقطه . سیاه نشسته بودندي هانقطه . سبز میچرخیدندي هانقطه
  . سیاه هنوز نشسته بودندي هانقطه
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  ربط
  فالشر
http://flaasher.blogspot.com  

  . بدید کمکتون کنماجازه -
  . نه متشکرمـ
   تعارف می کنید؟ـ
  . نه به خدا، ولی آخه خودتون وسایل تو دست داریدـ
  . اي بابا اینکه چیز مهمی نیست، این یکی دستم خالیه، در ضمن تو راه کمی هم گپ میزنیم مسیر کوتاهتر میشهـ
  .باعث زحمت میشه اتفاقآ من هم خسته شدم ولی آخه ـ
  . چه زحمتی؟ گفتم که یک کمی هم با هم گپ می زنیمـ
   پس وسایل خودتون رو چه می کنید؟ـ
  . چی می خواد بشه اونا رو میگیرم تو اون یکی دستم، وسایل شما هم تو این دستم، خودمون هم باهم گپ میزنیمـ
مشکل ایجاد بشه، نمی خـوام باعـث نـاراحتی تـون             می دونم، این نهایت لطف شماست، ولی آخه می گم نکنه براتون              ـ

  .بشم
 من دلم میخواد چند لحظـه همـراه         اصآل  اي بابا، وفتی من خودم میگم که زحمتی نیست، باز هم حرفی باقی می مونه؟               ـ

  .شما باشم
  . حق با شماست، من هم دلم میخواد ، ولی می ترسم خسته بشیدـ
  . چند لحظه همراهتون باشم چرا متوجه نیستید، من فقط میخوام برايـ
   پس تکلیف وسایل خودتون چی میشه؟ـ
  تا آدم داره؟  عزیز من وسایل من چه ربطی به چند لحظه همراهی دوـ
  شما چرا متوجه نیستید؟. ربط داره یا نداره مهم نیست، مهم اینه که اونا وجود دارند ـ
  
  

. . .  
   من نیستاین

http://itsnot-me.blogspot.com  
ـ  را بردار  تانیخوب بچه ها پاك کن ها     . می کن ی نبودن م  ی کس نی کالس با هم تمر    نی در ا  ما     مـن ده صـفحه      ياز رو . دی

 دهـم چـه   ی مـ ادیمن با شما فرق دارم، چون .  پاك کرددی چه طور با دیری گ ی م ادی ي قبل از هر کار    نجایشما ا . دیپاك کن 
 یپاك شدن من به تالش شما بـستگ . دی تالش کندی اما شما با.وم شی پاك نم  یفرق دارم، پس به راحت    .  پاك شد  دیطور با 
 پـاك  ي بـرا يزی چگرید.  نداردیی پاك کردن معناگری و پاك کنم، د   نمی ها بنش  مکتی آن ن  ي رو نیی پا میایخودم اگر ب  . دارد
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 تـان را    ی سع ي همه   دیفقط با .  شود ی کارش سخت تر م    دی مرا نگاهش نکن   ي طور نیا. حتا خود شما  . کردن وجود ندارد  
.  بدهـد  ستیـ  ب ی که بـه کـس     ستی ن نجای ا گری برسد، د  جهی تان به نت   ی سع یوقت.  خواهد ی تان را م   ی سع يمن همه   . دیبکن
شما دستانتان که پاك   . دی ا دهیشما غم او را فهم    . دی شاگرد او هست   نیشما بهتر .  از قبل داده است    نی هم ي شما را برا   ستیب

شما هنوز هم . دیشما در کالس تنها نشسته ا. دی روی نمرونی از کالس بهی بقکسعشما بر. دی لرزی دهد میکن را فشار م
  . پاك شده استگری که او، ددی ادهینفهم

  
  
  

  دستشویی زنانه
   فرشبافیمریم

http://marymoon.persianblog.com  

را زیر شیر آب گرفته بـود  همانطور که دستش  . تکیه داد و شیر آب را باز کردی شکم بر آمده اش را به لبه دستشوی  زن   
و  . زنانه دستپاچه و معذب شده بود، نگاه کردی مرد را که آشکارا به خاطر حضور مردانه اش در دستشوی     یاول زیر چشم  
  . مخصوص تعویض پوشک دست و پا میزدي سکوي روکهی بعد به نوزاد لُخت

 يمرد بیشتر دستپاچه شـد و دسـتش را تـو           .د که صبرش تمام شده باشد شروع به گریه کردن کر          ینوزاد همان موقع گوی   
 بـه  ی آینه موهایش را مرتب کـرد و دسـت     يزن تو  . گشت ي که همراهش بود کرد و آشفته دنبال چیز        يساك بزرگ سفید  

  ». تونه از عهده اش بر بیادیمطمئنم که نم«: ییش خودش گفت.شکم بر آمده اش کشید
زن که خنـده اش گرفتـه بـود دیگـر      . بچه گذاشتي و وارونه رو    ساك بیرون کشید   ي را از تو   یمرد پوشک یکبار مصرف   

  ».اینطوري نه«:نتوانست خودش را نگه دارد و با تمسخر گفت
 که مشغول تعویض همانطور.  بچه را گرفت و کمرش را از زمین بلند کرديمچ پاها .و بعد پوشک رو از دست مرد قاپید 

  »کنه؟ یچرا همسرتون کمکتون نم«:پوشک بچه بود پرسید
  ». همیشه ترك کردي همین رستوران من و بچه رو برايیک ساعت پیش تو«: جواب دادمرد

  ».متاسفم«:  تفاوتی گفتی زن با لحن ب
  »اسمش چیه؟«: اینکه بحث را عوض کند پرسیدي و برا

  ». دونم به توافق نرسیدیمینم«: مرد جواب داد
  ».هز و لطیف خوب رزالین چطوره؟ پوست صورتش مثل برگ گل رز قرم«

  ».بهتر از این نمیشه .عالیه«: بعد با هیجان سرش رو تکان داد و گفت.مرد دو سه بار روزالین رو زیر لب زمزمه کرد
 بـه شـکم   . کردیاز زن به خاطر کمکش تشکر کرد مکث . دوشش انداخت يروزالین رو از بغل زن گرفت و ساکش را رو         

