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 :مقدمه
 
 

اين آتاب مجموعه داستانك ها و متون رمانتيكي است آه من آنها را جمع آوري آرده ام و در وب سايتم                      
ين نوشته ها عالقه مند شده اند، تصميم گرفتم تمام       با توجه به اينكه دوستان ديگري هم به ا        .  قرار داده ام 

آنها را به شكل يك آتاب الكترونيكي، به شكل حاضر درآورم، و هرگاه نوشته ي جديدي به دستم رسيد                    
 .به آن اضافه آنم

گروهي هم هستند آه از      اما  .  جا آه از نام و نشان نويسنده خبر داشته ام در زير داستان آورده ام                هر  
) 2ستون داستانك روزنامه همشهري،      )  1  :اصلي من در اين نوشته ها     منابع  .  نويسنده آنها خبر ندارم    
 . بسم اهللا چند شماره چلچراغ آه به طور اتفاقي به دستم رسيد)3 ،آتاب هفده داستان آوتاه
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 يك ساعت ويژه
 

 .وددم در پسر پنج ساله اش را ديد آه در انتظار او ب. خسته از آار به خانه برگشت‚ مردي ديروقت   
 يك سئوال از شما بپرسم؟! سالم بابا 

 چه سئوالي؟.  بله حتمآ-
 شما براي هرساعت آار چقدر پول مي گيريد؟!  بابا -

 چرا چنين سئوالي ميكني؟. اين به تو ارتباطي ندارد: مرد با ناراحتي پاسخ داد
 . فقط ميخواهم بدانم-
  دالر20: بسيار خوب مي گويم ‚ اگر بايد بداني  -

 دالر به من 10ميشود : بعد به مرد نگاه آرد و گفت . وچك در حالي آه سرش پائين بود آه آشيدپسر آ
 قرض بدهيد ؟

فقط اين بود آه پولي براي خريدن يك ‚ اگر دليلت براي پرسيدن اين سئوال : مرد عصباني شد و گفت 
 برو فكر آن آه چرا اينقدر سريع به اطاقت برگرد و‚ اسباب بازي مزخرف از من بگيري آامآل در اشتباهي

 .من هر روز سخت آار مي آنم و براي چنين رفتارهاي آودآانه وقت ندارم. خودخواه هستي
 .آرام به اتاقش رفت و در را بست‚ پسر آوچك

چطور به خودش اجازه مي دهد فقط براي گرفتن پول از من : مرد نشست و باز هم عصباني تر شد
 چنين سئواالتي آند؟

دود يك ساعت مرد آرام تر شد و فكر آرد آه شايد با پسر آوچكش خيلي تند و خشن رفتار بعد از ح
به خصوص اينكه .  دالر نياز داشته است10شايد واقعآ چيزي بوده آه او براي خريدنش به . آرده است

 .خيلي آم پيش مي آمد پسرك از پدرش درخواست پول آند
 .دمرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز آر

  خوابي پسرم ؟-
 . نه پدر ، بيدارم-
امروز آارم سخت و طوالني بود و همه ناراحتي هايم را .  من فكر آردم شايد با تو خشن رفتار آرده ام-

 . دالري آه خواسته بودي10بيا اين . سر تو خالي آردم
 و از آن زير چند بعد دستش را زير بالشش برد! متشكرم بابا : خنديد و فرياد زد ‚ پسر آوچولو نشست

 .اسكناس مچاله شده در آورد
با اين آه : دوباره عصباني شد و با ناراحتي گفت ‚ مرد وقتي ديد پسر آوچولو خودش هم پول داشته 

 چرا دوباره درخواست پول آردي؟‚ خودت پول داشتي 
 مي توانم يك ساعت آيا.  دالر دارم20ولي من حاال ‚ براي اينكه پولم آافي نبود: پسر آوچولو پاسخ داد

 ...از آار شما را بخرم تا فردا زودتر به خانه بياييد؟ من شام خوردن با شما را خيلي دوست دارم 



 5

 آن سوي پنجره
 

يكي از بيماران اجازه داشت آه هر روز بعد از . در بيمارستاني، دو مرد بيمار در يك اتاق بستري بودند
اما بيمار ديگر مجبور بود هيچ . ر آنار تنها پنجره اتاق بودتخت او د. ظهر يك ساعت روي تختش بنشيند

ها با يكديگر صحبت  آنها ساعت. تكاني نخورد و هميشه پشت به هم اتاقيش روي تخت بخوابد
 .آردند؛ از همسر، خانواده، خانه، سربازي يا تعطيالتشان با هم حرف مي زدند مي

نشست و تمام چيزهايي آه بيرون از پنجره   بود، ميهر روز بعد از ظهر، بيماري آه تختش آنار پنجره
بيمار ديگر در مدت اين يك ساعت، با شنيدن حال و هواي  .آرد ، براي هم اتاقيش توصيف مي مي ديد

 .گرفت دنياي بيرون، روحي تازه مي
 .اين پارك درياچه زيبايي داشت. گفت شد مي مرد آنار پنجره از پارآي آه پنجره رو به آن باز مي

. شان در آب سرگرم بودند هاي تفريحي آردند و آودآان با قايق ها در درياچه شنا مي ها و قو مرغابي
. شد درختان آهن منظره زيبايي به آنجا بخشيده بودند و تصويري زيبا از شهر در افق دور دست ديده مي

ر ذهن خود مجسم بست و اين مناظر را د توانست آنها را ببيند چشمانش را مي مرد ديگر آه نمي
 .آرد آرد و احساس زندگي مي مي

 .ها سپري شد روزها و هفته
يك روز صبح، پرستاري آه براي حمام آردن آنها آب آورده بود، جسم بيجان مرد آنار پنجره را ديد آه در 

