
-بھ نام خدا-





داستان ھاي كوتاه

انھ ھاـــنش
دیوید شمسویي:مؤلف

D...

D...

D...

s...

v...



1358شمسویي، دیوید،  : سرشناسھ
دیوید /داستان ھاي كوتاه نشانھ ھا شمسویي پدیدآورعنوان و نام :

ــــران ــــخنوران: تھ . ١٣٩3، س : مشخصات نشر
ص117 : ظاھریمشخصات

978-600-383-002-8لایر60000 : شابک
فیپا نویسیوضعیت فھرست :

.داستان ھای کوتاه : موضوع
قرن --داسـتان ھای کوتاه فارسی 

١۴
: موضوع

PIR ٨٣۴٩ / ۵ن۵٣۵م ١٣٩٣ کنگرهرده بندی :
8فا62/3 دیوییرده بندی :

٣٧٣٣١٢٩ کتابشناسی ملیشماره :

De...

De...

De...

so...

var...

، 1407شماره ، بعد از ادوارد براون، كارگر شمالي طبقھ اول 09193616613–66476306: تلفن
Sokhanvaran_pub@yahoo. com

نشانھ ھاداستان ھاي كوتاه : عنوان كتاب
دیوید شمسویي : سخنوراننگارنده : ـــخنورانناشر ـــامیران –س ش ملكونژاد

: صفحھ آرا و طراح جلد
اول-1393 : و نوبت چاپسال 
نسخھ1000 : :شمارگان

8-002-383-600-978 : شابك
09193616613 : مركز پخش

لایر60000 : . حق چاپ محفوظ استقیمت



:تقدیم بھ 
؛ھمسر مھربانم

کــھ ھمیــشھ در مــسیر زندگــی 
.دوشادوش با من است

؛پدر و مادرم
کـھ حـیات را بـھ مـن ھدیھ 

!ندداد





پیشگفتار
خـدمت تمـام خوانـندگان عزیز 
بایـد عرض نمایم کھ زندگی ما 

ھـا ھمچـون ھر داستانی انـسان
یگانھ و منحصر بھ فرد،ویـژه

ــــو از می  ــــھ ممل ــــد ک باش
ھا زندگی ما انسان.ھاستنشانھ

پـر اسـت از اتفاقات شیرین و 
کھ قبل از وقوع با حوادث تلخ

ھایــی از طــرف خداونــد نــشانھ
ـــر ـــی مھ ـــا آگاھ ـــھ م بان ب

. شــــودمی غیرمــــستقیم داده
ایم بـسیاری از ما عادت نکرده

کھ در مسیر ھایی تـا بھ نشانھ
حـرکت بـسوی ھدفـی خاص و مھم 

تحصیل و مانند ،ھمچون ازدواج
آن کـھ بـرای ھـدایت صحیح ما 

. قـرار داده شده توجھ نماییم
ـــوھای  ـــون تابل ـــا ھمچ آنھ
ــود  ــی وج ــی و رانندگ راھنمای

ــا  ــا م ــد ت ــری دارن را از خط
ھمچون لغزش و یا احتمال سقوط 

تاریک آگاه ه ایی در اعمـاق در
در مسیر حرکت ھا نشانھ. کنـند
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بــسوی ھــدف و مقــصد بــھ مــا
کند کــھ بــا چــھ مــی پیــشنھاد

سـرعتی حـرکت نماییم و یا در 
ھــای انــتخاب بــھ چــھ ه چھاررا

ــیم ــسیر دھ ــھ م ــمتی ادام . س
قــبل از اتخــاذ ھــر ھا نــشانھ

سیر و در تـصمیمی و در طـول م
آنھا بھ ما. مقصد وجود دارند

گویند کھ بھترین کار ممکن مـی 
کـھ با خواست خداوند قادر در 
واالتـرین حد تعادل قرار دارد 

دھند تا می چیست و ما را یاری
بھتـرین کـار ممکـن را انجام 

.دھیم
امـید اسـت از ایـن مجموعھ 

.داستان لذت ببرید
بھ امید سعادت برای تک تک 

.گرامیخوانندگان

رـــــــبا تشک

دیوید شمسویی
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ازــــآغ
ل از ھر آغازیست کھ ـــقب

.فشارھا بی نھایت باالست

مدتـی بـود کـھ فشار بر بدنش بیش از حد 
وقعیتی قبال چنین م. تـوان زیـاد شده بود

صـداھای عجیب و . را تجـربھ نکـرده بـود
دیگر تحمل . رسیدمی نامفھومـی بھ گوش اش

ھرازگاھـی دست و پایش را . اش را نداشـت
. کرد تا شاید فضا کمی بازترشودمی جابجا

داد بــرای مــی ھــروقت ایــنکار را انجــام
کرد ولی بھ محض می لحظاتـی احـساس بھتری

ش شروعتوقف دوباره فشار دیوارھای اطراف
راضـی بـود مثل ھمیشھ شـد امـا ھـنوزمی 

! ماندنمی رسید و ھیچوقت گرسنھمی غـذایش
محـیط ھم گرم و نرم بود فقط آن فشار کھ 

شد می این اواخر ظاھر شده بود اگر متوقف
شد درست عین گذشتھ و می ھمـھ چیـز عالـی

!خواستنمی دیگر ھیچی
دوبــاره . گذشــتمی دوره دشــواری بــر او

ع شده بود دیگر آن احساس تحت فـشار شـرو
شد صداھاییمی فـشار بـودن داشـت بیـشتر
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ھر لحظھ واضح وشنید کھ ناآشنا بودندمی 
ناگھان فشار در اوج شدت از ! شدندمی تـر

بـین رفـت و جایش را حس سرمای شدیدی کھ
!نشست، سرتاسر وجودش را فراگرفتھ بود 

ــر از  ــنده ت ــراتب آزاردھ ــھ م ــرما ب س
کـھ در ایـن اواخر تحمل فـشارھایی بـود 

.کرده بود
در ! بـا تمام وجود شروع بھ گریستن کرد

کوتاه احساس کرد کھ بویی آشنا ھ ایـی لحظ
ــدنش  ــیدھد وآرام ب ــوازش م ــشامش را ن م

.دوباره گرم شد
صدایی دلنشین کھ گویی از بھشت برخاستھ 

ــوا ــوش اش نج ــردمی در گ ــیچ از آن. ک ھ
او فھمید اما احساس آرامشی عمیق بھنمـی 

بعـداز مدتی بھ محیط جدید .شـدمی القـاء
شد و یک لحظھ می گاھی سردش. آشـناتر شـد

کم کم داشت ! کـردمی دیگـر احـساس گـرما
دنیای ، شـد کـھ این عالم جدیدمی مـتوجھ

!ناپایداریھاست
چند روزی سپری شد چشمھایش بر روی عالم 

دوچھره مھربان را ! جدیـد بـاز شـده بود
صدایشان را دوست تن. دیدمی بـیش از ھمھ

حـضور آنھا حس امنیت و آرامش را . داشـت
!آوردمی بھ ارمغان

خندید تا او را می ھـر ازگاھی از تھ دل
آغوشـشان بـسیار امن ! در آغـوش بگیـرند
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!بود
! سـالھای زیـادی یکی پس از دیگری گذشت

ھا دیگر او گذشتھ! ھمـھ چیز عوض شده بود
ول خستھ و عج! را کـامال از یاد برده بود

در مسیر زندگی ھر روز بھ این موضوع فکر
کـرد کـھ؛ عجـب دنیای پر ھیاھویی است می 

آرامش کجاست؟ ! این دنیا
یکـی از روزھـا بـھ خـود آمد وخودش را 

مدتھا بود کھ ! بـاالی دو سـنگ قبـر دیـد
گمگـشتھ در مـسیر زندگـی بـھ دنبال راه 

! پلک چشمانش را بھ ھم فشرد!گشتمی راست
چـند قطره اشک . فـتادقلـبش بـھ لـرزه ا

آن دو مھربان دیگر برای ! ترسیدمی !ریخت
احساس نیاز بھ محبت! ھمیـشھ رفتھ بودند

دستانی ! در تنھایی فرو رفتھ بود! کردمی 
با صدایی و مھـربان دسـت راستش را فشرد 

عزیزم : " زنانـھ ومھـربان با متانت گفت
! "باید برویم خانھ

آغوش و از مقابل کودکی زیبا او را در
راگ! ناراحت نباش بابا : " کـشید و گفت

!"گیردمی گریھ کنی من ھم گریھ ام
در یـک آن تمـام دلتنگـیھایش کھ ھمچون 
تارھـای عنکـبوت در قلبش تنیده شده بود 
نابـود شد و محبت ھمچون کبوتری سفید در 

ھردو آنھا را در آغوشش . قلـبش فرود آمد
فـشرد و خدا را شکر کرد کھ ھنوز یاوران
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قبرھا را بوسید و از خداوند . خوبی دارد
طلب بخشش ھ اش برای پدر و مادر وفات یافت

کرد و با قلبی پرامید دستان عزیزانش را 
بـا آرامشی عظیم ھر سھ بھ خانھ وگـرفت

.بازگشتند



اتاق مخفي
یکی از بھترین و با ارزش ترین کارھایی کھ می توان 

.اد کردن بھ آنھاستبرای دیگران انجام داد اعتم

خردسـال از اینکھ صاحب اتاق خواب پـسرک
. شد بسیار خوشحال بودمی کوچک مستقل خود

خواھـر بزرگترش کھ ده سال فاصلھ سنی با 
تلویزیونی ھای او داشت در یکی از برنامھ

توان کمـد دیواریھای مـی دیـده بـود کـھ
. جـادار را بـھ اتاقـی کـوچک تبدیل کرد

اق ســابق مادربــزرگ خواھــر پــسرک در اتــ
سـکونت داشـت و بـسیار آن اتاق را دوست

با این حال او بھ پدرش پیشنھاد . داشتمی 
داد کـھ کمـد دیواری اتاقش را تبدیل بھ 
اتاقـی بـرای برادرش کند تا او ھم صاحب 

خواھر مھربان ھمیشھ . یک اتاق مستقل شود
دوسـت داشـت کھ برادرش ھم سھمی در اتاق 

پیش فوت سـال ھا سـابق مادربزرگـشان کـھ
او ھمیشھ بوی خوش . کرده بود داشتھ باشد

ــاق  ــزرگ را در آن ات ــای مادرب ــر گلھ عط
اما ھمھ بھ ! بوی خوش یاس! کردمی احـساس

؟ !دختـر دیوانھ شده ای : "گفتندمـی او
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! کنیمنمی مـا چنین بویی در اینجا احساس
"

حرف بقیھامـا دختر مھربان اھمیتی بھ
برای من : " گفت می داد و بـھ خـودشنمـی 

مھـم نیست کھ دیگران این بوی خوش گلھای 
ــساس ــزرگ را اح ــی مادرب ــکال ! کنندنم اش

مـن خودم بھ تنھایی از این بوی ! نـدارد
شـاید روزی ھم برادر ! بـرممی خـوش لـذت

تشخیص کوچولـوام توانست این بوی خوش را
! "دھد

پـدر کـھ از ایـده دخترش درمورد تبدیل 
خوشش آمده بود ی کوچککمددیواری بھ اتاق

تو یک ! دخترم: " بـا خوشرویی بھ او گفت
حـتما این پیشنھاد تو را ! فرشـتھ ھـستی

بر ھ ایی سـپس بوسـ! " عملـی خـواھم کـرد
پیـشانی او نشاند و با صدایی منقلب دعا 

امــیدوارم ھمیــشھ تــو و : " کــرد و گفــت
بـرادرت در ایـن دنـیای بی رحم مواظب و 

! "مراقب یکدیگر باشید
ر مھـربان بـا توجھ بھ اینکھ سابقھ پـد

زیـادی در کارھـای سـاختمانی داشـت آخر 
دسـت بـھ کـار شد تا ایده دختر ھا ھفـتھ

شـیرین اش را بـھ انجـام برساند و اتاق 
خوابـی کـوچک و زیبا برای پسر کوچوک اش 

.بنا کند
در نھایـت پدر پس از زحمات و تالش زیاد 
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پس از. سـاخت اتـاق را بـھ اتمام رساند
ده شـدن اتاق جدید برادر کوچولو با آمـا

بـا یاری خواھر ھ اش شـور و شـوق کـودکان
بـزرگ اش شـروع بـھ چیدن وسایل و اسباب 
بازیھـایش در اتـاق جدیـد کـرد و پدر و 
مادرھم دورادور آنھا را زیر نظر داشتند 

پدر و . تا مبادا اتفاقی برایشان بیافتد
مـادر ھوشیار ھمیشھ دوست داشتند و تمام 

کردند کھ فرزندانشان مستقل می ران شاسعی
و با اراده تربیت شوند تا در آینده این 
دنـیای پیچـیده راحتر گلیمشان را از آب