  »؟کردید  براش انتخابیختره یا پسر؟ اسم؟ دیمال شما چ«:برآمده زن اشاره کرد و گفت
  ». خواستم از دستش خالص بشم اما دیر فهمیدم که باردارم، نشدیم. نه«: ابروهاش رو باال انداخت و گفتزن

http://marymoon.persianblog.com


  

  » صرف قهوه دعوت کنم؟ي تونم شما را برایم«: که تعجب کرده بود گفتمرد
  ».البته«: گفتی به آرامزن

  .رج شدند زنانه خایو با هم از در دستشوی
  
  
  
  

  حاجاقایکثیفشیشلولبند
   ابولهبشطحیات

http://newcerberus.persianblog.com  
 پله ها ریشه يآن قدر که رو. پدرسگ ششلول بندي زنم به دستان کثیف آن حاج آقای آن پله ها و زل مي نشینم رویم   

  . کندی سر من خالي هم تویآن قدر که کالفه شود و یک.بدوانم
  
  
  
  
  
   انددهی خوابسانیقد

  آزاده طاهایی
http://azadtah.com/a  

 ،ی را به دقت بخوانی نشاننی بار اکی دیتو با.  خانه ام را به اطالع تو برسانمقی دقی که نشاندهیوقتش رس!  مندوست    
 که تو نیکر اف. ی خود را به خانه ام برسان،ي بدون آن که در راه گم شوی کنی و سعی لب تکرار کنریچند بار هم آن را ز
 شـهر عبـور      ي  از دروازه  دیاول با  :پس خوب گوش کن   . ي گم شو  دیتو نبا . نه.  کند ی م وانهی مرا د  ،يدر راه خانه گم شو    

 نی دروازه دارد و مهم ترنی جهان است و چندیمی قدي کنم، از شهرهای می که من در آن زندگيشهر. تعجب نکن. یکن
 ی مسی قدانی ِ فلورلیو و طضی آنگاه به بلوار عر،ي که بگذرسیدروازهء آنتوان قداز .  نام داردسیدروازهء آن آنتوان قد 

ـ  در ا  ي رو ادهیـ  دارم کـه از پ     نانیاطم.  گل رز، شمشاد و چمن     ي صنوبر و بته ها    ي پر از درخت ها    بای ز ي بلوار . یرس  نی
اه نکن، چون ممکـن اسـت حواسـت     ها نگییبای زنی کنم که چندان به ای مشنهادی حال پنیبا ا.  شدیبلوار خسته نخواه  

 و آن را اوری برونی بفتی از کای بی از جسمی نوی متی راه را که برایبه خاطر داشته باش که هر چند گاه نشان. پرت شود 
 قرار  نی بلندتر از سطح زم    ی بر سطح  سی قد نی آپول دانی م سی قد انی بلوار فلور  يدر انتها . در طول راه در ذهنت مرور کن      

  بـه کوچـه  ابانی سه خنی از اکیهر . سی قدتی هانرو تهیسی فل،ی اوژني هاابانیخ:  راه داردابانی به سه خ دانی م نیا. دارد
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 ي کوچک جلـو ي سه طبقه که باغچه ايخانه ا. دی دیاز داخل کوچه خانه ام را خواه.  انجامد ی م سی قد  ي   مونهی س ي  
 به بعـد  نیخب، از ا.)  آن کج شده استي هالهی از مي تعداد. ( محصور کرده انددی سفيآن ساخته اند و آن را با نرده ها     

 ی زندگنی و آپولانی طبقه آنتوان و فلورنیدر ا. ینی بی اول سه در م ي در طبقه.  کردی خواهدای جمع است که مرا پالمیخ
 وارد طبقه دیدان که نبا را بنی حال انیبا ا. تی و هانرمونهیسوم س ي  و در طبقهتهیسی فل،ی دوم اوژن ي در طبقه.  کنندیم

من پشت آن در منتظرت . ینی بی در مکیدر آنجا فقط    . ای ب نیررمی برو و از آنجا به ز      ی چوب  ي    بلکه به راه پله    ،يها بشو 
ـ همان . ی بار، آرام در بزنکی که – دوست من – باشد ادتی.  کنمی باز متی در را به رو  ي که آمد  نیهم. هستم  بـار  کی
  . انددهیب خواسانیقد.  ستیکاف
  
  

. . .  
  گلناز
http://golnaz82.com  

  ! بپر بچه، بپرـ
  . است و جنگجو آنسوستادهی رودخانه اي سونی ابچه
  !ی توانیتو م.  بپر بچه، بپرـ

دستش را  . برساند اشگری دي خروشد به آن سوی غرد و م ی رود خانه که م    ي تا ازآن سو   ردی گ ی دست بچه را م    جنگجو
  . خروشد بگذراندی غرد و میه که م تا از رودخانردی گیم

  . کندی مشی نه آنقدر محکم که تا بچه با دل راحت بپرد و نه رهای کشد ولی و مردی گی اش را مدست
  !ی توانیتو م.  بپر بچه، بپرـ
  . پردی دارد و می بر مزیخ. ردی گی دست جنگجو را مبچه
جنگجو نه انقـدر محکـم گرفتـه بـود تـا            .  شود یه رها م   خروشد دست بچ   ی غرد و م   ی رودخانه که م   ي انهی م ناگهان اما

  ...بپراندش و نه
  . خروشدی غرد و می رودخانه که مانی شود می رها مبچه

  . دهدی دست تکان مشی برد و جنگجو تنها برای بچه را با خود مرودخانه
  
  
  
  
  

http://golnaz82.com


  

. . .  
   هاي بی نام و نشانواهمه

http://8520shab.persianblog.com   
  !اغ من بود هویج دمآن
  
  
  

   پروانهاوقات
  ی رمضانمحمد

  از خوخانف
http://yashar.persianblog.com  

  
  .زل زد به پروانه و یادش رفت شلیک کند. پروانه اي بال زد و روي مگسک نشست.  سنگر دراز کشیده بودتوي
٢  

  .افتاد زمانی عاشق بوده استخیره شد به پروانه و یادش . پروانه اي روي مونیتور نشست.  کامپیوتر نشسته بودپشت
٣  