پرستار بسيار ناراحت شد و از مستخدمان بيمارستان خواست . خواب و با آمال آرامش از دنيا رفته بود
 .آه آن مرد را از اتاق خارج آنند

پرستار اين آار را برايش انجام داد و پس از . مرد ديگر تقاضا آرد آه او را به تخت آنار پنجره منتقل آنند
 . اطمينان از راحتي مرد، اتاق را ترك آرد

 بيرون از آن مرد به آرامي و با درد بسيار، خود را به سمت پنجره آشاند تا اولين نگاهش را به دنياي
 .را با چشمان خودش ببيند هاي بيرون توانست زيبايي حاال ديگر او مي. پنجره بياندازد

 .هنگامي آه از پنجره به بيرون نگاه آرد، در آمال تعجب با يك ديوار بلند آجري مواجه شد
 

××× 
 

 دل انگيزي را براي آرده چنين مناظر اتاقيش را وادار مي مرد پرستار را صدا زد و پرسيد آه چه چيزي هم
 او توصيف آند؟ 
چون آن مرد اصأل نابينا بود و حتي . شايد او مي خواسته به تو قوت قلب بدهد«:پرستار پاسخ داد

 ».توانست اين ديوار را ببيند نمي
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 سخاوت
 

. پيشخدمت يك ليوان آب برايش آورد. اي وارد بستني فروشي شد و پشت ميزي نشست پسر بچه
 پسر بچه ». سنت50«: پيشخدمت پاسخ داد»اي چند است؟ يك بستني ميوه«:پسر بچه پرسيد

 »يك بستني ساده چند است؟«:بعد پرسيد. دستش را در جيبش برد و شروع به شمردن آرد
 35«: در همين حال، تعدادي از مشتريان در انتظار ميز خالي بودند و پيشخدمت با عصبانيت پاسخ داد

 »سنت
 »لطفأ يك بستني ساده«: ا شمرد و گفتهايش ر پسر دوباره سكه

 .پيشخدمت بستني را آورد و به دنبال آار خود رفت
 .پسرك نيز پس از خوردن بستني پول را به صندوق پرداخت و رفت

 
 سكه 2آنجا در آنار ظرف خالي بستني، . وقتي پيشخدمت بازگشت از آنچه ديد شوآه شد

  !!ي انعام پيشخدمتبرا.  سنتي گذاشته شده بود1 سكه 5 سنتي و 5
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 راز خوشبختي
 

پسر جوان چهل روز تمام در  .نزد خردمندي فرستاد» راز خوشبختي«تاجري پسرش را براي آموختن 
مرد خردمندي آه او در  .صحرا راه رفت تا اينكه سرانجام به قصري زيبا بر فراز قله آوهي رسيد

 .جستجويش بود آنجا زندگي مي آرد
رد مقدس روبه رو شود وارد تاالري شد آه جنب و جوش بسياري در آن به چشم به جاي اينكه با يك م

مي خورد، فروشندگان وارد و خارج مي شدند، مردم در گوشه اي گفتگو مي آردند، ارآستر آوچكي 
خردمند با اين  .موسيقي لطيفي مي نواخت و روي يك ميز انواع و اقسام خوراآي ها لذيذ چيده شده بود

 .گو بود و جوان ناچار شد دو ساعت صبر آند تا نوبتش فرا رسدو آن در گفت
خردمند با دقت به سخنان مرد جوان آه دليل مالقاتش را توضيح مي داد گوش آرد اما به او گفت آه 

پس به او پيشنهاد آرد آه گردشي در قصر  .را برايش فاش آند »راز خوشبختي«فعأل وقت ندارد آه 
 .ر به نزد او بازگرددبكند و حدود دو ساعت ديگ

آنگاه يك قاشق آوچك به دست پسر جوان داد و دو  .اما از شما خواهشي دارم :مرد خردمند اضافه آرد
در تمام مدت گردش اين قشق را در دست داشته باشيد و آاري آنيد  :قطره روغن در آن ريخت و گفت

 .آه روغن آن نريزد
دو ساعت  .له ها، در حاليكه چشم از قاشق بر نمي داشتمرد جوان شروع آرد به باال و پايين آردن پ

 .بعد نزد خردمند بازگشت
آيا فرش هاي ايراني اتاق نهارخوري را ديديد؟ آيا باغي آه استاد باغبان ده «: مرد خردمند از او پرسيد

سال صرف آراستن آن آرده است ديديد؟ آيا اسناد و مدارك ارزشمند مرا آه روي پوست آهو نگاشته 
 »شده ديديد؟

جوان با شرمساري اعتراف آرد آه هيچ چيز نديده، تنها فكر او اين بوده آه قطرات روغني را آه خردمند 
 .به او سپرده بود حفظ آند

آدم نمي تواند به آسي اعتماد  .خب، پس برگرد و شگفتي هاي دنياي من را بشناس«:خردمند گفت
 ».دارد بشناسدآند، مگر اينكه خانه اي را آه در آن سكونت 

مرد جوان اين بار به گردش در آاخ پرداخت، در حاليكه همچنان قاشق را به دست داشت، با دقت و توجه 
او باغ ها را ديد و آوهستان هاي  .آامل آثار هنري را آه زينت بخش ديوارها و سقف ها بود مي نگريست

 .ي مطلوب به آار رفته بود تحسين آرداطراف را، ظرافت گل ها و دقتي را آه در نصب آثار هنري در جا
 .وقتي به نزد خردمند بازگشت همه چيز را با جزئيات براي او توصيف آرد

 »پس آن دو قطره روغني را آه به تو سپردم آجاست؟« :خردمند پرسيد
 .مرد جوان قاشق را نگاه آرد و متوجه شد آه آنها را ريخته است

 :آن وقت مرد خردمند به او گفت
وشبختي اين است آه همه شگفتي هاي جهان را بنگري بدون اينكه دو قطره روغن داخل قاشق راز خ«