!بیرون بکشند
خواھر ، پـس از اتمام چیدمان اتاق جدید

و بـرادر از ایـنکھ ھـر یک اتاقی مستقل 
کردند و با یکدیگر می دارند احساس رضایت

ھای ھمسایھپـرداختند و نقشمی بـھ بـازی
ھمآوردند و بـھ دیـدنمـی واقعـی را در

فـارغ از اینکھ در دنیای آدم ، رفتندمـی 
بزرگھا جنگی خونین بر اثر زیاده طلبی و 

!حماقت انسانھا در شرف وقوع است
اخـبار تلویزیون خبرھای نگران کننده و 

کرد کھ می وحـشتناکی از یـک جنگ سخت پخش
پدر و .در مـنطقھ آنھا شعلھ ور شده بود

مـادر نگـران ھمچـون اکثـر مـردم منطقھ 
! کردندمی اخـبار را لحظھ بھ لحظھ دنبال

اخـبار از بـی رحمی و شقاوت دشمن و قتل 
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و پیـر و جوان خبرعـام مـردم از کـودک
پدر کھ احساس کرده بود بزودی . رسـاندمی 

دشـمن وارد شـھر خواھد شد از کار مرخصی 
پیش گرفت و در اتاق خوابی کھ چندین ماه 

بـنا کـرده بـود مـشغول بھ کار شد و آن 
اتــاق جدیــد را بــصورت یــک اتــاق مخفــی 

در راھا درآورد تـا در صـورت لـزوم بچھ
آنجا پناه دھد و آنھا را از چنگال دشمن 

ــدارد ــان نگھ ــوار در ام ــک . خونخ ــدر ی پ
بھ اتاق کوچک دستـشویی کـوچک و یک قفسھ

ــسھ را ــرد و آن قف ــافھ ک ــد اض ــر جدی پ
و شــده و آب نوشــیدنی و کنــسرازغــذاھای

. تعــدای کــتاب و مجلــھ نوجــوانھا کــرد 
کـھ از کارھـای پـدر تعجـب کرده ھا بچـھ

پرسیدند و می بـودند دلـیل کارھای او را
پـدر ھـم بـرای اینکھ آنھا احساس ترس و 

! عزیزانم: " گفتمی وحـشت نکنند بھ آنھا
کنم کھ بعدا با می اینھا را اینجا انبار

گاه داشتھ باشید و بازی کنیم و فروشھـم
!"خرید کنیمامن و مامان بیاییم از شم

، چــند ھفــتھ بعــد از اتمــام کــار پــدر
صـداھای انفجـار و تیـراندازی دیگـر بھ 

نیمھ شب بسیار . رسیدمی راحتـی بـھ گـوش
سـاعتھا بود کھ برق سرتاسر . سـردی بـود

از گزند سرما بھ ھا بچھ.شھر قطع شده بود
چراغ ! دندزیـر دو الیـھ پـتو فرورفتھ بو
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با آن رنگھای زد و نارنجی سوسواضـطرای
شد کھ با کوچکترین حرکت می زد و باعثمـی 

شـکلھای ترسـناک و لرزانی بر روی دیوار 
! اتاق برقص در آیند

آگاه شده بود با ھا مادر کھ از ترس بچھ
شروع بھ انگـشتانش در مقابـل منـبع نور

درســت کــردن شــکلھایی از ســایھ بــر روی 
د تـا کمـی از تـرس فرزندانش دیـوار کـر

.بکاھد
زدند می با خوشحالی و ھیجان حدسھا بچـھ

بـھ چـھ حیواناتـی تعلق ھا کـھ آن سـایھ
گاھـی شکل سگ بود دفعھ بعد شکل . دارنـد

آنھا ! شدمی پـروانھ و باردیگـر شکل کالغ
ھمـھ بـا ھـم در دنـیای آزاد کودکی محو 

شـده بودند کھ ناگھان با صدای ھا سـادگی
بزرگــی در نزدیکــی ســاختمان انفجــار 

پدر و مادر ! پنجـره فـرو ریختھای شیـشھ
پریدند و آنھا ھا ھمچون سپری بر روی بچھ

را بـا بدنھایـشان پوشـاندند تـا آسیبی 
!چند لحظھ گوشھایشان زنگ میزد. نبینـند

شکــستھ ھای گــرد و خــاک از مــیان پنجــره
. کردمی ھمچون بازدم شیطان بھ داخل نفوذ

سرفھ ! آنھا بھ خود آمدندطولی نکشید کھ
لباسشان را روی . امانـشان را بریده بود

بینـی و دھـان نگھ داشتند تا گرد و خاک 
ھای صــدای چکمــھ!وارد حلقــشان نــشود
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سـربازھا کھ در راه پلھ بھ باال و پایین
پدر و مادر . رسیدمی دویدند بـھ گـوشمـی 

ــریک ــتند و ھ ــھ، برخاس ــی از بچ را ھا یک
ر حالی کھ آنھا را از درآغوش گرفتند و د

فشردند بھ می روی نگرانـی و ترس در آغوش
سـوی اتـاق مخفـی کھ پدر قبال برای چنین 

آنھا دختر .روزی تدارک دیده بود دویدند
و پــسر خردسالــشان در اتــاق مخفــی جــای 
دادند و در حالی کھ ترس سرتاسر وجودشان 
را بـھ لرزه انداختھ بود با اشکی کھ از 

ــباری و  ــی اج ــرجدای ــاک خب ــی دردن داد م
بھ آنھا گوشزد . فرزندانـشان را بوسیدند

تا بازگشت ما !بچھ ھا:" کـردند و گفتند
سـاکت بمانـید و ھـر اتفاقـی کـھ افتاد 
آرامـش خودتان را حفظ کنید و ازغذاھا و 

در اتاق انبار کرده ایم آبی کھ برایتان
." استفاده کنید تا ما برگردیم

: مادر گفتدختـر التماس کنان بھ پدر و 
کنم شـما ھـم اینجا پیش ما مـی خـواھش" 

! "ما را تنھا نگذارید! بمانید
مـادر کـنار دختـر زانـو زد و با گریھ 

اینجا برای ھمھ ما ! عزیزم: " جـواب داد
و پـدر در ادامھ صحبت مادر !" جـا نیـست

و مـا بایـد سـربازھای دشمن را : " گفـت
! "گمراه کنیم تا بھ اینجا نرسند

لی کھ برادر کوچولواش را در دختر در حا
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ھر چھ کھ شما صالح: " گفت، گرفتمی آغـوش
! "دانید ھمان شودمی 

دوبـاره پدر و مادر آنھا را بوسیدند و 
پدر در . از اتـاق خـارج شدندبـا عجلـھ

اتاق را کھ شبیھ بھ یک قفسھ اسباب بازی 
بطوری کھ ھیچکس ، سـاختھ بود از پشت بست

ک در پشت کمد شـد یک اتاق کوچنمی مـتوجھ
ھا درآنسو بچھ. اسـباب بازیھا وجود دارد

از ترس یکدیگر را درآغوش گرفتھ بودند و 
. در زیـر پـتو خـود را مخفی کرده بودند

لحظاتی نگذشتھ بود کھ صدای رگبار مسلسل 
کودکان . لـرزه بـراندام کـودکان انداخت

خواھر بزرگ از آن ! بـسیار ترسیده بودند
لی بد شده و بھ صـدا حس کرد کھ اوضاع خی

بایستی وارد خانھ می احـتمال زیـاد دشمن
او با تمام ترسی کھ بدنش را ! شـده باشد

کرد ھیچ صدایی می نیمھ فلج کرده بود سعی
گاه آنھا را ایجاد نکند مبادا دشمن مخفی

!بیابد
برادر . ھـا از آن شب وحشتناک گذشتمـدت

دانـست زمان یعنی چھ در نمی کوچولـو کـھ
ودکـی غـرق بود و با اسباب عـالم پـاک ک

ــازی ــایش ب ــیمی بازیھ ــراز گاھ ــرد و ھ ک
و " مامـا بابا کجا ھستند؟ : " پرسـیدمی 

جـواب خواھـر بزرگ کھ روز بھ روز نگران 
عزیز : " شد این بود کھ می تـر از دیروز
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برو با!آیندمی خیلـی زود آنھا! خواھـر
و ! " برو عزیزم! اسباب بازیھات بازی کن

ھای کــردن جــدول مجلــھخــودش را بــا حــل
نوجـوانھا کـھ پـدر در اتـاق مخفی برای 
چنــین روزھایــی قــرار داده بــود ســرگرم

.کردمی 
کـم کم ذخیره ! گذشـتھا روزھـا و ھفـتھ

خواھر چندین ! رفتمی غذایـی رو بھ اتمام
بـار بـر خـالف قولی کھ پدر و مادر داده 
بـود سـعی در بـاز کردن در اتاق مخفی و 

ما دریغ از حتی یک نجـات خودشـان نمود ا
دخترک ! تکـان کـوچک آن در ایمـن و محکم

نگـران از اتمـام غذا تمام گوشھ و کنار 
دیـوارھای اتـاق مخفـی را وارسی کرد تا 
شـاید قـسمتی از دیـوار نازکتـر باشد و 

باالخره با . بـتواند راه فـراری باز کند
ضـربات مـشت یـک قـسمت تـو خالی در پشت 

ــرد ــیدا ک ــوار پ ــ. دی ــزاری در دس ترس اب
صندلی فلزی را برداشت شروع کرد . نداشـت

بـا ضـربات محکم بھ قسمت نازک گچ پایین 
از ترس مردن در گرسنگی ! دیوار ضربھ زدن

و تنھایـی و دیـدن چھـره رنجور و تضعیف 
شده برادر کوچولواش بھ او قدرت فراوانی 

پس از چندین ضربھ متوالی گچ . داده بـود
وشحالی دخترک با خ! نازک دیوار فرو ریخت

و ھــیجان از یافــتن راه فــرار بــھ درون 
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از چراغ قوه ! تاریک بود. شکاف سرک کشید
یک ! ناگھـان مـتعجب شـد. اسـتفاده کـرد

صـندوقچھ چوبـی درون محفظـھ داخل دیوار 
آن را بیرون کشید و دوباره ! قـرار داشت

برای فرار بھ ھ ایی بـھ امـید دیـدن روزن
ا از ن! ناامید شد! داخل سوراخ نگاه کرد

آھی ! امـیدی احـساس کرد کھ قلبش یخ زده
ھیچ ! نھ! نھ: " کـشید و بـھ خـودش گفت 

خدایا خودت ما را ! راھی بھ بیرون ندارد
! " نجات بده

بی رمق و با دستانی تاول زده از ضربات 
، متوالـی محکمـی کـھ بـھ دیوار زده بود

درصندوقچھ را با بی ! کنار صندوقچھ نشست
خواست می ولو کھبرادر کوچ. میلی باز کرد

. بـا جعـبھ بـازی کـند بـھ او نزدیک شد
ــل  ــض نگــاه انداخــتن داخ خواھــر بــھ مح

با حسرت رو بھ برادرش کرد و با صندوقچھ
اما ! مـا پـولدار شـدیم: " کـنایھ گفـت

افـسوس کـھ ایـن طالھـا بـھ ھـیچ درد ما
! " ما فقط غذا نیاز داریم! خورندنمی 

سـپس مـشتی از طالھـا را بیـرون کشید و 
روع بھ جداکردن زنجیرھا و گوشوارھا و شـ

با ھیجان ! ناگھان خشکش زد! کـردھا سـکھ
اینھا کھ : " روبـھ بـرادرش کـرد و گفـت

این ھمان گردنبندی ! طالھـای مادربزگ است
!اسـت کھ در عکسھای قدیمی او دیده بودم
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پس تمام این! زیبا بـا این طرح گل یاس
ھاکـھ بـین پدر و عمھ سر این طالسـال ھا 

اینجا پنھان شان اخـتالف افتاده بود تمام
! "شده بودند

سـپس بـھ دیوار تکیھ زد و آرزو کرد و 
کـاش کھ پدر و مادر ! ای خـدا : " گفـت 

برگـردند و مـا را نجات دھند و از دیدن 
! "این طالھا خوشحال شوند

یک ھفتھ از یافتن صندوقچھ گذشتھ بود و 
ر براد. ذخیـره غذایشان ھم تمام شده بود

بیـنوای کوچولـو از سوءتغذیھ ساکت و بی 
! حـرکت در کـنج اتاق بی رمق افتاده بود

خواھربزرگتـر کھ ھمچون او ضعیف و بیمار 
شـده بـود بـھ او نـزدیک شد و او را بھ 
سـختی در آغوش کشید و با آخرین رمقی کھ 

بھ گونھ خشکیده برادرش زد ھ ایی داشت بوس
اش ه و چـند اشک از گوشھ چشمان گود افتاد

غلتـید و ھـردو در آغـوش یکدیگر از فرط 
!گرسنگی بی حال افتادند

ــھ ــادر بچ ــدر و م ــردای آن روز پ ھای ف
گـرفتار در اتـاق مخفی کھ توسط نیروھای 

ھای بھ خون دفاعی شھر از اسارت در چنگال
آلـوده دشـمن نجـات داده شـده بودند با 

بــھ خانــھ ه ایی عجلــھ و دلنگرانــی کــشند
ھا گاه بچھمخفیبازگـشتند و یکراسـت بـھ

آنھـا را در وضعیت اسفناک جسمی . رفتـند
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یا فتند و آنھا در آخرین ساعات حیاتشان 
!نجات دادند

مدتـی طول کشید تا ھر دوی آنھا بھبودی 
کامل خود را باز یافتند و طالھای مکشوفھ 
مادربزرگ کھ فقدان آنھا باعث ناراحتی و 

