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  گفتار پيش

  
ــه. آمــوز هــستند هــا حكمــت داســتان الي  در الب
هاي قرآن كريم بارها به اين موضـوع اشـاره            صفحه

 نيك و   يها  ي ماست كه داستان     شده است و وظيفه   
در اين اثر   . مان قرار دهيم    ي زندگي   مفيد را سرلوحه  

هـايي قـرين      سعي شده است تا حد امكان داستان      
  .ني انتخاب شودي كنو ذهن و فرهنگ جامعه
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اي اسـت از هفـت    مجموعـه » رگبرگ «،در واقع 
حكمت متناسب با تحوالتي كه در زندگي امروزمان        

كودكـان مـا نيازمنـد راهنمـايي و         . شود  ديده مي 
 يهـاي   ها بـا خوانـدن داسـتان        آن. هدايت هستند 

مشابه زنـدگي خـود، مـسير كمـال و بهـروزي را             
هاي نونهاالن ما     كه رگبرگ باشد  . يابند  تر مي   آسوده

  .دنجاني تازه ياب
  محمدي مظفر خان                                     

   1391 تيرماه ،                                     نورآباد
Email: Mozafarkhanmohamadi@yahoo.com 



 
  

  ر ديگيقرار مالقات با زن
  )آنيتا تانين(

  

 از من   ، سال پس از ازدواج    كهمسرم بيست و ي   
 او را به شام و    ،   ديگر بيرون رفته   يخواست با زن  

ـ عاشـقت «: او گفـت . سينما دعـوت كـنم      يم ول
ـ   ه اين زن نيز عاشـق     نمود يم  چنـد   خـواد ي و م

 نبـود   ياين زن كـس    » .هنو با تو بگذر   وي ر ساعت
رش را از   شـوه نوزده سـال پـيش      او  . جز مادرم 

 سه  زهاي و نيا  ي كار ي اما مشغله  ؛دست داده بود  
گذاشـت كـه گاهگـاهي او را سـير            نميفرزندم  
   .ببينم
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آن شب به مادرم زنگ زدم تا او را به شـام و              
  شده پـسرم؟   يچ« :او گفت . سينما دعوت كنم  

  »حالت خوبه؟
 آخر  ي است كه اگر كس    هاييمادرم از آن زن    

 ي او را بـه چيـز      ناگهاني  يا  زنگ بزند  شب به او  
  .شودي دچار غش و ضعف م،دعوت كند

دوست دارم چند    ي مايل هاگ«:  گفتم مبه مادر  
   ».هم تنها باشيم با يساعت

  ».صبرانه منتظرم يب«: گفتاو  
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روز جمعه پس از ساعت كار به طـرف منـزل            
ـ    . كنم مادرم رفتم تا او را سوار       يدر بين راه كم

 رسيدم، بـه    اش كه به خانه   يزمان.  بودم يانعصب
ـ     منظر هـايش را   لبـاس .  دارد ي او هم حال غريب

 يتـا جـاي   . ه بود  موهايش را مرتب كرد    ه،پوشيد
هـا را در آخـرين       كه به خاطر دارم ايـن لبـاس       

 بـه   ايخنـده . به تن داشـت   سالگرد ازدواجش   
ـ  يزيباي  در صـورتش     را ي نـوران  ي فرشـته  ك ي
ـ  كه سوار    يحال مادرم در . ديدم  ،شـد يماشين م
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خوام با پسرم   يبه دوستام گفتم امشب م    «: گفت
ن به مـن     انگشت به ده   اه  اون يهمه.  بيرون برم

ـ    نيود يم. خيره شدن   چـشم   هـا   ضي پـسرم بع
  ».ندارنو ا ره ديدن اين چيز

 نبود  ياعيان،  رستوران. ما به رستوران رفتيم    
به نظـر    و راحت    مطلوباما در هر صورت بسيار      

كنار من نشسته بود،    ر هنگامي كه     ماد .رسيد  مي
بـه محـض نشـستن       .نازيد  خيلي به خودش مي   

همـه چيـز    . يست غذا را خواندم   ل ي، صندل يرو
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مادرم با تمام وجود بـه      . رسيد ي به نظر م   يواقع
  بـر  يمعناي غريب و پر  لبخند   .من خيره شده بود   