 »را فراموش آني
 
 بر گرفته از آتاب آيمياگر، نوشته پائولو آوئيلو
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!اينجا هم همينطور   

 
سواري نزديك . آرد پيرمرد روي نيمكت نشسته بود و آالهش را روي سرش آشيده بود و استراحت مي

 :ز او پرسيدشد و ا
 ند؟  امردم اين شهر چه جور آدمهايي! هي پيري

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

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

 مردم شهر تو چه جوريند؟ :پيرمرد باز هم از او پرسيد
 .نند مهربو،خب: گفت

 !اينجا هم همينطور : پيرمرد گفت
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سنتيك   
 

او از پيدا آردن اين پول ، .پسر آوچكي ، روزي هنگام راه رفتن در خيابان ، سكه اي يك سنتي پيدا آرد 
اين تجربه باعث شد آه او بقيه روزها هم با چشمان . شد آن هم بدون هيچ زحمتي ، خيلي ذوق زده 

.باز سرش را به سمت پايين بگيرد و در جستجوي سكه هاي بيشتر باشد   
 25 سكه 16 سنتي ، 10 سكه 19 سنتي ، 5 سكه 48 سنتي ، 1 سكه 296او در مدت زندگيش ، 

 دالر و 13يعني در مجموع  .  سكه نيم دالري و يك اسكناس مچاله شده يك دالري پيدا آرد2سنتي ، 
. سنت 26  

 طلوع خورشيد ، درخشش 31369 سنت ، او زيبايي دل انگيز 26 دالر و 13در برابر به دست آوردن اين 
او هيچ گاه حرآت ابرهاي سفيد .  رنگين آمان و منظره درختان افرا در سرماي پاييز را از دست داد 157

پرندگان در حال پرواز ، . لي به شكلي ديگر در مي آمدند ، نديد را بر فراز آسمان ها در حالي آه از شك
.درخشش خورشيد و لبخند هزاران رهگذر ، هرگز جزئي از خاطرات او نشد   
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 سرباز روس
 

  ، آوچه اي در برلين1945تابستان 
 

پوش به فرماندهي يك سرباز روسي از خياباني مي گذرند، احتماأل از قرارگاهي دور  دوازده زنداني ژنده
شان هيچ   از آيندهآنها. آيند و سرباز روس بايد آنها را به جايي براي آار يا به اصطالح بيگاري ببرد مي
 .دانند نمي

دود و يكي از زندانيان  آشد، به طرف خيابان مي آيد، فرياد مي اي بيرون مي ناگهان از قضا، زني از خرابه
 .را در آغوش مي آشد

يابد چه اتفاقي افتاده  ماند و سرباز روس هم طبيعي است آه در مي دسته آوچك از حرآت باز مي
مي . رود آه حاال آن زن را آه به هق هق افتاده در آغوش گرفته است او به طرف زنداني مي. است
 »  زنت ؟«: پرسد

 » بله «ـ 
 » شوهرت؟«: پرسد بعد از زن مي

 »بله «ـ 
آنند و  آنها با ناباوري نگاهش مي» .رفت، دويد، دويد، رفت«:آند سپس با دست به آنها اشاره مي

 .گريزند مي
گناهي را  دهد، چند صد متر بعد گريبان رهگذر بي  به راهش ادامه ميسرباز روس با يازده زنداني ديگر

آند وارد دسته بشود، تا آن دوازده زنداني آه حكومت از او  گيرد و او را با مسلسل مجبور مي مي
 .خواهد، دوباره آامل شود مي

 ماآس فريش
 26/6/81همشهري 



 11

 
)1(اصل موضوع را فراموش نكن   

 
 

 .بري استخدام شد و تصميم گرفت خوب آار آند  ب، در چويمرد قوي هيكل
روز بعد با انگيزه . رئيسش به او تبريك گفت و او را به ادامه آار تشويق آرد .  درخت بريد 18روز اول 

 . درخت بريد 15بيشتري آار آرد ، ولي 
ش  رئيسپيش. به نظرش آمد آه ضعيف شده است .  درخت بريد 10روز سوم بيشتر آار آرد ، اما فقط 

 »برم آنم، درخت آمتري مي دانم چرا هر چه بيشتر تالش مي نمي« :رفت و عذر خواست و گفت
 »آخرين بار آي تبرت را تيز آردي ؟«: رئيس پرسيد

 ».تمام مدت مشغول بريدن درختان بودم. براي اين آار وقت نداشتم «: او گفت
 
 
 
 

)2(اصل موضوع را فراموش نكن   
 
 

او به صاحب مغازه گفت اين پرنده صحبت . اما روز بعد آن را به مغازه برگرداند. اي خريد خانمي طوطي
ها عاشق آينه هستند، آن ها  ؟ طوطي اي هست آيا در قفسش آينه« :صاحب مغازه گفت. آند نمي

 .آن خانم يك آينه خريد و رفت» .آنند بينند و شروع به صحبت مي تصويرشان را در آينه مي
نردبان چه؟ آيا در «: صاحب مغازه پرسيد. آرد طوطي هنوز صحبت نمي. انم برگشت روز بعد باز آن خ

 .آن خانم يك نردبان خريد و رفت» .ها عاشق نردبان هستند قفسش نردباني هست؟ طوطي
آيا طوطي شما در قفسش تاب دارد؟ نه؟ خب : صاحب مغازه گفت. اما روز بعد باز هم آن خانم آمد

 اين آه شروع به تاب خوردن آند، حرف زدنش تحسين همه را بر مي به محض. مشكل همين است
 .ميلي يك تاب خريد و رفت آن خانم با بي. انگيزد