آشتی و قھـر بـین اعـضای فامیل شده بود
ت را بین فامیل بازگرداند و پس از صمیمی

اخـراج دشمن متجاوز از خاک پاک وطن ھمھ 
بـا شـادی بـھ زندگـی سـابق بازگشتند و 

.روزبھ روز اوضاع بھتر شد





اولین خودرو
ھر طرحی در ابتدا کسالت آور 
.و در پایان چشم نواز است

اش دانـشجوی تـنھا، بـھ سـختی بـھ تحصیل
تر کارنار آن سختداد و در کـمـی ادامـھ

کـرد تـا بھ آرزوی داشتن یک خودرو کھمی 
داشتن آن برایش مثل یک رویا شده سـال ھا 

بعـد از دو سـال کار سخت و . بـود برسـد
سخت و در پوش گذاشتن بر ھای صـرفھ جویـی

خواسـتھ ھـایش توانـست مبلغی پول ذخیره 
ھایش دانشجوی پرتالش در حالی کھ پول. کند
« :گفتمی حالی بھ خودششمرد با خوشمی را

حاال ! دیـدی توانـستی پول جمع کنی! پـسر
است کھ یک خودرو خوب برای خریدن شاوقـت

او »!شویمی بـرو کـھ موفق! پـیدا کنـی
زنگ زد و با ی اش ھمـان روز بھ دوست صمیم

خودرو ھا ھم بھ گاراژ بزرگی کھ آخر ھفتھ
بھ محض ورود . فـروخت، رفتندمی دسـت دوم

مایش ھیجان زده بھ این سو آن بھ محوطھ ن
ــو ــی س ــودروھای م ــاحبان خ ــا ص رفتند و ب

پس از . کردندمی رنگارنـگ و مخـتلف صحبت
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سـاعتی جـستجو دانشجو جوان رو بھ دوستش 
واقعا کھ خیلی « : کرد و با ناراحتی گفت

ھـر خودرویی کھ پسندیدم ! بدشـانس ھـستم
قـیمت اش خیلـی بیـشتر از پولـی است کھ 

»!دارم
ربان اش دسـت راسـت اش را بر دوسـت مھـ

بـھ نشان و شـانھ دانـشجو جـوان گذاشـت 
را آرام فشرد و ھ اش ھمدلـی و صـممیت شان

من اینجا ھستم ! نگران نباش مرد« : گفـت
در حـساب ام کمی پول ذخیره کرده بودم ! 

توانم آن را بھ تو مـی بـرای عروسـی ام،
»!قرض دھم

دانـشجو جوان از خوشحالی اشک در چشمان 
خیلــی « : حلقــھ زد و بــا شــادی گفــتاش 

واقعا تو آدم بزرگواری ! ممـنون دوست من
دھم بھ موقع می سپاسـگزارم و قول! ھـستی

سپس ھر دو شانھ بھ »!پول ات را پس دھم
شـانھ بـھ سـمت خودرو مورد عالقھ دانشجو 

زنی با کمی چانھاز آنھا پس .جـوان رفتند
خودرو را خریدند و پس از ثبت ،فروشـنده

ــشتندآن  ــھ بازگ ــھ خان ــند روز . ب ــا چ ت
با آن ی اش دانـشجوی جـوان و دوسـت صـمیم

خـودرو قدیمـی سـرگرم بـودند تـا اینکھ 
ــی ــوده ھای خراب ــی و فرس ــودرو قدیم آن خ

یک. انداختمی دانشجوی جوان را بھ دردسر
تـرکاند و روز دیگـر تسمھ می روز السـتیک
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ھا با ھل داد کـرد و بعـضی وقـتمی پـاره
! آمدنمی باالھ اش گاھی شیششـد و می روشـن

بھ سال ھا امـا دانـشجوی جـوان کھ پس از
آرزویـش رسـیده بـود بـا عشق و عالقھ با 

.آمدمی مشکالت آن کنار
یکـی از روزھای سرد زمستان او بھ خانھ 
مادربـزرگش رفـتھ بـود تا خریدھای مورد 
نـیاز او را انجـام دھـد کھ خودرواش بھ 

چون او گـیج شـده بـود و ھم. سـرقت رفـت
دوید و با می بھ اینسو و آنسوھا گمگـشتھ

آی دزد « :زد کھمـی صـدای بلـند فـریاد
بھ ! کمک کنید! ماشـین نازنین ام را برد

مـردم بعد از شنیدن » پلـیس زنـگ بـزنید
فـریادھایش دور او حلقـھ زدند و یکی از 
مغازه دارھا یک لیوان آب بھ دست اش داد 

بھ خدا! پـسرم نگـران نـباش « : و گفـت
دانشجو دلشکستھ بغض اش ترکید » !توکل کن

من آن ! پدر جان« : و بـا گریھ جواب داد
تمام ! ماشین را با جان کندن خریده بودم

ــود ــی ام ب ــشی! زندگ ــا آن مسافرک ــن ب م
سپس »!کردم تا خرج تحصیل ام را بدھممی 

دا التماس خبھدست بھ آسمان بلند کرد و 
م بھ بزرگی ات قس! خـدایا«: کـرد و گفـت

مردم کمک » !کمـک کـن ماشین ام پیدا شود
اش را گرفتند و او را کـردند و زیـر بغل

دلـداری کـنان بـھ داخل مغازه بقالی آن 
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تا کمی دمغـازه دار مھـربان ھدایت کردن
بعد از دقایقی . آرام بگیرد و پلیس برسد

پلیس رسید و سرقت را صورتجلسھ کرد و بھ 
نگران «: دانـشجوی جـوان رو کـرد و گفـت

ــرادر ــباش ب ــالش ! ن ــدا و ت ــید خ ــھ ام ب
بـرادرھای نیـروی انتظامـی خودروات کشف 

ــد ــواھد ش ــھ از ».خ ــوان ک ــشجوی ج دان
حمایـتھای عابرین و مغازه دار مھربان و 
سـخنان پلـیس احساس آرامش و امید یافتھ 
بود بھ خانھ بازگشت تا ماھھا در انتظار 

. گذراندمی کشف خودرواش روزگار
. مــید ســپری شــدھفــت مــاه بــا شــک و ا

دانـشجوی جـوان کـھ امیدش از پیدا کردن 
خـودرو کم فروغ شده بود دوباره شروع بھ 
انجام کارھای نقاشی ساختمان در روزھایی 
کھ کالس نداشت کرد و شروع بھ ذخیره کردن 

یکی . پـول برای خرید یک خودرو دیگر کرد
ھای از روزھا کھ مشغول رنگ کردن راه پلھ

اداره پلیس با او یـک سـاختمان بـود از 
تمـاس گرفتند و خبر کشف خودرو سرقتی را 

او کھ از خوشحالی . بـھ او اعـالم کـردند
فـراوان گـیج شده بود موضوع را بھ مدیر 
سـاختمانی کـھ مـشغول نقاشـی در آن بود 
اعـالم کـرد و با ھمان سر و وضع رنگی با 

بھ دفتر . شتاب خودش را بھ کالنتری رساند
شد با یک مرد جوان افسر نگھبان کھ وارد 
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الغر اندام روبرویش کردند و افسر نگھبان 
بـادی در غبغب اش انداخت و تن صدایش را 

این دزد ! پسر جان« : کلفـت کـرد و گفـت
برادرھای زحمتکش پلیس ! خـودرو شما بوده

دیـشب حـین سـرقت او را بھ دام انداختھ 
»!اند

دانـشجوی جـوان رو بـھ سـارق کرد و با 
چطور آن ماشین ! مـرد«: دلرھمـی پرسـید

فرسـوده را دزدیدی؟ من خودم بھ سختی آن 
»!کردممی را روشن

آخ «: سـارق با پشیمانی جواب داد و گفت
این ماشین پدرم ! کھ دست رو دل ام نگذار
کھ ھ ایی از لحظ! را آورد جلـوی چشمان ام

یک روز ! شدمی خـرابدائمـاً آن را بـردم 
پارهبنـزین نشتی داشت و روز دیگر تسمھ 

زد یا حین نمی کـرد و فـردایش اسـتارتمی 
یک روز ھم کھ جوش .کـردمی رانندگـی خفـھ

آورده بود بعد از باز کردن در رادیاتور 
و حتی ! سـمت راسـت صورت ام بدجوری سوخت

یـک روز انگـشت دست ام الی صندوق عقب کھ 
خراب بود گیر کرد و تمام انگشت ی اش لـوال

نداخت زیر از روز اول مرا ا! ام کبود شد
بار خرج کردن تا چند روز پیش از دستگیر 

»!واقعا پشیمان ام! شدن ام
آدم « : افسر نگھبان با تندی بھ او گفت

آنھـا تمـام جوابھایی بود کھ از ! پلـید
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! کنیمی سرقت! کـار ناشایست خودات گرفتی
بایـد بری دادسرا تا قاضی ! حـاال مانـده

»!حکم ات را صادر کند
وی جـوان کـرد و تن سـپس رو بـھ دانـشج

! پسرم«: صـدایش را آرام تـر کـرد و گفت
را امضا کن و بعد با سرباز ھا ایـن برگھ

ام برو در پارکینگ و ماشین ات را تحویل 
».بگیر

دانـشجو جـوان بـھ اتفاق دوست صمیمی و 
سـرباز کالنتری بھ پارکینگ ویژه نگھداری 
خـودروھای مکـشوفھ رفـت و سـرباز پس از 

تمیز و خوشرنگ را بھ دقایقـی یـک خودرو
این ھم ! بیا« : گفـتوآنھـا نـشان داد 

»!عروسک گمشده ات
: دانشجوی جوان کمی اخم کرد و جواب داد

این کھ خودرو ! شـوخی ات گـرفتھ سرکار« 
»!من نیست

مطمـئن بھ خود گرفت و ه ایـی سـرباز چھر
بعضی از ! دانم چرا تعجب کردیمی «: گفـت

را پیداشان قھصاحبان خودرو کھ مال مسرو
توانند تشخیص دھند کھ نمـی کنند اصـالمـی 

سپس در حالی » !ایـن ھمان خودروشان بوده
زد ادامھ کـھ در کاپـوت ماشین را باال می

شماره ! دوسـت من بیا ببین«: داد و گفـت
حاال تو ! موتـور و بدنھ با سندت یکی است

از آن خوش شانس ھاش بودی کھ خودروات را 



اولین خودرو

33

رده اند کھ ھیچ کلی ھم برای فروش خرد نک
»!بھش رنگ و لعاب داده اند

دانـشجوی جوان بھ ھمراه دوست اش چندین 
بار شماره موتور و بدنھ را چک کرد و بھ 
ایـن نتـیجھ رسـید کـھ ایـن ھمان خودرو 
فرسـوده بـوده کـھ بھ لطف عالقھ سارق بھ 

از . خودروھای کالسیک سرویس کامل شده بود
تریو با رنـگ و بدنـھ تـا تـودوزی و اسـ

کیفـیت گـرفتھ تـا سـرویس کامل موتور و 
!سیستم ترمز

اشـک در چـشمان دانشجوی جوان حلقھ زده 
دوست اش دست روی شانھ او گذاشت و . بـود
دیـدی بھت گفت مالی کھ با زحمت « : گفـت

! کنھمی بـھ دسـت بـیاد خـدا ازش مراقبت
یـادت ھـست در کالس فلسفھ بھت گفتھ بودم 

ھمچون نتیجھ قدر کھ نتایج اعمال خداوند 
»!مطلق در ریاضی ھمیشھ مثبت خواھد بود

دانشجو جوان حرف اش را تایید کرد و پس 
ــف  ــربوطھ بــا شــادی وص امــضا فــرمھای م
ناپذیـری یـک جعـبھ شـیرینی خـرید و با 
ھمراھی دوستش بھ خانھ بازگشت و تا پاسی 
از شـب ھمـھ اعـضای فامیل دور ھم اوقات 

ن دانشجو خوبـی را سپری کردند و پس از آ
جـوان بـرای کـسب درآمـد خـودرو زیبا و 

کـھ عالقمندان خاص خودش را کالسـیک اش را
داد و می عروسی کرایھھای دارد بـرای جشن
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درآمدش نسبت بھ قبل چندین برابر افزایش 
کھ یکسال ی اش حتی دوست صمیم. یافـتھ بود

بعـد از آن واقعـھ ازدواج کرد از خودرو 
جوان ھمیشھ او اسـتفاده کـرد و دانشجوی 
.روزھای شادی با عروسک اش داشت



بخشش
ایی بھشتیبخشش بموقع ھمچون رایحھ

.کندمی بوی متعفن کینھ و تنفر را بی اثر

دختـرک بیـنوا ناامید از ھمھ کس و خستھ 
از مـشکالت بـا چـنگ و دندان خودش را بھ 

بھ پدر . باالترین نقطھ قابل دسترس رساند
د کھ اغلب اوقات او را کرمی معـتادش فکر

زد و ھمیـشھ باعث خجالت در بین مـی کـتک
مادر . شدھا می دوسـتان مدرسـھ و ھمـسایھ

بـیمارش در ذھـنش ظاھـر شـد با آن چھره 
سرطان تمام ! مھـربان امـا ھمیشھ دردمند

سرطان . وجـود مـادرش را فـرا گرفتھ بود
! ســرطان اســتخوان و ســرطان ریــھ! ســینھ

ــرای ب ــیدی ب ــیچ ام ــرھا ھ ــبود او دکت ھ
. دخترک بینوا عاشق مادرش بود! نداشـتند