  .یادش رفت پیر شده، بلند شد و دنبال پروانه دوید. پروانه اي روي دسته عصایش نشست.  نیمکت نشسته بودروي
  
  
  
  

١٢٣ 
   احمديفرشته

http://biesm.persianblog.com  
اولین سوراخ . وها هم بلدنحتی کوچول. شبیه ده، بیست، سی، چهله. صد و بیست و سه، خیلی آسونه... یک، دو، سه   

  نه؟. خیلی حال میده. تلفن رو می چرخونن بعد دومی رو بعد سومی
  .سالم... الو... اولی بعد دومی بعد سومی

  . بفرمایین. سالم-
  .اي وجود داشت  همیشه دلم می خواست تو ایران همچین شماره-
   بله؟-
  . مثل کانادا-

http://8520shab.persianblog.com
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   امرتون؟-
  ...اي  شماره خواستم بگم خوب شد که همچین-
  اي ندارین؟  امر دیگه-
  . چرا-
  . بفرمایین-
  ...قبلنا بچه بودم...  من بچه بودم یعنی-
  . مثل همه-
  ... قبلن دلم می خواست زنگ بزنم-
  .هاست  این شماره واسه شکایت بچه-
  ...منم قبلن..  اوهم-
  . شما می تونین با یه مشاور تماس بگیرین-
   خانم؟-
   بله؟-
  گیرن؟ یلی باهتون تماس میها خ  بچه-
  .یم تازه راه افتاده.  هنوز نه-
  گن؟ گن؟ وقتی زنگ می زنن چی می  چی می-
  .کنن گاهی گریه می. شاکین...  خب-
  ... از کی شاکین؟ از پد-
  ...معمولن از ما.  از کسی که کتکشون می زنه-
  ... منم می خواستم شکایت کنم من قبلن بچه-
  .بودین بله گفتین قبلن بچه -
  . شما هم گفتین مثل همه-
  از کی شکایت دارین؟. باشه بگین من گوش می دم... چه فرقی می کنه؟ باالخره شما هم قبلن... خب...  ام-
  ... از پ-
  . صبر کنین یه شرطی داره-
   چه شرطی؟-
خواستم از کسی شکایت می ... یعنی بعدش من به شما زنگ بزنم منم می خواستم... تون رو بدین تا بعدش من  شماره-
  .کنم

  . صداتون چه کوچولو شد-
  ... خب-



  

  این؟ هچ شما یه دختر ب-
  . نه االن نه-
   کتک می خوردین؟-
  ... هر روز-
  ؟ می خواین بیایین اینجا-
  .فکر کنم آره...  فکر کنم-
   دارین گریه می کنین؟-
  .آره...  ا-
   آدرسم رو می نویسین؟-
  .آره... ا-

  
  ایستگاه

  مهسا
http://harfayemahsa.persianblog.com  

 شود  یقطار سوت زنان نزدیک م    ... همه رفته اند   . نیمکت کهنه نشسته ام    يفقط من هستم که رو     . خلوت است  ایستگاه   
 ی دارم و در خالف جهـت حرکـت قطـار راه مـ             یچمدانم را برم   .منتظر است تا سوار شوم     . کند یو در ایستگاه توقف م    

  ...افتم
  !ر نشدمباز هم سوا

  
  
  

  یعاشق
   روندگاندریا

http://daryaravandegan.com  
  .دیچی خنده اش در فضا پي خیاالنه ی بي جابجا کرد و غشغه ی صندلي اش رو روی صد و هفتاد، هشتادکیلویهیکل   
از  خـوب، بعـد      يهـوا . ي بود و بهار   یهوا آفتاب .  کردند ی رو در اطاق پخش م     ي خوش شاد  ي از ته دلش، بو    ي ها   خنده

 که تمام وقـتش در خانـه        ی زن مسن  ي باشد، آنهم برا   ی این همه سر خوش    ي برا ی تونست دلیل کاف   یهفته ها ابر و سرما م     
آفتاب   نوريهمین که باریکه ا.  چرخ دار و کمک دیگران داشت  ی احتیاج به صندل   یی جابجا ي گذشت و برا   یسالمندان م 

 یهمانقدر که به زحمت تکان م.  آن روزی خوشبختي برا،نست باشد توای مي دلیل ساده ا  ، کرد یاطاق تاریکش را گرم م    
  ». تازه دیروز گفت که دوست دارم. شناسیمیپنج ساله هم رو م«: زد، گفتیخورد به زحمت هم حرف م

http://harfayemahsa.persianblog.com
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  »؟یشما چ! چه خوب! پس که اینطور«:گفتم
  ».دیگه ه هفتهس.  کنم که بیادی مي میرم، ثانیه شماریبله که دوسش دارم، واسش م«: گفتشادمان
  » نیست؟یمگه اینجای«:پرسیدم

  ».هینه تگزاس«: افتخار گفتبا
  »ه؟یپس آمریکای«:پرسیدم

  ». آد اسمش ادوارد نلسونهیبله از تگزاس م«: شوق گفتبا
  ».دی آیی در می بعد از این همه سال از تنهایه،ی این بود خوب عالیپس دلیل این همه سرخوش«:گفتم
 مانـده اش رو   ی باق ي که تک و توك دندان ها      ي آراسته سرش کشید با دهان باز      ی مانده ول  ی باق ي با ناز به چند مو     یدست

 خـوام  یبـه همـین خـاطر مـ    .  شـم ی اش یک طرف، از فکر سکـسش آب مـ       یتنهای«: بلند خندید  ي داد با صدا   ینشون م 
  ». خوام فقط خوشگل بشمی مي با هر دردیخوشگل بشم به هر قیمت

  
  
  

  نمایش
   نگاه سادهیک

http://yek-negah.blogspot.com  
 و نی هـاتون نشـست  یشما رو صـندل . نی من بگذرونشی رو با نمای کنم شب خوب   ی کنم و آرزو م    ی م می به شما تعظ   من   
 می مـن تنظـ   يپرده کنار رفته و پروژکتورا نورشـون رو رو        . نی خور ی م لی چس ف  نی به دستاتون نگاه کن    نکهی بدون ا  نیدار

.  آرومـه ی قـ یاَو ال مو سـ .  ر َمی ِ صحنه فا سل ه ها رو ر آه م         ر و ر ِ صحنه تا اون و         نینم، از ا   ک یمن شروع م  . کرده ن 
ف َسا مو قا طي ِ مکث ها ص ِ دا  يتو ن ِ چ س ِ في با ص ِ دا ی ِ ن َ ن دو نا تون مـ ي زلی ِ خورد ش د َ نَ ومشی ر ِ د  .