 ».طوطي مرد« :او گفت.  اش آامأل تغيير آرده بود وقتي آه آن خانم روز بعد وارد مغازه شد، چهره
چرا، « :ن خانم پاسخ دادآ» آيا او حتي يك آلمه هم حرف نزد؟«:صاحب مغازه شوآه شد و پرسيد

 »فروختند؟ ها نمي درست قبل از مردنش با صداي ضعيفي گفت آيا در آن مغازه غذايي براي طوطي
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 فقر

 
روزي يك مرد ثروتمند ، پسر بچه آوچكش را به يك ده برد تا به او نشان دهد مردمي آه در آنجا زندگي 

 .در خانه محقر يك روستايي به سر بردند آنها يك روز و يك شب را . آنند چقدر فقير هستند مي
 »مان چه بود؟ نظرت در مورد مسافرت«:در راه بازگشت و در پايان سفر، مرد از پسرش پرسيد

 »!عالي بود پدر« :پسر پاسخ داد
 »آيا به زندگي آنها توجه آردي؟« :پدر پرسيد

 »!آنم  فكر مي«: پسر پاسخ داد
 »گرفتي ؟ چه چيزي از اين سفر ياد « :پدر پرسيد

ما در . فهميدم آه ما در خانه يك سگ داريم و آنها چهار تا«: پسر آمي انديشيد و بعد به آرامي گفت
شود اما  حياط ما به ديوارهايش محدود مي. هاي تزئيني داريم و آنها ستارگان را دارند مان فانوس حياط

 » !انتهاست باغ آنها بي
متشكرم پدر آه به من نشان دادي ما «:پسر اضافه آرد. مده بودهاي پسر، زبان مرد بند آ در پايان حرف

 » !واقعأ چقدر فقير هستيم
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 تريبول تنها
 

. دانند بسيار است دانستند و باور داشتند آه آنچه مي آنها در آنار يك ديگر بودند و همه به يك اندازه مي
. او تريبول نام داشت. گفتند دان ميدانست و به او نا يكي در ميانشان بود آه به اندازه ديگران نمي

 .هنگامي آه شنيد نادان است، فروتن شد و خود را پنهان آرد تا ديگر آسي او را نبيند
توانست بفهمد  اما ديگران با او همدردي نداشتند و او را دنبال آردند و نگاهش آردند و با او از آنچه نمي

 .توانند او را برنجانند رد و خشنود بودند از اينكه ميب ديدند تريبول چه رنجي مي آن ها مي. حرف زدند
تريبول هم . تر از او اما جهان ديگرگون گشت و ناگهان تريبول دانا شد و بقيه نادان، بسيار نادان

اما آنها او را تحسين آردند و هيچ . خواست براي آنچه ديگران بر سرش آورده بودند، انتقام بگيرد مي
آشيد و تريبول با آنها همدردي  دانست، خجالت نمي دانست و تريبول مي آس به خاطر آنچه نمي

اي تنها بوده است و در انتظار  دانست آه هميشه به گونه او مي. توانست آنها را برنجاند آرد و نمي مي
دانست زماني آه در آن جهان بار ديگر دگرگونه  او دقيقأ مي  .زماني بود آه روزگاري بازخواهد گشت

 .يگران باز هم او را خواهند رنجاندشود، د
 گيزال النسر: نويسنده 

ناصر غياثي : ترجمه 
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 قدرت آلمات

 
بقيه . آردند آه ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عميقي افتادند چند قورباغه از جنگلي عبور مي

ورباغه ديگر گفتند ها در آنار گودال جمع شدند و وقتي ديدند گودال چقدر عميق است به دو ق قورباغه
 .اي نيست و شما خواهيد مرد آه ديگر چاره

اما قورباغه . ها را ناديده گرفتند و با تمام توانشان آوشيدند آه از گودال بيرون بپرند دو قورباغه اين حرف
توانيد از گودال خارج شويد، به  هاي ديگر دائمأ به آنها مي گفتند آه دست از تالش برداريد، چون نمي

 .ي خواهيد مردزود
درنگ  او بي. ها شد و دست از تالش برداشت هاي ديگر قورباغه باالخره يكي از دو قورباغه، تسليم گفته

 .به داخل گودال پرتاب شد و مرد
زدند  ها فرياد مي بقيه قورباغه. آرد اما قورباغه ديگر با حداآثر توانش براي بيرون آمدن از گودال تالش مي

 .دار، اما او با توان بيشتري تالش آرد و سرانجام از گودال خارج شدآه دست از تالش بر
 هاي ما را نشنيدي؟  مگر تو حرف: ها از او پرسيدند وقتي از گودال بيرون آمد، بقيه قورباغه

 .آنند  آرده آه ديگران او را تشويق مي در واقع او تمام مدت فكر مي. معلوم شد آه قورباغه ناشنواست
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 راه بهشت

 
هنگام عبور از آنار درخت عظيمي، صاعقه اي فرود آمد . مردي با اسب و سگش در جاده اي راه مي رفتند

. اما مرد نفهميد آه ديگر اين دنيا را ترك آرده است و همچنان با دو جانورش پيش رفت. و آنها را آشت
 .گاهي مدت ها طول مي آشد تا مرده ها به شرايط جديد خودشان پي ببرند

در يك پيچ .  روي درازي بود، تپه بلندي بود، آفتاب تندي بود، عرق مي ريختند و به شدت تشنه بودندپياده
جاده دروازه تمام مرمري عظيمي ديدند آه به ميداني با سنگفرش طال باز مي شد و در وسط آن 

خير، اينجا آجاست روز به «: رهگذر رو به مرد دروازه بان آرد. چشمه اي بود آه آب زاللي از آن جاري بود
 » آه اينقدر قشنگ است؟

 ».روز به خير، اينجا بهشت است«: دروازه بان
 ».چه خوب آه به بهشت رسيديم، خيلي تشنه ايم «-