او !دادمی آزارشفکـر نـبودن او شـدیداً 
مـادرش را بیـشتر از ھـرکس و ھرچیزی در 

!داشتمی این دنیا دوست
دختـرک دیگر از دیدن ذره ذره ضعیف شدن 

! غیرت خستھ شده بودمـادر و آن پـدر بـی
دیگر یکی از دوستانش را بھ یاد ھ ایی لحظ
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کـھ بـرخالف او زندگی شادی در کنار آورد 
در دلـــش از ھمـــھ . داشـــته اش خانـــواد

توانست نگاه نمی بھ باال. خداحافظـی کـرد
ی اش خودکش! کشیدمی از خـدا خجالـت! کـند

چـند قطـره اشـک از چشمان ! نـزدیک بـود
دستانش را گوشود و با . زیـبایش فروریخت

با سر بھ شدت بھ ! سر بھ سمت پایین پرید
در کسری از ثانیھ ھمھ . د کردزمین برخور
آھی خفیف از درد کشید و بی ! جا سفید شد

بـا نوازش ! حـرکت بـر زمـین دراز کـشید
ــر  ــادر ب ــربان م ــا مھ ــت ام ــتان زمخ دس

چـشمانش را گشود ! بھـوش آمـدی اش پیـشان
! گـرم از طـرف او دریافـت کردھ ایی بوسـ

ــادرش آرام ــستمی م ــند ! گری ــرک دردم دخت
ا کـھ برای دسـتان پیـنھ بـستھ مـادرش ر

کرد می مردم را تمیزھای امرار معاش خانھ
انگار ! بویـید و چـند بوسـھ بھ آنھا زد

مادرش را در ! گـرفتھ بوده ایـی جـان تاز
آغـوش کـشید و بـھ شـدت شروع بھ گریستن 

سـکوت و آرامـش عجیبـی ھمھ جا را ! کـرد
آن آرامـش و سکوت دیری . فراگـرفتھ بـود

یلی ناگھـان درد شدیدی از یک س! نپایـید
او و غیرمنتظـره تمام وجودش را فراگرفت 

ھمھمھ جمعیت گرداگرد ! را بـھ خـود آورد
ھمھ ! او بـیش از پـیش او را ھوشیار کرد

ھـایش را مالید تا چـشم! دیدمـی را تـار
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سال ھا او بھ یاد آورد کھ! بھتـر ببیـند
مادر شوھرش ! پـیش مـادرش از دنیا رفتھ 

روبھ رویش ایستاده،طـناب دار بـھ دسـت
و با غمگین و اشک آلوده ایی بـود با چھر

دسـتی لـرزان طـناب را بـھ دور گردن او 
چرا پسرم : "زدمی فریاددائماً انـداخت و 
او فقط یک ! او گناھـی نداشت!را کـشتی؟
! "یک بیمار! معتاد بود

زن اعدامـی بـھ خـودش آمـد و فھمید کھ 
تمـام آن خاطرات تلخ کھ بر پرده ذھن اش 

ت تلخ گذشتھ نابسامانش گذشـتھ بود خاطرا
بود و آن خودکشی کودکانھ کھ از روی کمد 
بــھ پایــین پــریده بــود تــا بــھ خــیال 

اما حاال ! خودکـشی کرده باشدھ اش کـودکان
در واقعـیت پای چوبھ دار در انتظار مرگ 

. سرتاسـر وجـودش بـھ لـرزه افتاد! بـود
توانست نمی !پاھـایش بـی حـس شـده بودند

مامورین زندان دو نفر از . سـرپا بایستد
زیـر بغلـش را گـرفتند تـا بتواند سرپا 

!بایستد
چرا : " مـادر شـوھرش دوبـاره فریاد زد

"پسرم را کشتی؟ 
زن اعدامی با صدایی مملو از پشیمانی و 

خواستم نمی !مادر: " الـتماس جـواب داد 
آن شب او مثل ھمیشھ ، آن اتفـاق بیافـتد

کتری .زدمی خمـار بود و مرا بھ شدت کتک
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داغ را بـسوی من و دختر سھ سالھ مان آب
" !پرتاپ کرد

او در حالـی کـھ جـای سـوختگی را نشان
آن شب :" داد ادامھ داد و با گریھ گفتمی 

شـوم مـن خـودم را سپر کردم تا دخترمان 
آسـیب نبیـند و پس از آن ناخواستھ پسرت 

مرا !پرتاب کردمرا از بـالکن بھ پایین
! "خدایا مرا ببخش! ببخش 
عـیت شـاھدین اعـدام بھ شور و ھیجان جم

گفت و عقیده خود می ھرکسی چیزی! افتادند
. کردمی را بیان

مادر شوھر طناب دار را تنگتر کرد و با 
من یک مادر ھستم و تو : " اشک جواب داد 
تواند نمی دانی کھ مادرمی ھم یک مادری و

حتی اگر او یک . مـرگ فرزند را تحمل کند
باز او را دوست داشتم !معتاد بوده باشد

!"و امید داشتم کھ روزی ترک کند
زن اعدامـی حرف مادر شوھرش را قطع کرد 

او ھر روز اعتیادش و اخالقش " و فریاد زد
ھمھ دارایی مان را ! شدمی بدتر از دیروز

ھیچ بھ دخترمان توجھ ! بـھ باد داده بود
! "نداشت

مادر شوھر با فریاد حرفش را قطع کرد و 
باز من امید داشتم کھ درمان شود : "گفت
سـپس دستش را از حلقھ طناب اعدام کھ !" 

در تمـام مدت در دست گرفتھ بود رھا کرد 
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! و یک قدم بھ عقب بازگشت
با گریھ رو بھ آسمان کرد و از خدا طلب 

نوه خردسالش را بھ یاد آورد ! ھدایت کرد
کـھ چگونھ با عروسش در حیاط لی لی بازی

بازی ه اش سـش ھـروقت با نوعرو! کـردندمی 
میکـرد ھمچـون کـودکان معـصوم و دلنشین

! شدمی 
دستان . مـادر شـوھر یـک قـدم پـیش رفت

لرزانش را بھ سمت طناب دار برد و آن را 
و بــا ! از دور گــردن عروســش خــارج کــرد

خدایا او را بخشیدم از تو: " فریاد گفت
! "طلبم کھ تو نیز او را ببخشیمی 

ش ایثارگرانھ مادر جمعـیت از ایـن بخـش
تعـدادی از حضار اشک! مـنقلب شـده بـود

تعدادی ! کردندمی ریختند و دعـای خیرمـی 
. ھـم مخالـف بخـشش آن عـروس قاتل بودند

عروس اعدامی کھ از خوشحالی در پوست خود
گنجید بـھ پای مادرشوھرش افتاد قبل نمـی 

ــزاند  ــوھرش او را برخی ــنکھ مادرش از ای
ھایی با اشک! زدچندین بوسھ بھ پاھای او 

متشکرم : " گفت می زد ومی از شادی فریاد
! "متشکرم! مادر 

کھ خواھر شوھرش ھم ی اش دوست صمیمی کودک
شـده بـود نـزدیک بـھ آن دو شد و ھر سھ 
یکدیگـر را در آغـوش کـشیدند و شروع بھ 

!گریستن کردند
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عروس بخشیده شده پس از . سالھا سپری شد
ترک کوچولواش سپری جنبھ عمومی جرم بھ دخ

پیوسـت و بـا ھنـر خیاطـی کـھ در زندان 
فراگـرفتھ بـود زندگـی سـاده و شادی را 

و بـا تمام سختیھا مبارزه شـروع کـردند
کـرد و تنھا دخترش را پس از فرستادن بھ 
دانـشگاه بـھ یـک روانپزشـک زبده تبدیل 

.کرد
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. امروز بیا تا چتری باالی سر محتاجی باز کنیم

.وزی بارانی خودمان بھ زیر ھمان چتر بازگشتیمشاید ر

بیوه زن جوانی بھ نام مھتاب برای امرار 
از طریق ه اش معـاش و تامـین مالی خانواد

؛کردمی ھـای قرمز کسب درآمدفـروش ماھـی
اش را ھـر روز صبح در بـساط فـروش ماھـی

کـنار یـک ساختمان بلند و زیبا کھ برای
ستفاده تجاریطوالنی دیگر از آن اسال ھای 

او تمام طول سال بھ . کردمی پھن، شـدنمی 
پرداخت اما بھترین موقع فروش می کاراین

. ھای پایانی سال بودمـاهماھـی قرمـزھا
بعـد از سال نو کمتر کسی تمایل بھ خرید 

ماھی ھایی کھمگر آدم،ماھـی قرمـز داشت
قرمـزھای کوچولو و از ھمھ جا بی خبر را 

خوار آکواریومــشانای گوشــتھبــرای ماھــی
خریدند کھ مھتاب با قلب پاکی کھ داشتمی 

بـا چـند کلمـھ صـحبت کردن از نیت پلید 
ــد و ھرمی آنھــا باخبــر ــش ــین گ ز بــھ چن

اما دستھ دوم. فروختخریدارانی ماھی نمی
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خریدارانـی بـودند کھ دوست داشتند ماھی 
گـرد بر روی طاقچھ ھای قرمـز را در تـنگ

انھ آزادشان داشـتھ باشـند یـا در حوض خ
مھـتاب کھ از فروش ماھی قرمز بھ ! کنـند

کرد فروش کمی می اریدرحم خودخریداران بی
بھ داشت و مجبور بود در کنار فروش ماھی

. طـبخ و فـروش غذاھای خانگی ھم بپردازد
پخت ھمیشھ می ه ایی او کـھ غـذاھای خوشـمز

مـشتریان ثابتـی داشت و گھگاھی ھم برای 
ثروتمند ھای دهھـای بـزرگ خانـوامھمانـی
داشـتن رسـتوران یکی از . کـردمی آشـپزی

حین آشپزی آرزوھـای او بـود و ھمیشھ در
گویی در آشپزخانھ ؛کـردمی پـردازیخـیال

!رستوران مجللی در حال پخت و پز است
در یکـی از روزھای ابری آخر سال او کھ 
بـساطش را کنار ساختمان متروکھ پھن کرد 

برو شد و بـود بـا بـارش شـدید باران رو
ھمچـون اکثـر روزھای بارانی کھ از طریق 

ساختمان ه ایی شکافی کوچک در کنار در نرد
با مشمایی کھ شدمی متـروکھ وارد راھـرو

کشیده بود تا از بارش ھ اش بـر سـر وشـان
بـھ ساختمان ، شـدید بـاران خـیس نـشود 

کمی آنجا نشست ناگھان . متروکھ وارد شد 
ــشھ ــوش شی ــھ درپ ــاد آورد ک ــھ ی ــب ی ای

كیسةبا عجلھ !ھا را برنداشتھآکواریـوم
پالسـتیکی را بـر سـرش کـشید و بـھ کنار 
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در حالـی کـھ باران مثل . بـساطش برگـشت
، ھمیــشھ بــا شــدت در حــال باریــدن بــود

ھـا را کنار دیوار قرار داد و با درپـوش
: کوچولوی قرمزش گفتھای مھربانی بھ ماھی

!"از بارش باران لذت ببریید عزیزانم" 
ھمیـشھ ایـنکار را در حین بارندگی او

ھایش کمی از احساس داد تا ماھیمی انجـام
اسـارت رھـا شـوند و کمـی طبیعت را لمس 

سپس او دوباره دوان دوان بھ کنار . کنند
شـکاف نـزدیک شـد و با یک خیز کوتاه بھ 

ھمانطور . داخـل سـاختمان متروکھ بازگشت
پلھ زیرزمین راهةکـھ بـر روی اولـین پل

بـود احـساس کـرد کـھ صدای شدید نشـستھ 
بھ گوشھا جـریان آب از پایـین راه پلـھ

او کھ ھرگز از آن قسمت ساختمان ! رسـدمی 
و در حالی جلوتـر نرفتھ بود با کنجکاوی

گذاشت با می را کنارپالسـتیكيکـھ کیـسھ 
را یکی پس ھا پلھ،احتـیاط بسمت صدای آب

سرش را . از دیگـری بـھ سمت پایین پیمود
شت دیوار بھ سمت راست چرخاند با کھ از پ

کوب شد و زیر تعجـب فـراوان در جایش میخ
خدایا این برکھ بزرگ آب چطور : "لبی گفت

"؟!اینجا بوجود آمده
ـــی  ـــھ زمان ـــاختمان ک ـــرزمین س در زی
ناھارخوری مجللی بوده یک دریاچھ مصنوعی 

ھای مکرر بوجود آمده در اثـر نفوذ باران
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و ھان خودروھا و گیابـود کھ با رویش گل
طوالنی سـال ھای رگل و زیـبا کـھ در آنُپـ

ــود و  ــرفتھ ب ــھ را فراگ ــاور دریاچ دورت
ھـای زیبایی کھ بھ دیوارھا چسبیده پـیچک

بود و سرتاسر سقف آینھ کاری سالن را با 
ھای رنگارنگ پوشانده رنگھـای سـبز و گـل

زیبایـی خاصـی بھ آن سالن متروکھ ،بـود
ی بوجود رویایـه ایـی داده بـودند و منظر

.آمده بود
مھـتاب دسـت بـھ کمر ایستاد و بادی در 

اش انداخت و با ژستی ھمچون کاشفان قبقبھ
کنند بھ می بـزرگ کـھ سـرزمینی جدید کشف

من این دریاچھ زیبا را را : "خـودش گفـت
ــذاری ــا نامگ ــھ رویاھ ــام دریاچ ــھ ن ب