.  دو َمیمـ .  شـم یدو ال م.  شمی ال بها گم می سيال به ال.  دو َمیم. شم ی دو ر می ك ال مي ال بهایاز ت َ سل سل ِ س     
.  دارمی ر قصم پاهامو خوب ور نمـ     ی م یوقت.  ر قصم  یم.  شم یدو ر م  .  دو َم  یم.  شم یدو ره م  .  دو َم  یم.  شم یدو ال م  
 بـزرگ رو  نـه ینم و آ کیعرقمو پاك م.  شدهشتری بالی چس فيصدا. ومدهی ال م بگم سال م؟ شما خوشتون ن   ی به فا م   دینبا

 ر  یمـ . نیشیهمه تون خوشحال م   .  شم ی م می قا شه،ی م لی تشک ي مجاز ری که تصو  یی اونجا وه،ی ج ي تو ،پشتش.  آرم یدر م 
 کنمو شما توش چس     یك ُ ال مو برعکس م     .  کنم ی م میبه شما تعظ  . نی گذرون ی من م  شی رو با نما   یشب خوب .  ن یق س 
   د وی ر می می خورم و می ال رو میچس ف. نیزی ری ملیف

  
  
  
  

http://yek-negah.blogspot.com


  

  نظر کرده
  خاکستر گل سرخ
http://mina24.blogspot.com  

 به گـردنش    اش  زهی ر ي  جثه ي بود که به بلند    ي همرنگ گردنبند  شی آسمون يچشما. ختهی بود و به هم ر     یی طال موهاش   
 . داد دستش  ینیری ش هیر   شد و با تش    یمادرِ عصبان . دی کرد، سربند مادرش رو کش     يقرار ی بغل مامانش ب   يتو .انداخته بودن 

لَچ و ملوچ ذره ذره ش  دی خند یم کـه  ی بود با مرد و زندهی دراز کشي تخت کناري که رویرزنیپ .دی جوی رو مینیری وبا م 
 ی قـدرت ي  نرفته بود که آب دهانش رو جمع کرد و با همـه رونی کرد؛ مرد هنوز از در بیبه مالقاتش آمده بودن خداحافظ    

ـ  م، نگـاه کـرد    یـی  مـو طال   ي روم رو برگردوندم و دوباره به بچه       . تف کرد  یی ود به گوشه  اش ب    فکِ گنده  يکه تو   یتـاب  ی ب
بچه آروم دستش رو آزاد کرد  . دستش رو گرفتی و دختر کوچکستادیبچه ا. نیمادرش خسته شد و گذاشتش زم. کرد یم

 رو برداشت، نگاهش کرد شیخوراکبچه نشست و . ی کفپوش سنگي از دستش افتاد رو    ینیریو چند قدم به جلو رفت، ش      
.  رو برداره  ینیری از ش  يا  دوباره برگشت و خواست تکه    .  به سمت در   رفتنشروع کرد به چاردست و پا        .نی زم دشیو کوب 

ـ  هـزار مر ه،یـ  بخـش عفون مارسـتانه، ی بن،یخانوم مواظب بچه باش«:گفتم .الشی خ یبغلش کردم و دادمش به مادرِ ب        و یضی
  »...یفیکث
  »! آد ی به سرش نمیچینظر کرده اس، ه«: گفتالیخ یفم و ب تو حردیپر
  
  
  
  

   به اسم  به نام خدا داستانی
   علی توکلیمحمد

http://sarzamineajayeb.com  
بابـا دیگـر    . بابا را بردنـد قبرسـتان     . بابا مرد . بابا وبا گرفت  . بابا آب آلوده خورد   . بابا آب خورد  . بابا آب داد  .  نام خدا  به   

  . همه ما براي بابا گریه میکنیمپس . نیست
  . براي امروز بس استـ
  ! با توام؟ دیالوگت را خواندي ؟ـ
   ...ـ

  .پایان
  
  

http://mina24.blogspot.com
http://sarzamineajayeb.com


  

   بی خانمان در دفتر کارکارآگاه
   دبلیوجرالد
   امراییاسداهللا

http://asadamraee.persianblog.com  
باز هم همان کار را بـا  «:ادگار گفت .زد همراه جک هامر کله ي سحري توي استیشن فوردش در پارکینگ چهچه  تلفن   

  »!ژاکلین فرار کرده و من خیلی عصبانی ام .تو دارم
حالم به هم می خورد از بس رفتم دنبال جمع کردن زن هایی که از دست شوهرهاي     !نه من یکی نیستم   «: هامر گفت  جک

  »!افسرده شان در رفته اند
حوصـله ي پرانـدن مـستی اش را          .روش فقط نباید مست باشـد     این دفعه یک هزاري هم       .ببین روزي ششصد می دهم    «

  ».ندارم
!  این دفعه باید سر حال باشـی .خوشگلم باز باید بگردیم تو را پیدا کنیم       ! ژاکلین«: هامر گوشی را گذاشت و غلتی زد       جک

  ».به سالمتی
  . ها به هم خوردلیوان

  
  
  

   و باغبانمرك
   کوکتوژان
   امراییاسداهللا

امروز صبح عزراییل را در باغ دیدم کـه نگـاه تهدیـد     !به دادم برسید حضرت واال  «:به شاهزاد ه اش گفت     جوانی   باغبان   
  ».دلم می خواهد امشب معجزه اي بشود و بتوانم از این جا دور شوم و به اصفهان بروم .آمیزي به من انداخت

اده در باغ قدم می زد که با مـرگ رو بـه رو            عصر آن روز شاهز   .  راهوار ترین اسب خود را در اختیار او گذاشت         شاهزاده
  »چرا امروز صبح به باغبان من چپ چپ نگاه کردي و او را ترساندي؟«:شد و از او پرسید