 ».مي توانيد وارد شويد و هر چه قدر دلتان مي خواهد بوشيد«: دروازه بان به چشمه اشاره آرد و گفت
 . اسب و سگم هم تشنه اند-

 .ورود حيوانات به بهشت ممنوع است.  متأسفمواقعأ: نگهبان
از نگهبان تشكر آرد و به . مرد خيلي نااميد شد، چون خيلي تشنه بود، اما حاضر نبود تنهايي آب بنوشد

راه ورود به اين مزرعه، . پس از اينكه مدت درازي از تپه باال رفتند، به مزرعه اي رسيدند. راهش ادامه داد
مردي در زير سايه . ه به يك جاده خاآي با درختاني در دو طرفش باز مي شددروازه اي قديمي بود آ

 .درخت ها دراز آشيده بود و صورتش را با آالهي پوشانده بود، احتماأل خوابيده بود
 روز به خير: مسافر گفت

 .مرد با سرش جواب داد
 .، من، اسبم و سگم. ما خيلي تشنه ايم-

 .هرقدر آه مي خواهيد بنوشيد. ان آن سنگ ها چشمه اي استمي: مرد به جايي اشاره آرد و گفت
 .مرد، اسب و سگ، به آنار چشمه رفتند و تشنگي شان را فرو نشاندند

 .هر وقت آه دوست داشتيد، مي توانيد برگرديد: مرد گفت. مسافر از مرد تشكر آرد
 فقط مي خواهم بدانم نام اينجا چيست؟: مسافر پرسيد

  بهشت-
 !نگهبان دروازه مرمري هم گفت آنجا بهشت است بهشت؟ اما -
 . آنجا بهشت نيست، دوزخ است-

اين اطالعات غلط باعث ! بايد جلوي ديگران را بگيريد تا از نام شما استفاده نكنند: مسافر حيران ماند
 !سردرگمي زيادي مي شود

اضرند بهترين چون تمام آنهايي آه ح.  آامأل برعكس؛ در حقيقت لطف بزرگي به ما مي آنند-
 ...دوستانشان را ترك آنند، همانجا مي مانند

 
 ، پائولو آوئيلو»شيطان و دوشزه پريم«بخشي از آتاب 
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 تغيير دنيا

 
خواستم دنيا را  آودك آه بودم مي«:مينستر نوشته شده است بر سر گور آشيشي در آليساي وست

بعدها . من بايد انگلستان را تغيير دهمبزرگتر آه شدم متوجه شدم دنيا خيلي بزرگ است . تغيير دهم
ام را  در سالخوردگي تصميم گرفتم خانواده. دنيا را هم بزرك ديدم و تصميم گرفتم شهرم را تغيير دهم

فهمم آه اگر روز اول خودم را تغيير داده بودم، شايد  اينك آه در آستانه مرگ هستم مي. متحول آنم
 »!!! توانستم دنيا را هم تغيير دهم مي
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 شام آخر
 

مي بايست : لئوناردو داوينچي هنگام آشيدن تابلوي شام آخر دچار مشكل بزرگي شد  
نيكي را به شكل عيسي و بدي را به شكل يهودا، از ياران مسيح آه هنگام شام تصميم گرفت به او 

.آار را نيمه تمام رها آرد تا مدل هاي آرمانيش را پيدا آند. خيانت آند، تصوير مي آرد  
جوان را . روزي در يك مراسم همسرايي، تصوير آامل مسيح را در چهره يكي از آن جوانان همسرا يافت

.به آارگاهش دعوت آرد و از چهره اش اتودها و طرح هايي برداشت  
تابلو شام آخر تقريبأ تمام شده بود؛ اما داوينچي هنوز براي يهودا مدل مناسبي پيدا . سه سال گذشت

.دينال مسئول آليسا آم آم به او فشار مي آورد آه نقاشي ديواري را زودتر تمام آندآار. نكرده بود  
به زحمت از . نقاش پس از روزها جستجو، جوان شكسته و ژنده پوش و مستي را در جوي آبي يافت

.دستيارانش خواست او را تا آليسا بياورند، چون ديگر فرصتي براي طرح برداشتن نداشت  
دستياران سرپا نگه اش داشتند و در همان : نمي فهميد چه خبر است، به آليسا آوردندگدا را آه درست 

وضع، داوينچي از خطوط بي تقوايي، گناه و خودپرستي آه به خوبي بر آن چهره نقش بسته بودند، 
.نسخه برداري آرد  

رد و نقاشي وقتي آارش تمام شد، گدا، آه ديگر مستي آمي از سرش پريده بود، چشم هايش را باز آ
»!من اين تابلو را قبأل ديده ام«: پيش رويش را ديد و با آميزه اي از شگفتي و اندوه گفت  

»آي؟«: داوينچي با تعجب پرسيد  
موقعي آه در يك گروه همسرايي آواز .  سه سال قبل، پيش از آنكه همه چيزم را از دست بدهم-

 دعوت آرد تا مدل نقاشي چهره عيسي شوم مي خواندم، زندگي پر رويايي داشتم و هنرمندي از من
!!!!«  

 
 

 ، پائولو آوئيلو»شيطان و دوشيزه پريم«برگرفته از آتاب 
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 ميخ هاي روي ديوار

 
اي ميخ به او داد و گفت هربار آه عصباني  پدرش جعبه. اي بود آه اخالق خوبي نداشت پسر بچه

 .شوي بايد يك ميخ به ديوار بكوبي مي
گرفت چگونه  طي چند هفته بعد، همان طور آه ياد مي.  ميخ به ديوار آوبيد37ه روز اول، پسر بچ

او فهميد آه آنترل . شد هاي آوبيده شده به ديوار آمتر مي عصبانيتش را آنترل آند، تعداد ميخ
 ...ها بر ديوار است  تر از آوبيدن ميخ عصبانيتش آسان