سـپس کـنار دریاچھ نشست و برای !"کنممـی 
کھ با آن طبیعتھای ھـا محـو زیبایسـاعت

ــود و  ــده ب ــرکیب ش ــروکھ ت ــاختمان مت س
کوچک در ھ ایی سرسـبز با دریاچه ایـی منظر

دل سـاختمانی متـروکھ ایجـاد کـرده بود 
اوقـات پناھندگی از بارش باران را سپری 

.کرد
مھتاب پس از قطع بارندگی بساطش را جمع 
کـرد و بـا موضـوعی در ذھـن برای تعریف 

خانھ بـا عجلھ بھ ه اش کـردن بـھ خانـواد
ـــشت ـــردای آن روز او اعـــضای . بازگ ف
ــواد ــره ه اش خان ــای آن منظ ــھ تماش را ب
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دختر خردسالش از . جادویـی و قـشنگ بـرد
دیدن آن منظره زیبا بسیار ھیجان زده شد 
و بــھ ســرعت پاچــھ شــلوارش را بــاالزد و 
بـرروی لـبھ پلـھ نشست و پایش را در آب 
فـرو بـرد و با آن ھیجان کودکانھ فریاد 

. مامان جون چھ جای قشنگی است:"زد و گفت
ھمیـشھ مـرا بـا خودت بیار سرکار تا من 

! "اینجا بازی کنم
خواھـر مھـتاب ھـم بـا چشمانی گشوده و 

کھ از ھیجان و لذت از دیدن آن ه ایـی چھر
دریاچـھ طبیعـی در آن ساختمان کھ معموال 

شد و بھ دانشگاهمی از کنارش بی توجھ رد
ھ زیبایی عجب حوضچ! مھتاب:" رفت گفـتمـی 

نگـاه کن آن اشعھ خورشید چھ زیبا . اسـت
من . تابدمی بـر روی دریاچھھا از پنجـره

!"کھ عاشق اینجا شدم
آنھـا نـزدیک بـھ یک ساعت در کنار آن 
حـوض بـزرگ آب زالل اوقـات خوشی را سپری 
کـردند سپس خواھر و فرزند خردسال مھتاب 
بھ خانھ بازگشتند و مھتاب ھمچون ھر روز 

پس . پرداختی اش ھـی قرمـز فروشبـھ کارما
ازآن روز مھـتاب ھمیشھ قبل از شروع کار 

.کردمی زد و کسب آرامشبھ آنجا سرمی
یکی از روزھا دوچرخھ . چـند ھفـتھ گذشت

مھتاب لغزید و سـوار پیری در کنار بساط
در کسری از . بھ آکواریوم او برخورد کرد
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ثانیھ و قبل از آنکھ مھتاب بتواند جلوی 
واریـوم را بگیـرد آکواریوم بر سـقوط آک

زمـین افـتاد و بـا صـدای وحـشتناکی بھ 
ھایی کھ ھزاران قطعھ تبدیل شد آب و ماھی

جھیدند سرتاسر پیاده رو را می در طلب آب
مھـتاب قبل از ھر کاری بھ سرعت .پوشـاند

چندین قسمت از . بـھ کمـک پیرمـرد شتافت
. دسـت و  پای پیرمرد بینوا زخمی شده بود

را بھ کنار دیوار ھدایت کرد و مھتاب او
: بـا نگرانـی احـوال او راپرسـید و گفت

پـدر جـان حالـت خـوبھ؟ زیـاد کھ آسیب «
»ندیدی؟

پیرمـرد کھ ترسیده بود و شرمنده از آن 
خدا را ! نھ دخترم « : حادثـھ جـواب داد

»!فقط چندتا خراش کوچک برداشتم! شـکر 
قرمز بینوا ھای سـپس در حالی کھ بھ ماھی

دختـر م بھتر است « :کـرد گفـتمی ارهاشـ
مھــتاب کــھ » ،! را نجــات بدھــیھا ماھــی

خـیالش از بابت پیرمرد راحت شده بود بھ 
ســرعت ماھــیھا را در یــک کیــسھ پالســتیک

ریخت و چـند نفر از عابرین پیاده ھم مـی 
او توانــست تمــام و بــھ او کمــک کــردند 

. را از سـطح پـیاده رو جمع کندھا ماھـی
خودش فکر کرد کھ از کجا آب چند لحظھ با 

پـیدا کنم؟ یکی از عابرین کھ بھ او کمک 
از آب «: کـرده بـود پیـشنھاد داد و گفت
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»!جوی استفاده کن
مھـتاب بـھ جـوی آب نـزدیک شـد، نگاھی 

ــودش گفــت ــت «: انــداخت، بــھ خ بھتــر اس
ھایم از تشنگی بمیرند تا اینکھ از ماھـی

در ھمان حین » !این آب کثیف استفاده کنم
بھ یاد حوض ! ر امیدی در قلبش روشن شدنو

رویاھـا در دل زیـرزمین ساختمان متروکھ 
از عابرانی کھ کمکش کرده بودند . افـتاد

تشکر کرد و با عجلھ بھ پشت دیوار رفت و 
آھنی کنار در بھ داخل ھای از شـیار نرده

سـاختمان خزید و با شتاب بھ حوض رویاھا 
ــر از  ــسھ پ ــو زد و کی ــد، زان ــزدیک ش ن

ھـای تشنھ بھ آب را درون حوض قرار یماھـ
ھای ماھی. داد و بـھ آرامـی درش را گشود

قرمـز بینوا و تشنھ با تکانھای شدید دم 
و تـن بـھ عمـق آب شـنا کردند و با لمس 
آزادی بھ جنب و جوش افتادند با سرعت از 
ایـن سـو بھ آن سوی حوض زالل و بزرگ شنا

مھـتاب کمـی کـھ اضطرابش کاھش .کـردندمی 
ھ بود کنار آب نشست و دستان ظریف و یافت

ھا از زیـبایش را کـھ درحـین نجـات ماھی
بدجوری زخمی شده بود ھا مـیان خرده شیشھ

در آ ب حـوض رویاھا شست و نفسی عمیق از 
روی آرامـش خـیال کـشید و بھ سمت بساطش 

پیرمـرد دست بھ جیب شده بود تا . برگـشت
اما . خـسارتی کـھ زده بـود جبـران کـند
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ل خـسارت را نپذیرفت با رویی مھـتاب پـو
.گشاده او را راھی کرد

ھایش فکر تمـام طـول شب بھ ماھیمھـتاب
فردا صبح او تور دستھ دار بزرگش . میکرد

را برداشت و بھ زیرزمین ساختمان متروکھ 
ھـایش را بگیـرد و بھ بازگـشت تـا ماھـی

بھ کنار حوض . آکواریـوم جدید منتقل کند
ھا یش کھ با یرویاھا کھ رسید بادیدن ماھ

کـردند بـھ خودش می شـادی در آزادی شـنا
ھای بینوا بگذار این ماھی! دختـر«: گفـت

برو با فروش غذاھای خانگی ! آزاد باشـند
از ساختمان خارج شد »!ات کـسب درآمد کن

و با رسیدن بھ اولین سطل زبالھ توردستھ 
دارش را دور انداخت و از آن روز بھ بعد

اش غذاھای خانگیاو فقـط بـھ پخت و فروش
ه ایی انگار معجز. چند ھفتھ گذشت. پرداخت

رخ داده باشـد ھـرروز بیش از پیش سفارش 
او کھ ابتدا ھر . کردمی طـبخ غذا دریافت

زد کـم کم مـی حـوض رویاھـا سـرروز بـھ
شد و برخالف میل اش می تـر از پـیشمـشغول

.رفتمی کمتر بھ دیدن آنجا
د حوض در حین کار بھ یا. دو سـال گذشـت

. افتاده اش ھای فراموش شدو ماھیرویاھـا
آن روز کـارش را زودتـر تعطیل کرد و با 
عجلـھ بـھ ساختمان متروکھ وارد شد و بھ

بھ محض اینکھ . کـنار حـوض رویاھـا رفـت
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چشمش بھ آب افتاد در جایش میخکوب شد با 
! خدایا«:تعجـب بـا خودش صحبت کرد و گفت

! اوه! ام بـزرگ شده اندھـایچقـدر ماھـی
» !چقدر بچھ آورده اند! نگاه کن

و او کـھ از دیدن صدھا ماھی قرمز کوچک
بـزرگ بھ ھیجان آمده بود کنار آب برروی 

دور سالن ناھارخوری را سال ھا کھھ ایی پل
ــصل ــف مت ــبقھ ھمک ــھ ط ــال می ب ــرد و ح ک

ھایـی از آن در آب فـرو رفـتھ بود قـسمت
نشـست و دسـت زیر چانھ گذاشت و از دیدن 

ھمانطور کھ او . بردمی نھ زیبا لذتآن صح
و در عالم خود مبحوط زیبایی حوض رویاھا

ھای قرمزاش کھ در زیر اشعھ تابناک ماھـی
با خورشـید زیبایـی دوچـندان یافتھ بود
: " صــدای مھــربان یــک مــرد کــھ پرســید 

میتوانم از شما بپرسم کھ ! ببخـشید خانم
بھ خود » کنید ؟می در ملـک شخـصی مـن چھ

بـا عجلـھ روبھ او کرد در چشمان آمـد و 
مـرد جـوان خـوش انـدام خیـره شـد و با 
دسـتپاچگی دستی بھ سر رویش کشید و جواب 

فقط داشتم بھ ماھی ھایم ! ھیچـی « : داد
»!کردممی نگاه

گفت تر شد و با مھربانیمرد جوان نزدیک
را شما اینجا آزاد ھا پـس ایـن ماھـی: "

میل کـرده ایـد و ایـن منظره زیبا را تک
اسم من آرام ! کنممی معرفـی! کـرده ایـد
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من چند .اسـت و وارث ایـن ساختمان ھستم 
روز پـیش بھ کشور بازگشتم تا بھ کارھای 

! تخـریب و سـاخت برجـی جدید رسیدگی کنم
ــوض زالل ــن ح ــھ ای ــین روز ک ــا اول و ام

شمار و شاد را دیدم از بیقرمزھای ماھـی
تصمیم تخریب اینجا منصرف شدم و چند روز

در انـتظار بـودم تـا ببینم چھ کسی این 
قرمز خوشگل را اینجا رھا کرده ھای ماھـی

!" و در نھایت با شما روبرو ھستم 
شد و از تر بھ مھتابسپس یک قدم نزدیک
مھـتاب در حالی کھ . او نـامش را پرسـید

سـعی داشت تا احساس اش را از آشنایی با 
چنین مرد جذاب و مھربانی مخفی کند خودش 

از آشنایی : "ا معرفـی کرد و جواب داد ر
اسم من مھتاب است و ! بـا شـما خوشـبختم

ایـن حـوض را بـھ نـام رویاھا نامگذاری 
!"کرده ام

آرام بھ چشمان زیبا و درشت مھتاب خیره 
واقعا کھ : "شـد و بـا متانت مردانھ گفت

توان از نامگذاری می اسم زیبایی دارید و
لیقھ ایـن حـوض بـھ نـام رویاھا از با س

! " شما آگاه شدبودن
سـپس آرام بـا احتـرام از مھتاب خواھش 
کـرد کـھ بھ اتفاق بھ کافی شاپ بروند و 

.در آنجا بیشتر باھم صحبت کنند
کـھ از چھره و صدای آرام بسیار مھـتاب
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خوشـش آمده بود و از متانت او آگاه شده 
دعـوتش را پذیرفت و با ھم بھ کافی بـود

آرام بھ مھتاب در کافی شاپ. شـاپ رفتند
از قصد خود در تبدیل آن ساختمان متروکھ 
بـا آن حـوض باران مملو از ماھیان قرمز 
بھ یک رستوران مجلل خبر داد و مھتاب ھم 

ا ذی خـودش در طـبخ و فـروش غیـاز توانا
.گفت

چـند ماه پس از آشنایی مرد جوان کھ زن 
رویاھـایش را یافـتھ بـود آن دو بـا ھم

بدیل آن ساختمان و نامزد شدند و پس از ت
دریاچـھ بـھ یک مرکز خرید و رستوران در 

ھای کـنار ھمـان حـوض رویاھا با آن ماھی
ند دقرمـز زیبا مراسم ازدواج را برپا کر

و زندگی شادی را ھر چھارنفر با ھم آغاز 
ھای کـردند و آن دریاچـھ با آن ھمھ ماھی

ھای زیبا بھ مشھورترین مرکز قرمـز و گـل
ــ ــھروندان ت ــد ش ــی بازدی ــد و حت بدیل ش