خر خیلی از اصفهان فاصله داشت و من می دانستم که قـرار   آ.تعجب کرده بودم .نگاه تهدید آمیز نکردم  «: جواب داد  مرگ
  ».ماست امشب در اصفهان جانش را بگیر

  
  
  
  

http://asadamraee.persianblog.com


  

   هريعشق
   هورتونبیل

  اسداهللا امرایی
. اما آن چه او را تحریک مـی کـرد نـوایش بـود           . ي انحناي نرم و هوس انگیز و برق طالیی اش به او نگاه کرد              شیفته    

  . در همه حال با او جور در می آمد. گاهی نرم و هوس انگیز گاه رها و وحشی
  ! نوایی راه می انداختندامشب چه شور و. عاشقانه لب بر لبش گذاشت

  . و ترومپت اش را می گویمهري
  
  
  
  در

   الكنورمن
  امیر مهدي حقیقت
http://amirmehdi.com/blog  

ـ        داند یکس نم   هیچ. بعد رفت تو و در را بست      .  تپه گذاشت  ي را که با خودش آورده بود پا       يدر     ی بعـد از آن چـه بالی
  . بر نیامديکس کار  جیغش بلند شد، از دست هیچيه صدا هم کیوقت. سرش آمد؛ چون در فقط مال او بود

  
  
  

   گلدسته
   کرفبنت

   حقیقتيامیر مهد
 او، چـشم از     ي جوان، روبـه رو    يدختر.  اتوبوس نشسته بود   ی صندل ي بر زانو رو   ی الغر و رنجور با دسته گل      يرمردیپ   
ـ  از ا  دانـم  یمـ «:ا به دختر داد و گفت      بلند شد، دسته گل ر     رمردی پ دند،ی رس ستگاهی به ا  یوقت. داشت یها برنم   گل هـا     گـل  نی

  ».شود یگمانم او هم خوشحال م. شان به تو  دادمکه میگو یبه زنم م. ات آمده خوش
 و وارد قبرستان کوچـک شـهر        رفت ی م نیی اتوبوس پا  يها   را نگاه کرد که از پله      رمردی جوان دسته گل را گرفت و پ       دختر
  .شد یم
  

http://amirmehdi.com/blog


  

. . .  
  

   مهدي حقیقتامیر
 بار  ریو مادرش ز   پدر. باشد  کفش کرده بود که با او تنها       کی کوچولو از چند وقت بعد از تولد برادرش پا را تو             یساک   
منتها او . اوردی سر بچه بیی بشود و بالاش ي چهار پنج ساله حسودي دخترهاشتری او هم مثل بدندیترس ی چون مرفتند؛ ینم
 هـم نبـود و هـر روز کـه     بـردار  دسـت .  مهربان بـود یلی و با برادرش خداد ی از حسادت از خودش بروز نم    يا   نشانه چیه
  بـا  یسـاک .  بـا بچـه تنهـا بمانـد        قـه یعاقبت پدرو مادرش کوتاه آمدند و گذاشتند چند دق        . کرد ی اصرارم شتری ب گذشت، یم

. ننـد ی او را ببانـستند تو ی بازمانده بود و پدر و مادر کنجکاو م      ی در کم  يال.  اتاق نوزاد و در را بست      ي رفت تو  یخوشحال
. هی جون، به من بگو خدا چه جور       ی ن ین«:پچ کرد    آهسته رفت طرف نوزاد، صورتش را چسباند به صورت او و پچ            یساک

  ».ره ی مادمیمن داره 
  
  

   صحنهي روظاهرشدن
  تاو  لهنهاردیرا

  ناصر غیاثی
http://nasser.persianblog.com  

  : شود ی ظاهر ميمرد   
  ».م مننیا«:دیگو یم
  ».دی کنشی آزماگری بار دکی«:میزن ی صدامما

  ».نجامیمن ا«:دیگو ی مشود، ی ظاهرمدوباره
  ».ستی بهتر نیلیخ«:میزن ی صدامما

  ».موضوع منم«:دیگو یم. شود ی وارد اتاق مدوباره
  ». بوديشروع بد«:میزن ی صدا مما

  ».سالم«:کند ی صدامدهد، یدست تکان م. شود ی وارد مدوباره
  ».دیی را نگونیلطفن ا«:میوگ ی مما

  ».بازهم منم«:زند یصدام. کند ی امتحان مدوباره
  ».بنیتقر«:میزن ی صدا مما
  ».دیها در انتظارش بود آنکه مدت«:دیگو یم. شود ی وارد مگری بار دکی
  ».دوباره«:میزن ی صدامما

http://nasser.persianblog.com


  

 م،ینـ یب ی او را نمـ گـر ی ما د ده،ی پر د،یای ب گری د خواهد ی نم ماند، ی م رونی حاال او ب   م،ی تعلل کرد  یلی خ گری حاال د  ي وا ياما اِ 
  .مینی را ببابانی و به سرعت چپ و راست خمیکن  را بازخانه  که دریحتا وقت

  
  
  

   شب فیتکل
  ولف وندراچک
  یناصر غیاث

  
ـ  اسـت و  ی استاد قـصاب   کند، ی اعالم م  نی متهم مکتی ن يرو. رساند ی را به قتل م    يگری با تبر مرد د    يمرد      خـوك را کی

  .دهد ی دادگاه قرارماری قصابان را در سه نسخه در اختي هی صادره از اتحادیمدرك قصاب. کشته است
  

رهگـذران دور زن جمـع      . ستیـ  ن یاسـکناس جعلـ   . فروشـد  ی را به پنجاه مارك م     یمارک  اسکناس صد  ابانی در خ  یزن   
  .واب بدهد جی سختاری به سئواالت بسسی در مرکز پلدی بعد باقهیپانزده دق. شود یم

  
  
  
  
  
  

  هشت داستان خیلی کوتاه
  مت هانون

   توکلیهما
http://homatavakoli.blogspot.com  

  
.  وقتی داشت وسائلش رو جمع میکرد که به فلوریدا بره یه دونه عکس پیدا کرد از بچگی هاش توي بغـل پـدرش         مایکل