  .لب داشت
 انتخـاب   و من غذا ر   يبودكه  بچه  « : او گفت  
  ». بكنيوخوام تو اين كار ميحاال. كردميم

 زمـان شـام     .پذيرفتم و غذا را سفارش دادم      
آن شب با هم رفيـق      .  زديم حرف با هم    يحساب
دوره  چند سـال اخيـر را        هايتمام اتفاق . بوديم
 ي كه ديگر چيز   كرديمي سير م  يدر عالم . كرديم
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كه بـه    آخر شب . به نام سينما يادمان نمانده بود     
 بكن  ها از اين كار   مباز «: گفت ،اش رسيديم خانه
 مـن حـساب     ،بار  كه اين  يالبته به شرط  . پسرم
  .دعوتش را پذيرفتم» .كنم
 : كه به خانه رسيدم همـسرم پرسـيد        يزمان 

  »چطور بود؟«
  ».هشيبهتر از اين نم.  خوبيخيل«: گفتم 
 مـادرم   ،درست چند روز پس از اين مالقـات        

قدر مرگش    آن . شد ي شديد ي قلب ي  دچار حمله 
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 فرصت نـشد دسـتانش را       ي بود كه حت   هانيناگ
 پاريكـس  چنـد روز پـس از مراسـم خا         .بگيرم
 رسيد  ي برگه ك ي ي دريافت كردم كه حاو    يپاكت

 دو نفـر، از همـان       ي شام بـرا   يپرداخت هزينه 
 بود كه من و مادرم چند شـب پـيش           يرستوران

  . جا بوديمآن
دو  «:  آن بـود   ي ضـميمه  يداشت كـوچك  ديا 

 اونـو  ي هزينـه  ، ديده كدار شام ت  ي برا يصندل
 اون مطمئن نيستم شـايد اصـالً     . مپرداخت كرد 
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 برا تو و همسرت     و اما به هر حال ميز     . نبينم وشب
 فرامـوش   اون شـبو  وقـت    هـيچ . مسفارش داد 

  ». دارم پسرمدوست. كنم ينم
بـه موقـع    وقت بود كه متوجه شدم گفتن       آن 

آدم . مهم اسـت   چقدر   »دوستت دارم  «ي   جمله
 به عزيزانش بگويـد كـه       يجمله را زمان  بايد اين   

 يهيچ چيز در زندگ   . هستندنيازمند شنيدن آن    
  . ت و خانواده نيس خدا ازرتبا ارزش



 
  
  
 
 

  اتاق خواب اضافه
  )كاماال پاتل(

  
 انشانها دوست داشتند فرزند   ربيشتر پدر و ماد   

من هم پـس از اخـذ       .  انگلستان كنند  يرا روانه 
ــدر ــككم ــدن دورهي پزش ــان ي و گذران  زب
  .ياها شدمؤ، وارد سرزمين ريانگليس

 تمـام  ي كه به انگلستان رسـيدم گـوي    يزمان  
آرزوهايم  به رهخباأل. هايم تعبير شده بود    خواب
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 بــود كــه ايپــذيرش مــن بــه گونــه. رســيدم
توانستم پـنج سـال آزادانـه در آن كـشور            يم

 يتصميم گرفتم در اين مدت حـساب      . اقامت كنم 
 هندوستان بـاز  ،ر به كشورمبا دست پ، كار كرده 

  .گردم
ـ        ر  پد   او  يمن كارمند دولت بود و تنهـا داراي

ـ  شيك منزل   ي،پس از بازنشستگ    ايابـه وخ ك ي
.  قـرار داشـت    ي مجتمع مـسكون   كبود كه در ي   

پس از چنـد     .تر باشم   موفقخواستم از پدرم     يم
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. احساس غربت كـردم   ،   از هندوستان  يماه دور 
 چنـد   ،هر هفته با كارت تلفن به خانه زنگ زده        

  . كردم ي با والدينم صحبت ماي دقيقه
 دو سال همبرگر خوردن در      .دو سال گذشت   

»ي « در   ردن خـو  ، ران مـرغ   » دونالد كم كـ ف  ا
اين   در طول  .»وديسك« رقص   پس از آن  و  » يس