خارجی زیادی ھم از آنجا دیدنگردشگرھاي
.کنندمی 





پــل
اکثر درھای کلیدصداقت شاه

.ھاستانسانبستھ روابط بین

زوج پیـر بـا آن چھـره مھـربان و موھای 
آن پـشت خمـیده با غمی یکدسـت سـفید بـا

فراوان در حال بستھ بندی چند قلم انگشت 
شان بودند تا از شـمار اسـباب و اثاثـیھ

زندگی سال ھای تمامکـھ تقریباً ھ ایـی خان
عاشـقانھ مشترکـشان را در آن سپری کرده 

!نقل مکان کنند، بودند بھ اجبار 
یک قـرار بـود بزودی از محل خانھ آنھا

تمام اھل محل با رضایت . پـل عـبور کـند
کامـل خانھ ھایشان را فروختھ بودند اما 

شان روش خانھآن زوج سـالخورده راضی بھ ف
شدند تا اینکھ یکی از مھندسین مجری نمـی

خانمی جوان و زرنگ بود طرح احداث پل کھ
آنھـا را بـھ ھـر نحوی کھ شد مجاب کرده 
بود و خانھ را از آنھا بھ نفع پروژه پل 

!سازی خریده بود
. خانم مھندس شخص بسیار منظم و جدی بود
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تمـام کارمـندانش از سرسختی وپشتکار او 
در ه ایی او رزمی کار ورزید. گفتندی مسخن

او بھ معنای . رشـتھ تکـواندو نیـز بـود
واقعـی کلمھ یک خانم جوان خودساختھ بود 

ی اش وبـا تحـصیالت عالیھ و زیبایی خداداد
ی اش بــھ ظاھــرھیچ کــم و کاســتی در زندگــ

او اشکال بزرگی داشت و آنامـا . نداشـت
و بـیش از حـد بـھ خود یکدنـدهلجـوج و

!نش بودمطمئن بود
اطمینان داشت کھ ھر کاری کھ بخواھد او

تـوان انجـامش را دارد و ھمیـشھ در تالش 
در بـود تا آن را ثابت کند و مثل ھمیشھ

پـروژه احـداث پل ھم آن را بھ ھمکارانش 
وقتی کھ او رضایت آن . ثابـت کـرده بـود

زوج سـالمند عاشـق را بھ چنگ آورده بود 
قدمی ھمـھ ھمکاران و کارمندانش از ثابت

.گفتندمی و زرنگی او سخن
او از مـراحل پـیش از سـاخت تـا پایان 

بھ بھترین شکل ممکن ھمھ امور پـروژه پل
مربوطھ را مدیریت کرده بود و پل زیبا و 
مـشکل گـشایی بـرای آن منطقھ شلوغ و پر 

.رفت و آمد احداث کرده بود
ی سازمان ھااو چـندین نامـھ قدردانی از

د و حتی در چندین مخـتلف دریافت کرده بو
ھایی روزنامـھ و مجلھ محلی از او مصاحبھ

خانم مھندس ھم کھ ! بـھ چـاپ رسـیده بود
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بالید می بـسیار از ایـن بابـت بـھ خـود
ھای مربوط بھ پل را چـندین نـسخھ از عکس

بـر روی دیـوارھای اتاق خوابش نصب کرده 
بـود و ھـر شـب قبل از خواب از بازنگری 

!کردمی آنھا احساس رضایت و غرور
پـدر و مـادر مھـربان خـانم مھـندس ھم 

تک دخترشان در بین ھای ھمیـشھ از لـیاقت
دائماً گفتند و می فامـیل و دوسـتان سـخن

!کردندمی فخرفروشی
صـبح یکـی از روزھـا خـانم مھـندس مثل 

. شـد تا بھ سرکار برودمی ھمیـشھ آمـاده
و یک بطری آب و چند میوه ی اش غـذای رژیم

درست قبل از .رار دادقی اش در کـولھ پشت
ترک خانھ مادر مھربانش مثل ھمیشھ او را 

ایی تا کنار در خروجی ھمراھی کرد و بوسھ
در امان خدا : "بھ پیشانی اش نشاند و گفت

" !
خـانم مھندس کھ غرور خاصی داشت از این 

آمد و زیر لبی نمی رفـتارھای مـادر خوشش
من کھ آن بچھ ھفت ! ممـنون مـادر: "گفـت

مـن میتوانم از خودم ! ستم کـھسـالھ نیـ
! "مراقبت کنم

ی اش سـپس او بھ پارکینگ رفت و کولھ پشت
را بر صندلی جلو گذاشت و سوار بر خودرو 
اسـپورت آخـرین مـدل اش بـھ سوی یکی از 

.جدیداش بھ راه افتادھای ژهوپر
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در حال دائماً آن روز او در طـول مـسیر 
ــی ھمــراھش بــود و ــاً صــحبت بــا گوش دائم

کھ ! دادمی مختلف بھ کارمندانشدسـتورات
ناگھـان کنترل خودرواش را از دست داد و 
بـا سـرعت زیاد از جاده منحرف شد و خاک 
زیـادی ھمچـون ابـرھای کـرم رنگ بر ھوا 
برخاسـت و خودرواش با صداھای گوشخراش و 
بـاال و پایـین پریدن و برخوردی شدید بھ

دیـوار محکم و سیمانی عظیم زیرپل متوقف 
!شد

ھایش بھ رفت و گوشمی بـھ شـدت گیجسـرش
سپری ھ ایی چند دقیق! زدن افتاده بودزنگ
خواست از می !باالخـره بـھ خودش آمد! شـد

بھ پاھایش ! جـایش بلند شود اما نتوانست
ھر دویشان زیر فرمان خم شده ! نگـاه کرد

!خودرواش گیر کرده بودند
تو از ! نتـرس دختـر: " بـھ خـودش گفـت

ھم میتوانی خودت را شـرایط بدتر از این
سپس چند نفس عمیق کشید و ! " نجـات دھـی

فشار از زیر سـعی کـرد تا پاھایش را با
! امـا فایـده نداشت! فـرمان خـارج کـند

چـشمان درشـت و زیبایش بھ اطراف چرخاند 
نتوانست ! تـا تلفـن ھمراھش را پیدا کند

! بیشتر تالش کرد! دلش لرزید! پیدایش کند
روی کــف ی اش گوشــ! باالخــره پــیدایش کــرد

.خـودرو روبروی صندلی مسافر افتاده بود
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. بـا خوشـحال دوال شـد تـا آن را بردارد
پاھایش . بھ بدنش کش داد! رسیدنمی دسـتش

ی اش تـب سـردی بر پیشان! بـھ درد افـتاد
چـند لحظـھ آرام گـرفت تا تمرکز ! نشـست

بھ دنبال وسیلھ بلندی گشت تا شاید ! کند
اما . دش بکشدبـتواند گوشی را بھ سمت خو

از آنجا کھ او دختر بسیار منظم و مرتبی 
در خودرواش وجود ھ ایی بـود ھیچ چیز اضاف

! دریـغ از یک چتر یا پیچ گوشتی! نداشـت
ــرار ــب ق ــندوق عق ــا را در ص ــشھ آنھ ھمی

عصبی ! گفتمی بھ خودش بد و بیراه! دادمی 
ھیچوقت تا آن حد مستاصل نشده ! شـده بود

ان دادن بدنش بـی ھـدف شروع بھ تک! بـود
ناگھان ! کـرد تـا شـاید بتواند رھا شود

درد شـدیدی تمام استخوانھای پا تا کمرش 
جیغ بلندی از درد و بی ! را بھ درد آورد

پناھی کشید و دست از تقال برداشت و ساکت 
.شد

کـم کـم خاکـی کـھ بھ ھوا برخاستھ بود 
توانست اطرافش را می کـرد و اومی فـروکش

بوی . پایین کشیدشیشھ را. بھتـر ببیـند
علفھای لھ شده زیر چرخھای خودرو با بوی 
خـاک تـرکیب شده بود و بوی عجیبی را در 

خانم مھندس بھ . پـراکندمی ھـوای اطـراف
دیـوار خاکـستری و بلند روبھ رویش نگاه 

آفرین بھ خودم با :"کـرد و بـھ خودش گفت



)داستان ھاي كوتاه(انھ ھاـــنش

58

سپس !" ایـن پـل محکمـی کـھ طراحـی کردم
ــ ــرش را ب ــی زد و س ــند تلخ ــشتی لبخ ھ پ

!تکیھ داد و آرام گرفتی اش صندل
ظھـر شده بود و ھوا ! چـند سـاعت گذشـت

! شده بودھ اش تشن! شدمی داشـت شدیدا گرم
تـنھا بطـری آبـش را از کولھ پشتی خارج 

چند جرعھ . کـرد و شـروع بـھ نوشیدن کرد
کھ بھ خودش آمد و بھ بیشتر ننوشیده بود 

باید آب را ! مراقب باش دختر: "خودش گفت
سـپس با دلخوری درب !" جیـره بـندی کنـی

ھ اش بطـری را بـست و بـا اینکھ ھنوز تشن
. بود آن را بھ داخل کولھ پشتی برگرداند

یـک سـیب را برداشـت و بـا ولع شروع بھ 
! خوردن کرد

زد کھ جرقھ می آخـرین گـاز را بـھ سـیب
امـیدی در دلـش جھید و امیدوار بھ نجات 

بـھ یـاد آورد کـھ تـاریخ بازبینی! شـد
او مطمئن بود ! سـاالنھ پـل ھمین روزھاست

کـھ گروه کنترل سازه بزودی خواھند رسید 
و او را از زیــر پــل و مــیان آن انــبوه 

ھـای بلند کھ سرتاسر خودرواش را در علـف
. دل پنھان کرده بود خواھند یافت

دوبـاره شـروع بـھ صحبت با خودش کرد و 
خیلـی خـوش شـانس ھـستم کھ گروه : "گفـت

!آیندمی نھ پل در این روزھابازبینی ساال
نفـسی عمـیق از روی امـیدواری کشید و " 



پـــل

59

برد و بطری آب ی اش دست بھ داخل کولھ پشت
را دوبـاره بیرون کشید و با احتیاط چند 

ساندویچ کوچک اش را از ! آب نوشیدجـرعھ
با آنکھ بیش از حد . کولھ پشتی خارج کرد

گرسـنھ بـود اما بھ چند گاز کوچک قناعت 
بھ داخل سـاندویچ اش را دوبـارهکـرد و

کـولھ پشتی برگرداند تا بتواند ساعات و 
.شاید روزھای بیشتری زنده بماند

صدای . سـاعات شـلوغی شھر شروع شده یود
رسید می عبور خودروھا از باالی پل بھ گوش

اما ھیچ کس متوجھ گرفتاری او در زیر پل 
ساعاتی ! شدنمی ھای ھرزبـین آن ھمـھ علف

رفتار شـدنش چـندین بـار گوشی پـس از گـ
ــورد ــگ خ ــراھش زن ــھ. ھم ــاری ک ــنھا ک ت

توانـست بکند گوش دادن بھ صدای زنگھا می 
فھمید کھ چھ کسی می از صدای زنگھا! بـود

او !مادرش سھ بار زنگ زد. پـشت خـط است
بـرای شـماره مـادرش آھنگ فیلم مادر را

رییس اش دوبار زنگ زده . قـرار داده بود
ریـسس ھـم یـک آھنگ بـرای شـماره ! بـود

ترسـناک قـرار داده بود ونامزدش ھم فقط 
آھنگ زنگ او ھم یک . یکـبار زنگ زده بود
تعجب نکرده بود کھ ! آھـنگ عاشـقانھ بود

چـرا نامـزدش فقـط یکـبار زنـگ زده بود 
چـونکھ قـبال خـودش بـا پرخاش از نامزدش 
خواسـتھ بـود کھ در ساعات کاری زیاد بھ 



)داستان ھاي كوتاه(انھ ھاـــنش

60

ت تازه بھ اما در آن وضعی! او زنـگ نزند
کرد می اشـتباه خـود پی برده بود و آرزو

کھ ای کاش نامزدش در کنارش بود و او را 
چندین تماس ! دادمـی از آن مخمـصھ نجـات

ناشـناس داشـت و تـا اینکھ باالخره گوشی 
!ھمراھش شارژ تمام کرد و ساکت شد

کرده بود و بدتر از ھ اش گرمای ھوا کالف
کھ بودیآن ثابـت مانـدن برای مدت طوالن

ھر دقیقھ مثل ! بسیار طاقت فرسا شده بود
خودرو را پایین شیشھ! گذشـتمی یـک سـال

ھا تـا کمی خنک شود اما پشھکـشیده بـود
تمام صورتش و دستھایش ! امانش را بریدند

نیش خورده بود و بھ شدت بھ خارش افتاده 
! سـرش بھ گیج خوردن افتاده بود! بـودند

تصاویر ! بودھر یک ثانیھ پراز عذاب شده
بھ یاد! بستمی نـا مفھـوم در ذھـنش نقش

آورد کھ چگونھ غذا و برکت سفره را بھ می 
ریخت و اما حاال می بھانھ رژیم غذایی دور

آمد کھ می یادش! شـدیدا نیازمند شده بود
چگونھ با خودخواھی ھر وقت مادر یا پدرش 

کردند او با خودخواھی می کولـر را روشـن
کرد و از سرد شدن می وشکولـرخانھ را خام
کرد حاال در آرزوی یک می اتاق خوابش گالیھ

!کردمی نسیم خنک خیالپردازی
!ساعات طوالنی گذشت

امیدش بھ گروه کنترل پل . شـب شـده بود
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بود بطری ھ اش شدیدا تشن! ھنوز معطوف بود
آب کمی . را برداشت و بھ جلوی چشمش آورد