  .ره سر جاش گذاشتجاي اینکه گریه کنه، وسایلش رو از توي چمدون درآورد و همه رو دوبا
  

  .اولین فکري که تو کله ش اومد یک روز طوالنی دیگه توي مزرعه بود.  با اولین اشعه خورشید با عجله بیدار شدخوآن
  . هنوز از رو تختش پایین نیومدهخوآن

  

http://homatavakoli.blogspot.com


  

ما  زمینـو جـارو      توي پمپ بنزین داشت باك ماشینش رو پر میکرد و فکر میکرد این آقایی که لباس سبز پوشـیده و داره                     اِ
  .میکشه مجرده یا نه

ما   . توي پمپ بنزین نگران شده بود نکنه تا آخر عمرش تنها بمونهاِ
  

  .دامنشو پاره کرد. ولی آقاهه کاري به این کارا نداشت.  سعی میکرد معصوم و دست نخورده به نظر برسهملیندا
  

ولی اگه میمرد هم نمیخواست از اونجا بیرون . تقصد خودکشی نداش.  خودش رو تو حموم بخار زندونی کرده بود       استیو
  .بیاد
  

فیلیپ دوست داشت فردا .  تمام شب رو کتاب میخوند و زیر پاراگرافهایی که به نظرش عاشقانه میومد خط میکشیدفیلیپ
  ».این کتاب خیلی قشنگه«:تو کتابخونه بتونه به دختره بگه

  
  ».خدا کنه برگرده همینجایی که من نشستم«:گفت.  اسلحه رو رو به آسمون گرفت و ماشه رو کشیدسر
  

  »!دیگه نه! نه«:آچار رو انداخت کنار و گفت. نور خورشید درست تابید تو چشماش.  عرق پیشونیش رو پاك کردلستر
  
  
  
  
  
  دی امنا

Platt  
   توکلیهما

 و  IM, یندوق پـست  ص،  ی تلفن یمنش  ,لیموبا, تلکس, فکس, آدرس, لیمی هم ا  نیا,  شماره تلفنمه  نیا!  داشته باش  تماس
web page .منتظرميمن هر گوشه ا. فقط صدام بزن, ای .  

  
  
  
  
  
  



  

  برخورد
Adair  

   توکلیهما
؟ ییتـو !  مـن ي؟ خداایکتوریو«:یی گوی مدیبا ترد .خمها هنوز تازه اند ز. گذردی مدمی بار که تو را د نی سال از آخر   ده   

  ».ی هستیهنوز هم دوست داشتن
  »؟ي، چطورونیاوه است«:می گوی میبه سخت

 بـا تـو چـه       یخب بگـو زنـدگ    .  رو فروختم  رمانم نیاول. تمومش کردم  .نمتی ب ی چقدر خوشحالم که دوباره م     ایکتوریو«
  »کرده؟

 کند و به ی مرانی ات را وی زندگی کنم که گفتی فکر میبه طفل. می که با هم بودی کنم و به دوسال    یمن به همسرم فکر م    
  . من شده استیی باعث نازانیعوارض سقط جن که به من گفت یپزشک
  ».ونیمواظب خودت باش است«: زنمی و لبخند مم دهی، بغضم را فرو مرمی گی را ممی اشکهايجلو

  . شومیو به سرعت دور م
  
  

   پست الشخورطبیعت
   برمه-فولکلور
   توکلیهما

  . نزدیک بود دق کند روزگاري پرهاي الشخور شروع کرد به ریختن و الشخور به همین خاطرروزي   
دلداریش میدادند و به او می گفتند که فقط یک پر ریزي ساده است و خیلی زود دوبـاره جـاي پرهـاي                         هاي دیگر  پرنده

پرنده هـا   . اما الشخور بدبین تر از این ها بود و خیلی زود از غصه الغر و نحیف و مریض شد                  . ریخته پر تازه در می آید     
بعد از این که .  از پرشان را به او دادند تا او به تن لختش بچسباندار هرکدامشان یک مقد،بودکه دلشان به حال او سوخته 

  .الشخور آن پرها را به تنش چسباند با آن پرها به یک پرنده غریب و شگفت آور تبدیل شد
  .سمیت بشناسندو مغرورتر شد تا جایی که از پرنده ها خواست او را به عنوان پادشاه خودشان به ر  کم مغرورکم
نـه  .  خاطر این گستاخی اش پرنده ها به سرش ریختند و آنقدر به او نوك زدند تا جایی که یک دانه پر به تن او نماند                          به

پرنـده هـا وقتـی کـه حـس کردنـد         .تنها پرهایی که خودشان به او داد بودند که پرهاي خودش را هم از دست داده بـود                 
الشخور را که حاال به یک پرنده عبوس و زشت و کچـل تبـدیل شـده بـود را بـا             و رفتند الشخور ادب شده پی کارشان    

  .خودش تنها گذاشتند
  
  



  

  گانی براتچاردی ريماجراها
  می اازمندیباغچه ن

   یزدانجوپیام
http://francula.blogspot.com  

 ی بود کـه هـول هـولک   يقبرمطابق معمول، . کردندی  خاك می پشتاطی حي را توری آنجا، داشتند دوباره ش  دمی رس یوقت   
 کنـده بودنـد و داشـتند        يگـر ی   ناش تی بود که با نها    ي توش جا شود، قبر    ری آنقدرها بزرگ نبود که ش     "کنده بودند، واقعا  

  .  نبوداش الی خنی ع" مطابق معمول اصالری شده بچپانند شيکار  گودال کوچک سمبلکی ي را توری شکردندی  میسع
ـ ی پشتاطی حياش کرده بودند، و به خاك شدن تو        خاك ياه بار  دو سال گذشته دست کم پنج      نیا  نی عادت کرده بود اول
 و بـود،    ی جـوان  ریوقتها ش  آن.  از چه قرار است    هی قض دانستی  نم.  خاطرم هست  کردندی  اش م   را که داشتند خاك    يبار