ـ        ـ  يدو سال نرخ ارز باال رفت ول عكس ارزش  ر ب
در نهايت تـصميم بـه ازدواج        .روپيه پايين آمد  

فقـط ده روز    « :به پـدر و مـادرم گفـتم       . گرفتم
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 كنيد در اين مدت     ك كم مبايد به .  دارم يمرخص
ـ    ارزان ».بـدم  انجام   موهار كا يهمه يط تـرين بل

.  سفر به هندوستان تهيه كـردم      يهواپيما را برا  
 يقدر از سفر به وطنم خوشحال بودم كه بـرا         آن
مجبـور  .  خريدم ي اقوام و دوستان هداياي    ي  همه

 اگر براي   ها خريد كنم چون    آن ي همه يبودم برا 
خريـدم، از ديـدنش ناراحـت         كسي هديه نمـي   

  .شدم مي
ـ  ح كه به خانه رسيدم      يزمان   هفتـه   كدود ي
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هـر  . بودم عكس   يشغول انتخاب همسر از رو    م
 ي حساسيت من نيز برا    شديم تر فرصت كم چه  

كـه   آن تـر عجيب. شديتر م م بيش مدانتخاب ه 
اقوام انتظار داشتند تمام كارها را ظرف دو سـه          

 هـا  رو به اتمام بود و آن     يمرخص. روز انجام دهم  
  .هايشان را صابون زده بودند نيز شكم

ـ      بايـست بـه محـل كـارم         يپس از ازدواج م
 پول به پدر و مـادرم دادم و از          يمقدار. مبرگرد

بخـت  . ها باشند  مراقب آن  ،ها خواستم همسايه
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با من يار بود و توانستم رواديد همـسرم را زود           
من و همسرم بـه ديـار غربـت         سرانجام  . بگيرم
  .رفتيم

 در كشور   ي از زندگ  يدو ماه  مايزندگك  شري 
غربـت   كم احـساس   م اما ك  ،جديد خوشحال بود  

 او بـا پـدر و       يهـا تعداد تماس . به او دست داد   
. مادرش در هفته به دو يا سه بار افزايش يافـت          

ـ    انداز ما روز به روز كم     پس بعـد از   . شـد يتـر م
  .دار شدن افتاديمحدود دو سال به فكر بچه
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 دو فرزند به ما عطـا كـرد؛ پـسر و            خداي بزرگ 
ه زنـگ    هر وقت به خان    .يداشتن  دوست يدختر

 هايـشان هديدن نو هان   پدر و مادرم خوا    زدميم
هـا   آن يهميشه در فكـر بـرآوردن آرزو      . بودند
گذاشـت    پولي نمي   ي كاري و بي     اما مشغله . بودم

 .گذشـت هاي متمادي     سال. كه به وطنم برگردم   
  .شد يتر متر و بيش بيشو دوري از وطن قفرا
بد بودن حال   ي مبني بر     روز پيام  كناگهان ي  

 ي كردم مرخص  سعي. پدر و مادرم دريافت كردم    
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بـار خـودم     و سرگرم كـار  .  نشد ممكنبگيرم اما   
 در آن پيـام     . رسـيد  ي پيام بعد  بودم و غافل كه   
و چون  اند    مرده پدر و مادرم      كه نوشته شده بود  

اند، مـردم    دفن كردن نداشته   ي برا يكس و كار  
انجـام   را در حد تـوان        كفن و دفن    مراسم جا  آن

ــد داده ــت .  بودن ــم گرف ــرا آن. دل ــا در ف  قه
  .مردندهايشان  نوه
تر از دو سال از مرگ عزيـزانم گذشـته           بيش 

. بود كه تصميم گرفتم بـه هندوسـتان برگـردم         
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 بود امـا فرزنـدانم      ي راض تصميمهمسرم از اين    
.  نداشـتند  يپـدر  ك در خـا   ي به زندگ  ايعالقه

. رانمبگـذ آرامـش    عمر را در     ي بقيه خواستم  يم
كه اما غافل از اين   .  گشتم ي مناسب يدنبال خانه 

 چـون در    براي خريد خانه كافي نبود     ماندازپس
. جا باال رفته بـود     آن هايها قيمت طول اين سال  