بـا حـسرت بـھ گوشی ! باقـی مانـده بـود
گوشی : " با خودش گفت. مـراھش نگاه کردھ

! جسد بی روح استھمراه بدون شارژ ھم یک
. سـرش را دوبـاره روی صندلی تکیھ داد" 

شاید صد بار آن حرکت . کالفـھ شـده بـود 
.تکراری را انجام داده بود

ھا تاریک شده و صدای جیرجیرکھـوا کامالً 
صدای تکراری آنھا آزارش! برخاسـتھ بـود

در گوشش از دائماً نگـار آنھـا ا! دادمـی 
شکایتھ اش گذشتھای اشـتباھات و خودخواھی

دو دستش را روی گوشھایش قرار ! کـردندمی 
تاثیری ! فشردشانمی داد و بـا تمام قدرت

ھا در ذھن اش انگار صدای جیرجیرک! نداشت
!شدندمی ضبط شده بود و پشت سر ھم تکرار

!سـھ شبانھ روز با ھمین منوال سپری شد
از ! او دیگـر امیدش را از دست داده بود

اوج ناامــیدی یــک بــرگھ از داخــل کــولھ 
خارج کرد و با ناامیدی شروع بھ ی اش پـشت

من در تمام : "ھایش کردنوشـتن آخرین حرف
طـول عمـرم احـساس امنـیت و حمایت کامل

از ھـیچ کـس و ھـیچ چیز واھمھ !کـردممی 
اما حاال در اوج ترس و ناامیدی ! نداشـتم

تمـام کـسانی کـھ بـھ ھـر دلیل باعث از
!" کنممی شدم طلب بخشششان ناراحتی
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را روی صندلی شاگرد گذاشت ھ اش نوشتدسـت
پاھایش را دیگر ! شـروع بھ گریستن کردو

!دردھا رفتھ بودند!کردنمی حس
ھیچ ! جیغ زد و شروع بھ نالھ کردن نمود

از باالی سرش ھزاران خودرو ! کمکـی نـبود
کــس مــتوجھ اوند امــا ھــیچکــردمی عــبور

گوشھایش . بـسیار ضـعیف شده بود! شـدنمی 
!شنیدنمی دیگر صدایی

آرام .سکوت ترسناکی در ذھنش نشستھ بود
نوری در ! جـرعھ آخر آب را نوشید! گـرفت

سرش ! محو شدذھـنش تشکیل شد و بھ آرامی
. بـی اختـیار بر روی فرمان خودرو خم شد

طلوع . ھـا در ھمـان حال بودبـرای سـاعت
ھایی با نوازش دستروز بعد بود کھآفتاب

در لحظھ اول فکر .ھـوش آمدھ مھـربان بـ
کرد در اتاقش است و مادرش در حال بیدار 

. سـرش را بـھ سختی چرخاند. کـردن اوسـت
چـشمانش را کـھ باز کرد از خشکی بیش از 

ھایش را کمـی چشم. حـد سـوخت و درد کـرد
بـا چھره . مالـید و دوبـاره نگـاه کـرد

. لنــشین یــک زوج ســالخورده روبــرو شــدد
! برای او آشنا بھ نظر رسیدشان چھره

شان آن زوج سـالخورده پـس از فروش خانھ
ھـر از گاھـی بـھ آنجـا سـر میـزدند تا 
خاطــرات گذشــتھ را زنــده نگــھ دارنــد و 

خانم مھندس گیر افتاده در مـتوجھ خودرو
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. آنجا شده بودند
پیـرزن مھـربان بـا صـدایی نگران و با 

ما ! دخترم نگران نباش : "دلواپـسی گفـت
خـدا را ھـزار مرتبھ شکر کھ !اینجایـیم
سپس !رسدمی بھ زودی آمبوالنس!زنـده ایی

!یک جرعھ آب خنک و گوارا بھ او نوشاند
دختـر جـوان گـرفتار ھرگز در طول عمرش 

پس از !چنـین آب گوارایـی ننوشـیده بود
!نوشیدن چند جرعھ آب دوباره بی ھوش شد

صدای آمبوالنس فضای اطراف ! اتی گذشتلحظ
بزودی ! کردمی را از اتفاقی ناگوار مطلع

خـانم مھـندس جـوان بھ اورژانس وسپس بھ 
چــند روز در . بیمارســتان منــتقل شــد

پس از مرخص شدن . بیمارسـتان بـستری بود
از بیمارســتان او از لحــاظ روحــی کــامالً 

ــود ــا ! مــتحول شــده ب او دیگــر ھرگــز ب
آزرد و مھربانــی نمــی راخودخواھــی کــسی 

ه اش نشـستھ بـود و چھره اش خاصـی در چھـر
دلنشین تر و زیباتر از گذشتھ شده بود و 
ھمیــشھ لبخــندی زیــبا صــورتش را تــزیین

.کردمی 
پـس از مـرخص شدن از بیمارستان آن زوج 

بـا یک قاب عکس کھ وصیت نامھ خانم پیـر
مھندس را در آن قاب کرده بودند بھ دیدن 

ــد و ــصمیم خودشــان او آمدن او را از ت
دربــاره بازگــشت بــھ روستایــشان پــس از 
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.پنجاه سال باخبر کردند
ھای پروژه خـانم مھـندس جـوان تمام عکس

ھایش را از دیوار اتاق اش جمع کرد و آن 
قـاب وصـیت نامھ را باالی تخت خوابش نصب 
کـرد تـا ھرگز فراموش نکند کھ انسان با 

تواند می تا چھ اندازهی اش ھمھ توانایآن
در برابـر حـوادث زندگی ضعیف باشد و پس 

، او ھمیشھ تالش کرد ایمان،از آن اتفـاق
قرار ی اش امـید و محـبت را سـرلوحھ زندگ

تواند و درتوان دارد در پی می تاودھـد
.شاد کردن نیازمندان باشد



تشنـــگي
تخیل انسان با آن قدرت بی نھایتی کھ دارد،

.ریز و تاریک در دایره درخشان ھستی استھ اییھنوز نقط

تمام سر و .بـھ شـدت احـساس تـشنگی داشت
دھــانش را بــاز. صــورتش گــرم شــده بــود

گذاشـت تـا کمـی احساس خنکی بکند اما می 
طاقت اش . دادمی خـشکی کامش بسیار آزارش

دور در ذھنش سال ھای خاطـرات. را نداشـت
پیش در ذھنش سال ھا خاطرات. شـدمی مجـسم

ظاھــر شــده بــود زمانــی دور کــھ در
با ! ی جـنوب کـشور گم شده بودبـیابان ھا
کرد ومی تکراردائماً کرد و می خودش صحبت

این تشنگی چقدر ! خدایا! خدایا: " گفتمی 
شــدیدتر و عــذاب آورتــر از آن چــند روز 

! ی بی آب و علف استبیابان ھاگشتگی درگم
"

اشـکال نامفھونی از حیوانات خانگی چون
سـگ و خـرگوش جلوی صفحھ ،گـربھ،کبوتـر

ی عجیب و غریب عبورحالت ھادیـدگانش بـا
ناگھـان صدای فوران آب او را . کـردندمی 
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! را فعالتـر کردی اش بینـ. بـھ خـودآورد
! کردمی را بـاز و بستھی اش بینـھای پـره

بـوی آب و رودخانـھ و چمن خیس خورده بھ 
بھ سرعت چشمانش را گشود و!رسیدمی مشامش

چند ! بـا یـک حـرکت سـریع در جـایش نشت
گذشـت تـا خـودش را جمع و جور ھ ایـی لحظ

ــند ــسر . ک ــرخاند ھم ــر چ ــرش را دوروب س
ه ایی مھربانش را دید کھ در کنارش با چھر
نفس !معـصوم در آرامشی کامل خوابیده بود

عمیقـی از روی آرامش کشید و خدا را شکر 
! کـرد کـھ آن تـشنگی کابوسـی بیش نبوده

ام دراز کـشید و ھمانطـور کھ رآدرجـایش 
چـشمش روی چھره معصوم ھمسرش کھ زیر نور 
کم سوی مھتاب کھ از پنجره اتاق خواب بھ 

تابید خیـره شـده بود با تکرار مـی درون
صـدای فـوران آب بـھ شـدت از جایش پرید 
طوری کھ ھمسرش از تکان ناگھانی رختخواب 

: بـیدار شد و با صدایی خواب آلود پرسید
؟ حالت !؟ چرا بیدار شدی!شدهعزیزم چی" 

"؟ !خوبھ
فقط ! چیزی نشده عزیزم: " او جـواب داد

دوبـاره ھمـان صـدای فـوران آب بھ گوشم 
! "رسید

مالید می ھمسرش در حالی کھ چشمانش را
صدای آب : " گفتی اش با ھمان خواب آلودگ

و دوباره بھ خواب " صدای آب از کجا؟ ! 
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!فرو رفت
سرش کــشید و او آرام دســتی بــر ســر ھمــ

مـتعجب از جـا برخاست تا علت صدای نشتی 
بھ سمت آشپزخانھ رفت . آب را پـیدا کـند

تـا کمی آب بنوشد و شیرھای آب را ھم چک 
ــند ــشکلی .ک ــرد م ــک ک ــیرھای آب را چ ش

نداشـتند یک لیوان آب نوشید وبسوی حمام 
را چک کرد آنھا ھم سالم شیرھای آب. رفت

. فتبـھ سـمت گلخانـھ کوچکشان ر! بـودند
آخـرین جایـی کھ امکان نشتی لولھ آب در 

کلید چراغ را زد. آن وجود داشت
قـدم اول را گذاشـت و بھ محض ورود بھ 

زانو زد با ! گلخانـھ بر سرجایش خشکش زد
کھ از روی ی اش دلـسوزی بـھ حـیوان خانگـ

ـــرات آب  ـــسیدن قط ـــال لی ـــشنگی در ح ت
باقیمانده درون شیلنگ باغبانی بود خیره 

ورد کھ دیشب قبل از خواب بـھ یاد آ! شـد
فـراموش کـرده بـود کـھ ظرف آب آن زبان 

محکم با کف دست راستش ! بـستھ را پر کند
کوبـید و با عجلھ ظرف آب ی اش بـھ پیـشان

حـیوان را پـر کرد و جلویش گذاشت و گفت 
منو ببخش کھ یادم ! بـنوش برفـی جوون:" 

پس دلیل تشنگی ! رفـت ظرف آبت را پر کنم
! "بنوش! بنوش!من تشنگی تو بود

سـپس دسـت نوازش بر سر برفی کشید و تا 
طلـوع آفـتاب کـنارش نشـست و بھ ماجرای 
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!عجیب آن شب فکرکرد



تقـــدیر
انتخاب پلی است بسوی تقدیر و چھ بسیارند 

.کندمی پلھایی کھ ما را بھ تقدیری متفاوت متصل

ھـا بـود کـھ زوجی در انتظار داشتن سـال
قــبالً آنھــا.گذراندندمــی فــرزند روزگــار

را شان چـندین بار فرزند بھ دنیا نیامده
دفعھ دکتر گفتھ این. از دست داده بودند

این بارداری خطرناک ! عزیزانم:" بود کھ 
من پیشنھاد میکنم از خیر بچھ دار ! اسـت

ــد  ــدن بگذری ــشاری! "ش ــا پاف ــا آنھ ام
!خواھندمی کردند کھ فرزندمی 

مختلف ھای زمایشبعـد از چـندین مرحلھ آ
مـادر بـاردار شـد و پـس از گذراندن یک 

سخت یک بارداریدوره ھفت ماھھ و خطرناک
در یک زایمان زود ھنگام و بسیار حساس ؛ 

!باالخره دارای یک فرزند دختر شدند
زیبا و نورسـیده ھمچون تمام نوزادان،

پدر بھ افتخار تولد فرزندش. دلنشین بود
.دو درخت در حیاط کاشت

پـنج سال اول بخوبی سپری شد تا وقتیکھ 
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آنھـا برای ثبت نام دختر کوچولو در پیش 
دبـستانی بـھ مرکـز سنجش شنوایی مراجعھ 
کردند و متوجھ شدند کھ کودکشان از لحاظ 

!شنوایی مشکل پیدا کرده است
مطب بھدائمـاً پـس از آن روز والـدین 

پزشکان فوق تخصص در رفت و آمد بودند تا 
ھر شب آنھا! ی نسبی حاصل شودشاید بھبود

! و روز در فکر بیماری کودک معصوم بودند
شد می وضـعیت کودک ھر روز بدتر از دیروز

تـا جایی کھ کم کم قدرت تنفس را نیز از 
!دست داد

پزشـکان کـھ ھیچ امیدی در بھبود فرزند 
نجات او را در آنھـا نداشـتند تنھا راه

قـرار دادن او در دسـتگاه تـنفس مصنوعی
ــی  ــھ . دیدندم ــبیھ ب ــسی ش ــتگاه تنف دس

دسـتگاھھای سـی تی اسکن کھ دخترک بیمار 
ــشت ــھ پ ــرش را در آن ب ــام عم ــد تم بای

او فشار ھای خوابید و دسـتگاه بـر ششمـی 
وارد کـند و او بتواند تنفس داشتھ باشد 

.و زنده بماند
بـزودی دسـتگاه در منزل آنھا نصب شد و 

. فـرزند بیمارشـان در آن قـرار داده شد
پــدر و مــادرش بــرای دختــرک بــیمار یــک 
تلویـزیون ھـم نصب کردند تا کمتر از یک 