 بـار  يتر شده بود و بارها  رگ از چه قرار است چون بز      هی قض دانستی  هول کرده بود و هاج و واج مانده بود، اما حاال م           
 یاش، بفهم  صورتي روختنی تا کردند و شروع کردند به خاك راش نهی سيهاش را که رو اش کرده بودند دست خاك
. شودی  گودال جفت و جور نم ي وقت با اندازهچی هریش.  بودکننده دی ناام"اش گرفته بود ماجرا اصوال  انگار حالینفهم
ی خب نم. شودی  وقت هم جفت و جور نمچی جفت و جور نبود و هکندندی  می پشتاطی حيو که تی وقت با گودالچیه

  . را بشود توش خاك کردریقدر بزرگ بکنند که ش  آنی گودالتوانستند
  ». ئهکی کوچيادیگودال ز. سالم«:گفتم
  ».ستی نطورام نینه، ا. سالم«:گفتند
 ری شزدندی  کردم که زور مشانی تماشای ساعتکی آنجا و ستادمیا  معمول ما شدهکی سالم و علنی دو سال است که احاال

 دور هـم جمـع شـده        دند،ی دست از کار کش    يزاریاش را توانسته بودند خاك کنند، با ب         چهارم کیرا خاك کنند، اما فقط      
اش   باغچه گهی د چرا سال «:دادندگفتمی   م ری به هم گ   ی بزرگ نکنده اند ه    دی خاطر که گودال را آنقدر که با       نیبودند و به ا   

  ». بشه بار آوردی خوبيجای خاك هونی تو اآدی  به نظر من؟یکنی نم
  . هم بامزه نبودیلیام خ شان حرف به گمان

  
  

  گانی براتچاردی ريماجراها
   هلوهايجادو

   یزدانجوپیام
ـ  چهارتا هلو خر  روزی؟دی گوزن شمال  ستگاهی تا ا  ستگاه؟ماندهی ا ستگاه؟چندی ا ستگاه؟چندی ا چند    ی  هرچنـد هلـو نمـ   ،دمی

ـ  بخرم، اما حاال     خواستم-ی م يگری د زیچ.  سوپرمارکت گذاشتم اصلن دنبال هلو نبودم      يپام را که تو   . خواستم ی  نمـ  ادمی
 که چشمم رمی رفته بود بگادمی را که يزی بروم چشدمی  رد می فروشوهیداشتم از بخش م . طور شدنی چطور شد که ادیآ

http://francula.blogspot.com


  

 بودنـد امـا   ی قـشنگ يهلوها.  شدمشان خکوبیم ودند، اما به هر حال آنجا توقف کردم وهلوها مقصدم نب. به هلوها افتاد 
 از هلوها را برداشتم یکی که فکرش را بکنم نی ایب . امدهی دادی خوشگل به عمرم زيهلو.  آنها را بخرمشدی  نملی دلنیا
چه بود کـه وادارم      . بوده اند  ی شکل نی هم ي چند ده سال صدها هلو     نی چه قدر سفت است، توپ توپ بود، اما در ا          نمیبب
 شد و یستگاهیجا ا آن. امی  داشت مثل بچگ   یی از هلوها را بو کردم، بو      یکی بخرم؟ خواستم،ی   را که نم   یی هلوها کردی  م

 باشـد،   یی اسـتثنا   ي  حادثـه  کی توانستی   هلو م  کیها که    وقت  برگشتم، آن  ها ذشته به گ  ي شدم و با قطار    يمن مسافر 
ـ  روز تابستان با حوصله منتظر قطار ا       کیها که     از گوزن  یی بود با گله     ی گوزن شمال  اهستگی ا کی يانگار  بودنـد و    ستادهی

  .  پر از هلو بودییها  شان چمدان همه تا آخر خط همراه
  
  
  

  گانی براتچاردی ريماجراها
  ویداستان برف باران در توک

   یزدانجوپیام
 دوانده شهی در روح  ام ریمثل علف هرز کوچک.  ترك اش کنم کنمی می کرده ام که دارم سعدای پي عادت بدوی توکدر   

 ي اسـت در حـال تماشـا       یسال گذشته که ژاپن بودم سراغ ام آمد، و ترك کردن اش کار شـاق              .  کنم شه کن اش  ی ر دیو با 
 کـه  ي بـد ي با عـادت هـا  سهی است، در مقايک بعدی دت عاکی نی عادات بد، اي در عرصه   برد ی خواب ام م   ونیزیتلو

  . کشندی زوزه متی ابدي انتهای برگونی سينه های در آی دندانی اند و مثل خون آشام بيچهاربعد
 ی به وقت فروکش کردن جزرومد اش مای دري مثل زمزمه  های ژاپني آن قدر کم که صدا کنم،ی را کم مونیزی تلويصدا
 یلـ ی کـه خ ی و با صدها ژاپنـ دی آی میقی موس که به گوش ام مثل   ییصدا.  ام ی سخن گفتن به ژاپن    يمن عاشق صدا  . شود

 دست تان آمـد،     يحدود  حاال که چندوچون ماجرا تا      روم ی به خواب م    زنند ی تخت  ام حرف م     ي اتاق جلو  يآهسته تو 
 ي و صدا شوندی محو مي تجاري های برنامه ها و آگه يعاقبت همه   .  است ي عادت عادت بد   نی چرا ا  می گو یبه شما م  

 از تخت  کندی مدارمی نصفه شب از خواب بی که بعد مدت شودی مي آخر شب ها برف وروره واریی سامورايش هاینما
 و دی آی برف پرسروصدا بند م. کنمی و خاموش اش مونیزی سمت تلو رومی خواب ، تلولوخوران مجی و گرونی بمی آیم

 ی تا دوباره خواب ام ببرد و بعضشد کی طول می تخت و مدتي تو گردم یبرم.  شود ی آغاز م  ویفصل باران دوباره در توک    
 ی دراز م  وی شب توک  انی در م  ن جا ی اند و من ا    اشته گذ  ام ي دوباره تنها  ی چون صدها ژاپن    کنم ی م یی احساس تنها  وقت ها 
 نی از ا کنمی و دارم عهد مسم،ی نوی را من های حاال که انی و مونس من شود هم دیای ب ی منتظر که خواب مثل دوست     کشم،

رف  خواب ام خواهد برد که، چند قدم آن طی امشب هم با صدها ژاپن دانمی دست بردارم، م،یی اسباب تنهانیعادت بد، ا
  . تا آخرش برف شوند زنندی آهسته حرف مییای از تخت ام، مثل درتر
  