همسرم . مي غربت شو  يم دوباره راه  يمجبور شد 
ـ  واما دختـر و پـسرم بـد       . با ما نيامد    ين معطل
هـد  با تنها مونسم ع   .  كردند ك را تر  هندوستان
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بستم پس از دو سال اقامت در انگلستان و جمع          
  . پول، پيش او برگردميكردن مقدار
گذشت و وضع زندگي من تغييـري         روزها مي 

 يدخترم تصميم گرفـت بـا مـرد       . كرد  پيدا نمي 
 در  يپسرم نيـز زنـدگ    .  ازدواج كند  ياسكاتلند

با خـودم گفـتم ديگـر       . داديايرلند را ترجيح م   
را بـه حـال خـود       همه چيـز    . حماقت بس است  

  .گشتمر، به وطنم بگذاشته
ـ    فقط  .كم بود   اندازم پس   منـزل   كتوانستم ي
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 واقع در   ي مسكون ي در مجتمع  شيك يابهوخ دو
اكنـون شـصت سـال از       .  بخرم آباد ي محله كي

 يبـار بـرا   ك  فقط روزانه ي  .  عمرم گذشته است  
 نيز  مهمسر. روميترين معبد م  كعبادت به نزدي  

 عمرش را بـه عبـادت در        يبقيهكرد و   ك  مرا تر 
  .معبد گذراند

ـ     يگاه   پرسـم آيـا سـفر      ي اوقات از خودم م
 ارزش رسيدن بـه     ي،كشور خارج  ككردن به ي  

كـه سـاكن    اين نقطـه را دارد؟ پـدرم بـا ايـن          
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 نآلا.  به نام خود داشـت     ايهندوستان بود خانه  
 اضافه بر آن    ي خانه دارم و چيز    ك فقط ي  من هم 

  . استنصيبم نشده
 اتاق  ك را فقط به خاطر ي     املدين و خانواده  وا 

 ،حال از پشت پنجره   . خواب اضافه از دست دادم    
هـا در   آن. كـنم يفرزندان هندوستان را نظاره م    

 ي تلويزيـون  ياين شبكه . حال رقصيدن هستند  
بـويي  .  كشانده است  ي نسل ما را به تباه     ي،لعنت

  .رسداز كرامت انساني به مشام نمي
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***  
رسـتند  في برايم م   ايميلي هاات بچه  اوق يگاه   

شـايد  .  بهتر است  ياز هيچ . پرسند يو حالم را م   
  مانند پـدر و مـادرم      ها مرا وباره همسايه د يروز

 نيـست كـه     يها كس دفن كنند چون غير از آن     
هـا   نگهدار آن  خالق بزرگ . اين كار را انجام دهد    

  .باشد
 واقعـاً «  :ام الم را نگرفته  ؤاما تا امروز جواب س     

  » داشت؟وارزشش
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 ي هـيچ چيـز    ....هنوز دنبال جواب هـستم       
   ....!مانديبدون جواب نم



 
 
 
 
 
 
 

  ها بيل و سنجاب
  )مارك سنبورن(

  
 دارم كــه در ايالــت »بيــل «دوســتي  بــه نــام 

، » كاالمــازو « ي منطقــهيدر حومــه، ميـشيگان 
  را اي  چند سال قبل خانـه    . كند  زندگي و كار مي   

 جنگلي و خوش آب و هوا       ايي منطقه   در حاشيه 
هـا    ها را دوست داشت و به آن        بيل، پرنده  .خريد
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چند روز پـس از سـكونت در        . داد  يآب و دانه م   
  را ي جديد، ظرفي مخصوص غذاي پرندگان       خانه

در حياط پشتي در ارتفاعي باالتر از زمين  قرار          
هـا    روز اول پيش از غروب آفتاب، سـنجاب       . داد
هـا   پرنـده ي ظرف را تكان دادند كه همه      قدرآن

بيل بـه فكـر چـاره افتـاد چـون           . فراري شدند 
 او  ييگـر در حيـاط خانـه      ها د   ترسيد پرنده   مي

به همـين دليـل مـدت دو هفتـه بـا            . ننشينند
  .ها كلنجار رفت سنجاب
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از طرفـي   .  بازيگوش نبـود   يادوست من بچه    
خواسـت   ها را نيز دوست داشت ولي مي  سنجاب
 جـا  در كنـار هـم از آن       هـا ها و پرنـده     سنجاب