او اين مسئله را به پدرش گفت و پدر نيز . دش باالخره روزي رسيد آه پسر بچه ديگر عصباني نمي
 .ها را از ديوار در آورد تواند عصبانيتش را آنترل آند، يكي از ميخ پيشنهاد داد هر بار آه مي

. ها را از ديوار بيرون آورده است روز ها گذشت و پسر بچه باالخره توانست به پدرش بگويد آه تمام ميخ
تو آار خوبي انجام دادي و توانستي بر ! پسرم« :ر ديوار برد و گفتپدر دست پسربچه را گرفت و به آنا

وقتي تو در . شود اش نمي ديوار ديگر مثل گذشته. هاي ديوار نگاه آن اما به سوراخ. خشم پيروز شوي
تواني  تو مي. گذارند ها هم چنين آثاري به جاي مي زني ، آن حرف هايي مي هنگام عصبانيت حرف
اما هزاران بار عذر خواهي هم فايده ندارد؛ آن زخم . ني فرو آني و آن را بيرون آوريچاقويي در دل انسا
 ».زخم زبان هم به اندازه زخم چاقو دردناك است. سر جايش است



 19

 
 عقاب

 
ها از تخم بيرون آمد و با  عقاب با بقيه جوجه. مردي تخم عقابي پيدا آرد و آن را در النه مرغي گذاشت

آردند؛ براي پيدا آردن  ها مي تمام زندگيش، او همان آارهايي را انجام داد آه مرغدر . آنها بزرگ شد
آرد و گاهي با دست و پا زدن بسيار، آمي در هوا پرواز  آند و قدقد مي ها و حشرات زمين را مي آرم
 .آرد مي
 .ها گذشت و عقاب خيلي پير شد سال

او با شكوه تمام، با يك حرآت جزئي . ري ديدروزي پرنده باعظمتي را باالي سرش بر فراز آسمان اب
 .آرد  بالهاي طالييش برخالف جريان شديد باد پرواز مي

 »اين آيست ؟«:عقاب پير بهت زده نگاهش آرد و پرسيد
او متعلق به آسمان است و ما زميني . سلطان پرندگان. اين يك عقاب است«:اش پاسخ داد همسايه
 ». هستيم

 .آرد يك مرغ است زيرا فكر مي. آرد و مثل يك مرغ مردعقاب مثل يك مرغ زندگي 
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 سيزده نكته مهم زندگي و عشق از گابريل گارسيا مارآز
 
 

دوستت دارم، نه به خاطر شخصيت تو، بلكه به خاطر شخصيتي آه من در هنگام بودن با تو پيدا : يك
 .آنم مي
دارد باعث اشك ريختن تو هاي تو را ندارد و آسي آه چنين ارزشي  هيچ آس لياقت اشك: دو

  .شود نمي
خواهي دوست ندارد، به اين معني نيست آه تو را با تمام وجودش  اگر آسي تو را آن گونه آه مي: سه

 .دوست ندارد
 .هاي تو را بگيرد ولي قلب تو را لمس آند دوست واقعي آسي است آه دست: چهار
او باشي و بداني آه هرگز به او نخواهي ر آنار دبدترين شكل دلتنگي براي آسي آن است آه : پنج

 .رسيد 
 چون هر آس ممكن است . حتي وقتي ناراحتي. هرگز لبخند را ترك نكن: شش

 . عاشق لبخند تو شود
 .تو ممكن است در تمام دنيا فقط يك نفر باشي، ولي براي بعضي افراد تمام دنيا هستي: هفت
 .ا با تو بگذراند، نگذرانهرگز وقتت را با آسي آه حاضر نيست وقتش ر: هشت

. شايد خدا خواسته است آه ابتدا بسياري افراد نامناسب را بشناسي و سپس شخص مناسب را: نه
 .تواني شكرگزار باشي به اين ترتيب وقتي او را يافتي بهتر مي

 .به چيزي آه گذشت غم نخور، به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن: ده
با اين حال همواره به ديگران اعتماد آن و فقط .  تو را مي آزارندهميشه افرادي هستند آه: يازده

 .مواظب باش آه به آسي آه تو را آزرده دوباره اعتماد نكني
شناسي قبل از آنكه شخص ديگري  خود را به فرد بهتري تبديل آن و مطمئن باش آه خود را مي :دوازده

 .را بشناسي و انتظار داشته باشي او تو را بشناسد
افتد آه انتظارش را  زياده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترين چيزها در زماني اتفاق مي: زدهسي

 .نداري
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 آرم شب تاب

 
هر چه آه باشد شما . چيزي از من بخواهيد: خدا گفت. آرد خدا هستي را قسمت مي. روز قسمت بود
 . بسيار بخشنده استسهمتان را از هستي طلب آنيد زيرا خدا. را خواهم داد

اي بزرگ  يكي جثه. يكي بالي براي پريدن و ديگري پايي براي دويدن. و هر آه آمد چيزي خواست
 .يكي دريا را انتخاب آرد و يكي آسمان را. خواست و آن يكي چشماني تيز

نه . خواهم من چيز زيادي از اين هستي نمي: در اين ميان آرمي آوچك جلو آمد و به خدا گفت
تنها آمي ‚ تنها آمي از خودت. نه آسمان ونه دريا‚ نه بالي و نه پايي. اني تيز و نه جثه اي بزرگچشم

 .از خودت را به من بده
 .و خدا آمي نور به او داد
 .نام او آرم شب تاب شد

تو حاال همان خورشيدي . اي باشد حتي اگربه قدر ذره‚ آن آه نوري با خود دارد بزرگ است: خدا گفت
 .ي زير برگي آوچك پنهان مي شويآه گاه