  

   کوتاهی از هاجینداستان
   جوك ناجوریک

  یفرشید عطای
http://tarjome.blogsky.com  

خبر نداشتند که پلیس به دنبالشان است به همین خاطر نیـز   . ه جوك را گفته بودند دستگیر شدند       انجام آن دو نفر ک     سر   
 گذاشـتند چنـدین   ›ي دياور‹همینکه پا بـه فروشـگاه      .  به خود راه بدهند با خیال راحت به شهر آمدند          یبدون اینکه شک  

 فروشگاه خواباندند و از پـشت بـه آنهـا    ین کف سیماي و آنها را گرفتند و محکم بر روشدند پلیس به طرفشان حمله ور 
 يمـا چیـز   ! اشـتباه شـده   «: زدنـد  ی که خاك اره به صورتشان چسبیده بود فریاد م         یمات و مبهوت و در حال     . دستبند زدند 
  »!ندزدیدیم

  »!خفه شوید«
  ». . .اوه«
  
  
  

   منسرنوشت
  فرانتس کافکا

  دی جاونیحس
http://ketablog.com  

. خودم به اصطبل رفتم و اسب را زین کردم و سوار آن شدم. ا اسبم را از اصطبل بیاورد؛ نشنید   را صدا زدم ت    کار  خدمت   
   منظور از شیپور زدن چیست؟داند یکار پرسیدم که آیا م از خدمت. ناگهان صداي نواختن شیپور به گوشم رسید

  » آقا؟روید یکجا م«:نزدیک در صدایم کرد و پرسید. راه افتادم.  نشنیده بودی اصلن صدایدانست؛ ینم
  »جا  دور از اینیجای«: دادمپاسخ

  »...به دنبال سرنوشتم...جا  دور از اینیجای...جا  دور از اینیجای«:و تکرار کردم
  » خواهید برد؟ی به سرنوشتتان پییعن«:پرسید
  »... استمن این سرنوشت...جا این از   دوریجای... بودم پیش از این هم گفته...بله«:گفتم
  ». سفر نیستیدياما شما مهیا«: گفتکار خدمت
 خـواهم  ی فـراهم نکـنم، از گرسـنگ   ي است که اگر در راه چیزیچنان طوالن این سفر آن. چیز احتیاج ندارم    من هیچ «:گفتم
  ». استیبختانه این یک سفر زیبا و حقیق اما خوش...مرد
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  کرکس
   کافکافرانتس
   مهاجرامیر

http://aamohajer.persianblog.com  
 یحاال به خودِ پاها منقار م  را جرواجر کرده بود، می چکمه ها و جوراب ها     شیشاپیپ. دی کوب ی منقار م  می به پاها  یکرکس   
 چرا کـرکس  دی تماشا کرد، سپس ازم پرسی گذشت، مدتییآقا.  قرار دورم گشت یبارها به آن ها زد، سپس چند بار ب        . زد

  .  تابمیرا برنم
ـ  ای پس برانمش، حتا خفه اش کنم، ول     دمی تاختن بهم گذاشت، البته کوش     يبنامد و    آ یوقت. درمانده ام «:گفتم  وانـات ی حنی
  ». تکه و پاره شده اندباًیحاال آن ها تقر.  را فدا کنممی دادم پاهاحی کم مانده بود به صورتم بجهد، اما ترجرومندند،ی ناریبس

  ». آوردی تفنگ دخلِ کرکس را مي لوله گکی . طور شکنجه تان کنندنی ادی گذاریعجب است که م«: آقا گفت
  »د؟ی آن کار را بکندی و شما حاضر؟یراست«: گفتم

  »د؟ی مانی منتظر می ساعتمین. برگردم خانه و تفنگم را بردارم. لیبا کمال م«:آقا گفت
  »چه عرض کنم؟«: دادمجواب

  ».دی بکناار ر کنی کنم به هر حال ایخواهش م«:سپس گفتم. ستادمی در  دزده اي و لحظه ا
  ». گردمی برميباشد، زود«:آقا گفت

 را زیـ  بردم کـه همـه چ  یاکنون پ.ستی نگری داد و گاه به من و گاه به آقا می گفت و گو کرکس آرام گوش م   نی ا یدر ط 
ن، واپـس افتـا   .  دهنم تا اعماقم فرو برد     انِی منقارش را از م    ،ي دار زهی کوس بست، و سپس، مانندِ ن      د،ی است؛ پر کش   دهیفهم
  .  بردی خود مرِی را زي اکند و هر کرانه ای را مي شود که هر گودی خاطر احساس کردم در خونم غرق مودهآس
  
  
  
  

   براي نادیده گرفتن بوي تعقنتالش
   بوبینیاستانل. میم

  یلیال صادق
http://shortstory.persianblog.com  

دکتر سپاه صلح آزمایش گـرفتن از بـدنی کـه داشـت     .  می کند بوي عفونت اسهال و عرق خشک را نادیده بگیرد  سعی   
تلف می شد، تمام کرد و سرش را به عالمت تالشی بیهوده تکان داد، اما مادر او کنار بسترش زانو زد و با چـشمانی بـاز                

  .شروع به عجز و البه کرد
  ».دیگه بهش از اینا ندید«: نعلبکی پر از مایع قهوه اي را تکان داددکتر

http://aamohajer.persianblog.com
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  ».حالشو بهتر می کنه. لتماس می کنه، انگار که دوا باشهاما خودش ا«
  ». بیماریش شده…همین باعث بیمـ . فقط براي یک مدت«: دکتر دستش را کنار ابرویش برد و جواب داد

  .  خشک، بازویی خمیدهی با چشمی نیمه باز نگاه می کند، لب هایمادر
  . ، دکتر هیس می کند»قبالً بهت گفتم«
  »… این…این«
  . و نعلبکی را می گیرد و اخم میکند ا
  ».جوشوندن الزم داره. این پر از باکتریه. این آب«
  ». قدرت خرید نفت ندارممن«

  . مثل همیشه وقتی به این قسمت می رسند، دکتر سرش را تکان می دهدحاال،
  
  
  