  .استفاده كنند
ت اين مشكل را در مدت دو هفتـه         او نتوانس 

تصميم گرفت ظرف غذاي پرنـدگان را        .حل كند 
. اي نداشت   كاري كند اما اين كار هم فايده        روغن

فروشي رفـت      ابزار يبه مغازه . خيلي ناراحت بود  
 پرنـدگان خريـد كـه        غـذاي  و ظرفي مخصوص  
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ترسـيدند؛ ظرفـي      هـا از آن مـي       ظاهراً سنجاب 
هاي منظم    اي از سيم    دار با شبكه    مانند و طاق   دام

  .و در هم تنيده
ضمانت ظـرف را پـذيرفت      ي مغازه     فروشنده 

او هم بـه طـرف خانـه        . كه مشكلش را حل كند    
 ظرف جديـد را در حيـاط پـشتي      ،حركت كرده 

  .گذاشت
ظاهراً . نزديك غروب، همان اتفاق تكرار شد     

بيـل آرام و قـرار      . بردار نبودند   ها دست   سنجاب
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از . فروشـي رفـت     همان ابزار روز بعد به    . نداشت
فروشنده خواست مدير فروشگاه را صدا بزند تا        

  .حسابش را كف دستش بگذارد
  :مدير فروشگاه گفت

اي بـه نـام       نيد وسيله وم باشيد، بايد بد   وآر«
بايست روز قبل اين      مي. هدام سنجاب وجود ندار   

  ». گفتم  ميونكته ر
  :بيل با عصبانيت جواب داد 

به دشو   خو هتون  ه انسان مي   ك همنظور تو اين    «
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 و از طريق ماهواره بـرا زمـين         هنوي ماه برس    كره
ـ   دام ساده برا   ه اما از ساختن ي    ه،پيام بفرست   ه ي

 آيـا مغـز انـسان       !؟هفنـدقي عـاجز    ن مغز وحيو
 آيا مغـز انـسان      !؟ه سنجاب هتر از مغز ي     كيكوچ
  » !؟ ه فندقهتر از  ي كيكوچ
  » بله «: مدير پاسخ داد 
  » !هبه، نوبر به « :بيل گفت 

ي  در طــول دو هفتــه « :مــدير فروشــگاه گفــت 
روزانه چند دقيقه براي رفع اين مشكل        گذشته،
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  » ؟فكر كردي
شايد ده يا       «:  جواب داد  چند ثانيه بيل پس از      
  » . نزده دقيقهوپ

 هـا   بكنـي سـنجا     فكر مـي    « :دوباره پرسيد 
روزانه چند دقيقـه بـرا ورود بـه ظـرف غـذاي           

  » ؟كنن ش ميها تالپرنده
 در زمـان بيـداري بـه        ها  بسنجا    نيو بد هجالب«

 شـونو طور متوسط نود و هشت درصد وقت خود       
ــذا مــي  ــه جــستجوي غ ــردازن ب ــع، . پ در واق
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.  هـستن   نـادر  هـا   ونم حيـو  و بين تم  ها  بسنجا
  ». ننوگذر  نميبيهوده دشونووقت خو ها اون

   



 

  
  
  
  
 

  ساختن زندگي
  )لي تيلور(

  
 ،هـاي كنـار هـم     روزگاري دو بـرادر در مزرعـه      

هـا  پـس از مـدتي ميـان آن       . كردند  زندگي مي 
اين اولين باري بـود كـه دو بـرادر          . شكراب شد 

پس از چهل سـال همـسايگي دچـار اخـتالف           
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دو كشاورز هميـشه در چهـار فـصل         . شدند مي
 هـاي سال به همديگر كمـك كـرده، از ماشـين     

ـ    ر وسـايل بـه طـور مـشترك         كشاورزي و ديگ
  .كردند استفاده مي

ايـن  . ها رفـت  اما باألخره شيطان در جلد آن       
تفاهم جزئي به وجود آمـد و         مشكل از يك سوء   

ي يكديگر را با تيـر        تا جايي پيش رفت كه سايه     
هـاي زشـتي ميـان دو دوسـت         فحش. زدندمي