زيرا آه از خدا جز خدا . بهترين را خواست‚ دانستيد آه اين آرم آوچك آاش مي: و رو به ديگران گفت
 .نبايد خواست

×××× 
تاب  اي نيست چراغ آرم شب وقتي ستاره. تابد روي دامن هستي مي. تابد هزاران سال است آه او مي
ن همان چراغي است آه روزي خدا آن را به آرمي آوچك بخشيده داند آه اي روشن است و آسي نمي

 .است
 

 عرفان نظر آهاري-39چلچراغ شماره 
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 آتاب زندگي

 
 خوابيده بودم؛

به هر روزي . ام را باز آردم و روزهاي سپري شده عمرم را برگ به برگ مرور آردم در خواب آتاب گذشته
رفتم و  جلوتر مي. يكي مال من و يكي مال خدا. ودآردم، در آنارش دو جفت جاي پا ب آه نگاه مي

ها،  ها، لبخندها، شيريني خاطرات خوب، خاطرات بد، زيبايي. ديدم ام را مي روزهاي سپري شده
 .ديدم همه و همه را مي... ها،  مصيبت

 
ترين روزهاي  نگاه آردم، همه سخت. اما ديدم در آنار بعضي برگها فقط يك جفت جاي پا  است

 . ها ها، بيچارگي ها، درد ها، ترس روزهايي همراه با تلخي. ام بودند زندگي
وقت مرا به  هيچ. گذاري گاه مرا تنها نمي روز اول تو به من قول دادي آه هيچ«: با ناراحتي به خدا گفتم

ترين  چگونه، چگونه در اين سخت. آني و من با اين اعتماد پذيرفتم آه زندگي آنم حال خود رها نمي
 »ها تنها رها آني؟ چگونه؟ ها و دردمندي ها ، مصيبت هاي زندگي توانستي مرا با رنجروز
 

. من به تو قول دادم آه همراهت خواهم بود! فرزندم«:لبخندي زد و گفت. خداوند مهربانانه مرا نگاه آرد
 . در شب و روز، در تلخي و شادي، در گرفتاري و خوشبختي

 من به قول خود وفا آردم،
 و را تنها نگذاشتم،هرگز ت

 هرگز تو را رها نكردم،
 حتي براي لحظه اي،

بيني، جاي پاي من است، وقتي آه تو را به دوش آشيده بودم   آن جاي پا آه در آن روزهاي سخت مي
!!!« 
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 ليلي نام ديگر آزادي است
 

 .زنجير آفريد خدا دنياي بي. زنجير نداشت. دنيا آه شروع شد
 .شيطان آمكش آرد. ختآدم بود آه زنجير را سا

 .دل زنجير شد؛ عشق زنجير شد؛ دنيا پر از زنجير شد؛ و آدم ها همه ديوانه زنجيري
 .زنجير اما بهشت است نام دنياي بي. خواست خدا دنياي بي زنجير مي
 .هاي شيطان از زنجير پر بود دست. امتحان آدم همين جا بود

 .تو عشق استشايد نام زنجير . زنجيرت را پاره آن: خدا گفت
اين نام . مجنون اما نه ديوانه بود و نه زنجيري. نامش را مجنون گذاشتند. يك نفر زنجيرهايش را پاره آرد

 .خواست شيطان آدم را در زنجير مي. را شيطان بر او گذاشت
ليلي آمك آرد تا مجنون . خواهد  دانست خدا چه مي ليلي مي. خواست زنجير مي ليلي مجنون را بي

 .خواست زنجير باشد ليلي نمي. ليلي زنجير نبود. ش را پاره آندزنجير
 .ليلي ماند؛ زيرا ليلي نام ديگر آزادي است

 
 

 عرفان نظرآهاري، چلچراغ
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 قشنگ آوچك

 
داني چقدر سخت است اين آه آسي دوستت نداشته باشد؟ تو براي  مي. آسي دوستم ندارد: گفت

 ... !تو هم بدون دوست داشتنحتي . دوست داشتن بود آه جهان را ساختي
 .خدا هيچ نگفت

. دنيا را آثيف مي آنم. دهم چشم ها را آزار مي. آور است ببين چقدر چندش! به پاهايم نگاه آن: گفت
 .زشتي جرم من است. آشند براي اينكه زشتم مرا مي. هايت از من ميترسند آدم

 .خدا هيچ نگفت
 .مال من نيست‚ ها مال قاصدك ‚ها ها و پروانه لمال گ .اين دنيا فقط مال قشنگ هاست: گفت 

 .چرا مال تو هم هست: خدا گفت
اما . دوست داشتن يك پروانه يا قاصدك آار چندان سختي نيست‚ دوست داشتن يك گل

 .دوست داشتن تو آاري دشوار است‚ دوست داشتن يك سوسك
 .برند دوست داشتن آاري است آموختني؛ و همه رنج آموختن را نمي

زيرا آه هنوز دوست . زيرا آه هنوز مؤمن نيست.بخش آسي را آه تو را دوست نداردب
 .او ابتداي راه است. داشتن را نياموخته
چشم هاي ‚ من زيبائيم. و من زيبايم. زيرا همه از من است.همه را دوست دارد. مؤمن دوست دارد

آن آه بين . نيكوست‚آه هستدر اين دايره هرچه . هاست زشتي در چشم. مؤمن جز زيبا نميبينند
 .شيطان مسئول فاصله هاست. شيطان بود‚ آفريده هاي من خط آشيد

 .نزديكتر بيا و غمگين نباش! حاال قشنگ آوچكم
 .قشنگ آوچك حرفي نزد و ديگر هيچگاه نينديشيد آه نازيباست
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 بال هايت را آجا گذاشتي ؟

 
تو . اما من درخت نيستم: به پرنده آرد و گفتانسان با تعجب رو . هاي انسان نشست پرنده بر شانه