ها تا چنـد    اختالف آن . شدقديمي رد و بدل مي    
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ته ادامه پيدا كرد، به طوري كـه حتـي يـك            هف
  .زدندكلمه با هم حرف نمي

***  
  تر، يعني برادر بزرگ   ي  يك روز صبح زنگ خانه    

مرد نجاري بـا وسـايلش      . آمد   به صدا در   »جان«
ـ  «: او گفت .  ايستاده بود   پشت در   كـار   هلطفاً اگ

ن انجـام   تـو  تـا برا   ن به من بدي   نيكي داري كوچ
  ».مبد

. دارمسـراغ   تكار خوبي برا بله،  «: جان گفت 
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 مزرعـه بـرادر     اونصـاحب   . و نگاه كن  رو ر   روبه
ي قبل علفزاري بين ما بـود         هفته. هك من يكوچ

رو درآورد   با بيل مكانيكي، جاي علفـزار        ناما او 
خـوب،  . هامون جاري كـرد     و يه رود بين مزرعه    

 خـراب   نوشايد با اين كار قصد داشته اعصاب م       
 مادر نزاييده كسي كـه   اما كور خونده چون   ه،كن
 كنـار طويلـه      رو ها الوار اون. بده آزار   نو م هبتون
خوام حصاري به     از تو مي  . ها مال من  اونبيني؟  مي

.  بـسازي  ني من و او   ارتفاع سه متر بين مزرعه    
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 كه نه مزرعه    هقدر بلند باش  اونيعني اين حصار    
  ». نبينموموكدو نه قيافش، هيچ

متوجـه  و  نم منظور شما ر   ومبه گَ «: نجار گفت     
 و دسـتگاه مخـصوص      هـا   خلطفاً جاي مي  . شدم

بـه  . يـد بدن  و به من نـش     رو سوراخ كردن چوب  
 ون پـشيم  تـون  ماز تـصمي  يـدم   شما اطمينان م  

  ».نشي نمي
***  

جان به شهر رفت و ليـست خريـد نجـار را            
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سپس مزرعه و نجـار را تنهـا        . براي او تهيه كرد   
هـم،  ش  حمتكمرد ز . جا دور شد  گذاشت و از آن   

 گـرفتن، اره كـردن و مـيخ           اندازه اتمام روز را ب   
  . زدن گذراند

نجار نيز  . جان هنگام غروب به خانه بازگشت       
زده   ناگهـان جـان شـگفت     . ميخ آخر را زده بود    

تا به حال چنـين چيـزي در ايـن منطقـه            . شد
نجار اصالً چيزي به نام پـل نـساخته         . نديده بود 

يله، پلي ساخته بود    هاي كنار طو  او با چوب  . بود
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كه يك طرف رود را به طـرف ديگـر آن وصـل             
عيـار بـدون      م  كرد؛ يك كـار ظريـف و تمـا         مي

  .ترين نقصيكوچك
طرف پل با آغوش باز به        تر از آن  برادر كوچك   

 همـه   اونجان، بعد از    «: او گفت . طرف جان آمد  
 آزار و اذيت تو     يي كه برا  هابد و بيراه گفتن و كار     

  ». شرمنده كردينوز مانجام دادم، با
دو برادر در وسـط پـل ايـستاده و دسـتان              

ن كـرد نجار در حال جمـع      . يكديگر را فشردند  
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كارهاي زيادي  . نه نرو «: جان گفت . وسايلش بود 
  ».يدبهست كه بايد برام انجام 

نم اما  ودوست دارم پيش شما بم    «: نجار گفت   
 ». بسازمو رها اونهاي زيادي هست كه بايد  پل

   



 
 
 
 
  

  خانواده
  )نينا ميلون(  

  
كه خسته و كوفته بود، آخر شب به          حالي  پدر در 

اش را ديد كه پشت     ساله پسر پنج . خانه برگشت 
  .در منتظر او ايستاده بود

  »تونم يه سؤال بپرسم؟بابا مي«: پسر 
  »چي شده؟. چرا كه نه«: پدر 
  » ساعت چقدر درآمد داري؟هبابا در ي«: پسر 



 

 

 

48

اين موضوع بـه    «: انيت جواب داد  پدر با عصب    
 »   چرا اين سؤالو پرسيدي؟. تو مربوط نيست

لطفـاً بـه    . فقط خواستم بدونم  . هيچي«: پسر
  » در هر ساعت چقدر كاسب هستي؟ومن بگ

ـ ش  نـستن وخوب اگـر د   «: پدر    در هـر    هالزم
  ».آمد دارم ساعت بيست دالر در

كه سرش را پايين انداخته بـود         حالي  پسر در   
  »شه ده دالر به من قرض بدي؟بابا مي«: گفت

 بـا   پدر از اين حرف بـسيار ناراحـت شـد و            
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تـو بـراي    اگـه تنهـا دليـل       «: عصبانيت گفـت  
 و بـا    اين بود كه مقداري پـول بگيـري    پرسيدن

معنـي   مزخرف يـا چيـز بـي         بازي اسباب يه اون
. ي   بخري، بايد بـدوني كـه كـور خونـد          اي  گهدي

فكر كـردن   . دراز بكش   همين اآلن برو تو اتاقت    
قـدر خودخـواه    فكر كن چرا ايـن    . هم بد نيست  

وقت     كنم، اون   شدي؟ من از صبح تا شب كار مي       
  »!گيآمد مي جوري به من خوشتو اين
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***  
  

 به اتـاقش رفـت و       صدا  و  سر  پسرك آرام و بي   
پدر كـه همچنـان از      . در را پشت سر خود بست     

.  ترفتار فرزندش ناراحت بود روي زمين نشـس       
با چه رويـي    ! چقدر گستاخ «: او با خودش گفت   

  » از من پرسيد؟اين سؤالو
او بـه   . حدود يك ساعت بعد پـدر آرام شـد          

تا جايي كه به خاطر دارم معموالً       «: فكر فرو رفت  
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ه بـرم   بهتـر . يي از من نخواسته بود    اچنين چيز 
ـ  اونشايد واقعاً   . سراغش  كـاري الزم    ا بـر  و پول

  ».هداشته باش
  

***  
  
  

  .او به اتاق پسرش رفت و در را باز كرد
  »خوابيدي پسر؟«: پدر 
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  ».بيدارم بابا«: پسر 
شـايد  . اين موضوع فكر كردم     ي  درباره«: پدر  

  .  بودمگيرزيادي سخت
اي كننـده     پسرم امروز، روز خـسته    دوني  مي

بيـا  .  تو خـالي كـردم     مو سرِ   بود و من دق و دلي     
  ».م ده دالراينَ. بگير
  

اوه، «: كنان بلنـد شـد و گفـت       پسرك خنده   
  »! بابا قربونت
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. گنجيـد او از خوشحالي در پوست خود نمي        
سپس سراغ بالشش رفت و مقـداري اسـكناس         

پدر دوبـاره از    . شده از زير آن بيرون آورد     مچاله
ها پسر اسكناس . ديدن اين صحنه به خشم آمد     

هـا را جلـوي پـدرش       دانـه آن  را شمرد و دانـه    
  .گذاشت

پدر كه همچنان از شدت ناراحتي بـه خـود          
  » چي بود؟پس اين ده دالر برا«: پيچيد گفت مي
چون تا چند دقيقه پيش     «: پسرك جواب داد    
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. به همين دليل تقاضاي پول كـردم      . پولم كم بود  
. باباي عزيزم، مـن اآلن بيـست دالر پـول دارم          

 ساعت از وقت شما رو بخـرم؟ لطفـاً          هتونم ي  مي
خوام شـام   مي. ت زودتر بيا خونه   فردا يك ساع  

  »       .رو با بابام بخورم
 

   



 
 
  درك

  )مارك والش (
  

 بـسيار ثروتمنـد،     ي خـانواده  ك از ي  ي پدر يروز 
 شهر برد تا از     يمسافرت به حومه  ي  پسرش را برا  

 نـشين ر فقي مناطق دري  وضع زندگ با   او را    كنزدي
ي  در آن حـوال    ي بسيار فقير  يخانواده. كند آشنا
روز   پدر و پسر به مدت دو شبانه       .كردند  ي م يزندگ