 .ي من آشيانه بسازي تواني روي شانه نمي
ها را اشتباه  ها و انسان اما گاهي پرنده. دانم ها را خوب مي ها و آدم من فرق درخت: پرنده گفت 

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

 ر زدن را آنار گذاشتي؟راستي، چرا پ: پرنده گفت
 .انسان منظور پرنده را نفهميد، اما باز هم خنديد

ته خاطراتش  انگار ته. انسان ديگر نخنديد. داني توي آسمان چقدر جاي تو خالي است نمي: پرنده گفت
 .، يك اوج دوست داشتني شايد يك آبي دور. دانست چيست چيزي آه نمي. چيزي را به ياد آورد

درست . شناسم آه پر زدن از يادشان رفته است هاي ديگري را هم مي ر از تو پرندهغي: پرنده گفت
 .است آه پرواز براي يك پرنده ضرورت است، اما اگر تمرين نكند فراموشش مي شود

انسان رد پرنده را دنبال آرد تا اين آه چشمش به يك آبي بزرگ افتاد و به ياد . پرنده اين را گفت و پر زد 
 . نام اين آبي بزرگ باالي سرش آسمان بود و چيزي شبيه دلتنگي توي دلش موج زدآورد روزي

 
يادت مي آيد تو را با دو بال و دو پا : آن وقت خدا بر شانه هاي آوچك انسان دست گذاشت و گفت

 . اما تو آسمان را نديدي. آفريده بودم؟ زمين و آسمان هر دو براي تو بود
 جا گذاشتي؟هايت را آ راستي عزيزم، بال

آن گاه سر در آغوش خدا . انسان دست بر شانه هايش گذاشت و جاي خالي چيزي را احساس آرد
 !!!!!گذاشت و گريست 

 
 عرفان نظرآهاري، چلچراغ
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  هاي دوستيشكالت
 

. توي دستم او هم يك شكالت گذاشت. من يك شكالت گذاشتم آف دستش. با يك شكالت شروع شد
. خنديدم. شناسد ديد آه مرا مي. ردسرش را باال آ. سرم را باال آردم. من بچه بودم، او هم بچه بود

تا «:گفت» .دوستي آه تا ندارد«:گفتم» تا آجا؟«:گفت» دوست دوست«:گفتم» دوستيم؟«:گفت
گفتم آه  نه، نه،«:گفتم » باشد، تا پس از مرگ«:گفت » من آه گفتم تا ندارد«:خنديدم و گفتم» مرگ؟
باز هم با هم . د، يعني زندگي پس از مرگنشو قبول،تا آنجا آه همه دوباره زنده مي«:گفت» .تا ندارد
تو برايش تا «:خنديدم و گفتم » .تا بهشت، تا جهنم، تا هر جا آه باشد من و تو با هم دوستيم. دوستيم

اما من اصأل تا . اصأل يك تا بكش از سر اين دنيا تا آن دنيا. هر آجا آه دلت مي خواهد يك تا بگذار 
مان تا  خواست حتمأ دوستي او مي. دانستم  مي .آرد باور نمي. آردمنگاهش . نگاهم آرد» .گذارم نمي

 . فهميد دوستي بدون تا را نمي. داشته باشد
××× 

هر بار آه . شكالت« :گفت » تو بگذار. باشد« :گفتم» .مان يك نشانه بگذاريم بيا براي دوستي«: گفت 
 »باشد«:فتمگ» بينيم يك شكالت مال تو و يكي مال من، باشد؟ همديگر را مي

باز همديگر را نگاه . گذاشتم توي دستش، او هم يك شكالت توي دست من هر بار يك شكالت مي
گذاشتم توي  آردم و مي من تندي شكالتم را باز مي. دوست دوست. يعني آه دوستيم. آرديم  مي

 و شكالتش را» تو دوست شكمويي هستي! شكمو« :گفت مي. مكيدم دهانم و تند تند آن را مي
. شود تمام مي«:گفت  مي» بخورش«گفتم  مي. گذاشت توي يك صندوق آوچولوي قشنگ مي
 »خواهم براي هميشه بماند مي. خواهم تمام نشود مي

اگر «: گفتم. اش را خورده بودم  من همه. خورد  هيچ آدامش را نمي. صندوقش پر از شكالت شده بود
مواظبشان «:گفت» آني؟ ا ، آن وقت چه آار ميه ها بخورند يا آرم هايت را مورچه يك روز شكالت

گذاشتم توي دهانم  و من شكالت را مي» خواهم تا موقعي آه دوست هستيم مي«:گفت مي» هستم
 ».دوستي آه تا ندارد. نه، نه، تا ندارد«:گفتم  و مي

××× 
. او بزرگ شده است. ، هفت سال، ده سال و بيست سال شده است يك سال، دو سال، چهار سال

او آمده است .  ها را نگه داشته است او همه شكالت. ام  ها را خورده من همه شكالت. ام من بزرگ شده
 من ».گردم مي روم، اما زود بر مي«گويد  مي. مي خواهد برود آن دور دورها. امشب تا خداحافظي آند

يك شكالت گذاشتم . من يادم نرفت. يادش رفت به من شكالت بدهد .گردد رود و بر نمي دانم، مي مي
اين هم آخرين « :يك شكالت هم گذاشتم آف آن دستش» اين براي خوردن«گفتم . آف دستش

. هر دو را خورد. هايش يادش رفته بود آه صندوقي دارد براي شكالت. » شكالت براي صندوق آوچكت
اما او . ردمهايم را خو خوب شد همه شكالت. مثل هميشه. ندارد» تا«دانستم دوستي من  مي. خنديدم

 حاال با يك صندوق پر از شكالت نخورده چه خواهد آرد ؟؟. هيچ آدامشان را نخورد
 

 زري نعيمي: نويسنده 
 