  . فقير ساكن شدنديه خانوادي در مزرعه
 ش منـزل از پـسر  بـه پـدر در راه بازگـشت    

  »؟مسافرت چطور بود«: پرسيد
  »! بود بابايعال«: پسر 
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 ي زنـدگ  طـور  مـردم فقيـر چ     يديـد «  :رپد 
  »؟كنن يم

  »!آرهاوه «: پسر 
 يـاد   يخوب بگو از اين سفر چه چيـز       «  :رپد 
  »؟يگرفت

 سگ داريـم    هينه  و خ تو ما«: پسر جواب داد    
ي مـا، تـا     نهو استخر خ  طول .تا  چهار ها  ونا ليو

 سـرش   اون كه    دارن نهري ها  اون اما   ،هوسط باغ 
   .ناپيداست
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 ييهـا   غ از چـرا   نوغم روشن كردن با   يما برا  
 از خـارج كـشور      و ر ها  اونكه    كنيمياستفاده م 
 هـا  در شب از نور سـتاره      ها   اون   ، اما يمتهيه كرد 
  .كنن ياستفاده م

  حيـاط   بـه   محدود  ما  ينهوخ  نويوا ياندازه  
 بـه   هـا   اون ينهون خ ويو ا ياندازه، اما   يه  يئجلو
ـ ومنـه ومـا خ   .هقفُي اُ درازا ـ  قط تـو  ون زمـين   هع
 ي زنـدگ  ييجـا هـا     اون بنا كرديم، اما     يكيكوچ

  .هگنج در تصور ما نمياوني اندازه كه كنن يم
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 بـه   هـا   اون امـا    كنن،ا به ما خدمت مي    هنوكر 
  .كننخدمت ميديگران 

 شـونو  غذا هـا    اون ، امـا  خريمي م مونوذاغما   
  .كنن يتوليد م

؛ امـا   كـنن  از جان ما محافظـت مـي       هاديوار  
  ».شون هستن در پناه دوستاها اون

م از  ممنـون بابا  «: گفتپسر   . پدر خاموش بود  
  ».يم فقيرن دادي چقدرو به من نشكهاين



  
 

 هاجمع كل هزينه
)ركارل پينك(  

  
مـادرش كـه داخـل        نزد ك روز غروب پسر   كي

آشپزخانه مـشغول پخـتن شـام بـود رفـت و            
 آن نوشته بـود     ي رو يهايز را كه چي   يكاغذ تكه

 كبنـد پـا   هايش را با پيش   مادر دست . به او داد  
          : او را خواندهاينوشته كرد و

  ». دالرپنج ،كوتاه كردن چمن «
 سـه  ، هفتـه  كز كردن اتاقم به مدت ي     تمي«
  ».دالر
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 كـه بـرا     يكوچولـو زمـان    مراقبت از داداش  «
  ». دالردو ، رفتي بيرونيخريد م

  ». دالريك ،هابيرون گذاشتن زباله«
  ».دالرچهار  ،تميز و مرتب كردن حياط«
  ». دالرشانزده،  به من شمايجمع كل بده«

 به پسرش خيـره     ،يستاده بود امادر كه سر پا     
آن روز،  پـسر تـا     . او به فكر فرو رفته بـود       .دش

مـادر قلـم را     . چنين نديـده بـود     مادرش را اين  
كه پسرش به او داده بود      را   يكاغذ تكه. برداشت
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  :برگرداند و نوشت
  ».ي، هيچيه ماه باردار نُيهزينه«
، مـداواها و    هـا يبيـدار  م شب و تم يهزينه «

  ».ي، هيچهادست به دعا برداشتن
 كه در   هاييكها و اش  م زحمت و تم يهزينه«

  ».يريختم، هيچت طول اين چند سال برا
 حـال و    ي من بـرا   هايم دلهره و تم يهزينه«
   ».ي تو، هيچيآينده

 ك پا يها و حت  ، لباس هايباز اسباب يهزينه«
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   ».يكردن دماغ تو، هيچ
 متوجـه   هـا پس از جمع كردن اين هزينـه      «

ـ      ي كه هزينه  يشيم ـ  رِ عشق مـن بـه تـو براب ا ب
  ».يهيچ
 مادرش  هاينوشته پس از خواندن دست    كپسر

سپس به چشمان او نگاه كرد      . گريستشدت   ه  ب
  :و گفت

  »! دوست دارممامان واقعاً«
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