.جا ماندن دائمی احساس خستگی کند
چھـل سـال بـھ سـختی و در رنـج و عذاب 
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دختر بیمارشان در آن شرایط کشنده ! گذشت
. و کسالت آور بھ سن میانسالی رسیده بود

دوست داشت بھ ! آرزوھـای فراوانـی داشـت
واج کند و تشکیل خانواده ازد! سـفر برود

امـا جـزء افسوس و آرزوھای محال ! بدھـد
او بھ شدت از . آمدکـاری از دستش بر نمی

حتی ! لحـاظ جـسمی و روحی تضعیف شده بود
کردند و نمی دست و پاھایش بھ راحتی حرکت

.دادمی مادرش باید ھر روز ماساژش
بیمار رنجور در یکی از ھمان شبھای درد 

او را ھ ایی دید کھ فرشتو عـذاب در رویا
بـھ آسمان برد و برای ھمیشھ دردھایش از 

!بین رفت
صبح روز بعد ھمانطور کھ مادر پیرش مثل 

گذاشت خوابش را می ھمیـشھ غـذا در دھانش
پـدر و مادر چند . برایـشان تعـریف کـرد

قطـره اشک ریختند و بھ او دلداری دادند 
نگران نباش آن !عزیـزم: " و مـادر گفـت

!"خواب بودهفقط یک
. ھمـان روز طـوفان سـختی شروع شده بود

ھای کوبنده درخـتان حیاط بھ شدت زیر شالق
ناگھان یکی از درختان . لـرزیدندمی بـاد

ھای عظیم از ریشھ کنده شد و بر روی کابل
.برق سرتاسر محلھ قطع شد. برق سقوط کرد

دقایقـی بعـد از آن حادثھ دستگاه تنفس 
ھای باطری!اد دختـر بـیمار از کـار افت
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!کردندنمی پشتیبان دستگاه درست عمل
دویدند تا می پـدر و مادر پیر بھ ھر سو

بـھ نحـوی بـھ یـاری فرزندشان کھ صورتش 
فرزندشان دیگر . کـبود شـده بـود برسـند

! بھ اورژانس زنگ زدند! ! کـردنمی تـنفس
کشید و پدر سعی در آرام می مـادر فـریاد

اورژانس وقتـی متخصصان .کـردن او داشـت
را بھ رسـیدند خبر ناگوار فوت بیمارشان

!آنھا داد
. ھا آنھا گیج و مبھوت بودندبـرای ساعت

ھای چـندروزی طول کشید تا با کمک مشاوره
روانـی کمـی بـھ حالـت عادی بازگشتند و 

. مراسم کفن و دفن را انجام دادند
پدر . چندین ھفتھ از آن حادثھ تلخ گذشت

بفروشد و از آن تـصمیم گرفت کھ خانھ را 
.شھر برای ھمیشھ بروند

پـدر بـھ حـیاط خانھ رفت جایی کھ درخت 
کھنــسال از ریــشھ کــنده شــده بــود و آن 

پدر دلشکستھ بھ . حادثـھ را رقم زده بود
یـاد آورد کـھ چھل سال پیش با چھ ذوق و 
شوقی آن درخت را بھ افتخار تولد فرزندش 

بھ یاد آورد کھ باغبان در ! کاشـتھ بـود
ز بـھ او گفـتھ بـود کـھ خاک حیاط آن رو

! آنھـا مناسـب کاشـت این نوع درخت نیست
جـا از باغبان امـا او بـا پافـشاری بـی

خواسـتھ بـود کـھ باید حتما آن درخت را 
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! پـدر داغدیـده افکارش مشوش شد!بکـارد
ناگھـان خـود را در مطـب پزشک زنان چھل 

دکتـر زنـان ھـم ھمچون . سـال پـیش دیـد
آنھا داشت اما ایـی برایباغـبان توصـیھ

آنھا با خودپسندی خود نخواستھ بودند کھ 
!بھ توصیھ پزشک گوش فرا دھند

! شروع بھ گریستن کرد. پـدر بھ خود آمد
را روی ھمـسرش از پشت سر دستان مھربانش

خمــیده شــوھرش گذاشــت و صــدای ھای شــانھ
کامیون ! عزیـزم تمام شد: "لـرزانش گفـت

! "اثاث آماده حرکت است
ست و اشکھایش را پاک کرد و شـوھرش برخا

دسـت در دست ھم بھ سوی کامیون حمل اثاث 
ــرک  ــشھ ت ــرای ھمی ــھر ر ب ــند و آن ش رفت

.گفتند
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.از خواستھ ھایمان یک پل بسازیم بسوی قلب اھدافمان

ی مناسب رانـنده کامـیون از داشـتن شـغل
بود کھ او یک سال ھا .بـسیار خوشحال بود

کار تمام وقت مناسب نداشت کھ بتواند با 
آن نان روزانھ یک خانواده چھار نفره را 

امـا حـاال بـھ کمک یکی از . تامـین کـند
دوستانش توانستھ بود کھ یک پست رانندگی 
کامـیون در یـک شرکت بزرگ حمل و نقل بھ 

و مجبور بود قبل از این شغل ا. دست آورد
، کـھ ھـر کـاری اعـم از نقاشـی ساختمان

بنایی ساختمان و یا دستفروشی انجام دھد 
!زندگی را بپردازدھای تا ھزینھ

ــربان و  ــسری مھ ــرزند و ھم ــا دو ف او ب
یافتن آن شغل رانندگی بااز وفـادار پس 

در قناعت ادامھشان امـیدواری بـھ زندگی
درمــان ھای دادند تــا بــتواند ھــزینھمــی 
او . بپردازدرطان ھمسر بیمارش را نیزسـ

ھمیشھ سپاسگزار دوستش بود کھ آن شغل را 
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اوضاع خانواده . بـرایش فـراھم کرده بود
رانـنده بـا تـوجھ بھ حقوق ثابت ماھانھ 

یکی . مناسـب خیلـی بھتر از قبل شده بود
کامیون اش ، از روزھـای پاییـزی راننده 

کھ بھھ ایی در محلشان را سر خیابان خانھ
تازگـی بـھ آنجـا نقـل مکان کرده بودند 

بزند و ه اش پـارک کـرد تا سری بھ خانواد
خبـر از یک سفر شغلی کھ بایستی در ھمان 

.روز برود بدھد
بــھ خانــھ رفــت و بــا ھمــھ اھــل خانــھ 
خداحافظـی کـرد و کمـی خرجـی روی طاقچھ 

ــت ــھ راه گذاش ــیون اش ب ــمت کام ــھ س و ب
بـھ محـل پـارک کامیون کھ رسید . افـتاد

کامیون اش ! نشستی اش قـی سرد بر پیشانعر
دست و پایش را گم کرد و ! نیـست شده بود

بــھ یــادش آمــد کــھ ! بــھ لــرزه افــتاد
مـسئوولیت نگھـداری تمام و کمال کامیون 
را پس از استخدام با ضمانت دوستش امضاء 
کـرده و حـاال آبـروی ھـر دویشان در خطر 

ھیچ ! ھر سو را جستھا ھمچون گمگشتھ! بود
کنار کانال ! از کامـیون نبودایی ھنـشان

نفس اش بند ! پـرآب محلھ جدیدشان ایستاد
درد شدیدی ھ اش آمـده بـود و در قفسھ سین

را با دست ھ اش قفـسھ سین! کـردمی احـساس
راسـت فـشرد و چـند لحظـھ بعـد بھ زانو 

. افـتاد و در آن محلھ خلوت قلبش ایستاد
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چـند لحظـھ از درد شـدید کنار کانال آب 
چند !توانست درست نفس بکشدنمی .زانو زد

بی لحظھ در آن وضعیت دردناک سپری کرد و
اختـیار بـھ درون کانـال آب سقوط کرد و 
جـریان آب پیکر بی جان او را کھ در اثر 
سـکتھ قلبـی جانباخـتھ بود بھ خارج شھر 

!منتقل کرد
ھمــسر ! چــندین روز از آن حادثــھ گذشــت

ھرگز !بیـنوایش بـسیار نگـران شـده بود
بقھ نداشتھ کھ او ھمسرش را در انتظار سا

! طوالنـی مدت تماس تلفنی قرار داده باشد
در ضـمن کابوسـی شبانھ کھ در آن راننده 
کامـیون در تاریکی جنگلی ترسناک گم شده 
بـود دوچـندان آرامش را از ھمسر دلواپس 

بھ ھر کسی ، ھمسر نگران. اش ربـوده بـود
ر خبشناخت زنگ زد اما دریغ از ھیچمی کھ

ھیچ کس از او اطالعی ! امیدوار کننده ایی
!نداشت

ه ایی تمـام خانواده در نگرانی آزاردھند
یکی از ھمان روزھای پر . فـرو رفـتھ بود

الـتھاب پسر دوازده سالھ خانواده کھ در 
کرد در حین پخش می روزنامـھ فروشـی کـار

صـبح بـا عکس چاپ شده پدرش ھای روزنامـھ
ــس  ــنوان عک ــھ ع ــھ ب ــد ک ــرو ش ــسد روب ج

پسر گریھ ! مفقودالھـویھ آگھـی شـده بود
کـنان بھ خانھ بازگشت و مادرش را از آن 
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پس از آن خبر ! واقعـھ ناگـوار مطلع کرد
غـم انگیـز خانـواده در غمـی سنگین فرو 

در طـول مراسـم کفـن و دفن بعالوه !رفـت
خانـواده متوفـی دوسـت صمیمی او نیز بھ 
شــدت و بــا بــی تابــی غیــر قابــل وصــفی

ــستمی  ــن !گری ــن و دف ــم کف ــس از مراس پ
آبـرومند کھ بھ کمک دوست صمیمی خانواده 
برگـزار شـده بـود او ھمیشھ بھ آنھا سر

ــی  ــام ــام می زد و از آنھ ــھ تم ــت ک خواس
و خانواده نیازھایـشان را بھ او بگویند

رانـنده نیـز کـھ تحت فشار شدید مالی و 
روحی قرار داشتند ھمیشھ از لطف آن دوست 

.بردندمی بھره
مراسـم خاکـسپاری بـھ بعـد آن دوست از 

زد می بھ خانواده متوفی سردائماً صـمیمی 
و ھمیـشھ بھتـرین ھـدایا را بـرای آنھا

چند ماه پس از مراسم تدفین آن ! آوردمـی 
دوسـت صـمیمی شـغل مناسبی در دفتر شرکت 
برای ھمسر راننده متوفی فراھم کرد و او 
را مـشغول بھ کار کرد تا کمتر درد فراغ 

را بھ یاد آورد و منبع درآمدی ھم ھمـسر 
دوست صمیمی کھ مجرد بود و ! داشـتھ باشد

از لحـاظ مالـی در سطح باالیی قرار داشت 
گذاشت کھ نمی ھمـھ جـا پـشت آنھـا بود و

!آنھا در ترس و نگرانی فرو بروند
سال گذشت، کم کم احساس عشق بین بیوه یک
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رانـنده و دوست صمیمی در حال شکل گرفتن 
ت صـمیمی کـھ مدتی بود از آن دوسـ! بـود

احساس آگاه شده بود تصمیم بھ مھاجرت بھ 
را ی اش امالک و دارای! خارج از کشور گرفت

بھ بیوه دوستش فـروخت و پول قابل توجھی
دوست! داد و بـھ سـرعت از کشور خارج شد

خواسـت چیـزی بـھ بیوه می صـمیمی ھمیـشھ
رانـنده بگـوید امـا ھرگز نتوانستھ بود 

! دل دارد بھ او بگویدحرفی کھ در
چـند ھفـتھ از تـرک کـشور دوسـت صمیمی 
نگذشـتھ بـود کـھ بـا بـیوه دوستش تماس 

پـس از احوال پرسی بھ ھمسر دوست . گـرفت
مـن باید یک حقیقت را بھ : "متوفـی گفـت

! "شما بگویم
بـیوه دوسـتش کھ در دلش ھیجان و استرس 

زد با شتاب جواب می بـا ھـم بھ قلبش چنگ
! من سرتا پا گوشم! بگو! گوب! حتما" داد

"
این یک مسئلھ بغرنج : "دوسـت صمیمی گفت

!"توانم بھ سادگی بیان اش کنمنمی !است
زن بـا ھـیجان دوچندان از شنیدن موضوع 

: بـا اصـرار بھ میان سخن او پرید و گفت
کنم راحـت باشید و با آرامش مـی خـواھش"

! "موضوع را بھ من بگویید
در حالی کھ بھ دوسـت صمیمی بی مقدمھ و 

من باعث : "کـشید جواب دادمی سـختی نفـس
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! "مرگ ھمسرت شدم
زن کـھ از آن خبـر شـوکھ شـده بود چند 

بغضی دردناک گلویش . ایـی سکوت کردلحظـھ
سعی کرد . کمـی بھ خودش آمد! فـشردمی را

اما بغض گلویش را ، آب دھـانش را بـبلعد
ناگھان بغض اش ترکید و با ! کردنمی رھـا

تو چھ کار : "دایی لرزان پرسیدگـریھ و ص
"کردی؟ چطوری ؟ چرا؟

دوسـت صـمیمی کـھ از یادآوری آن خاطره 
ھمسر دوست متوفی منقلب ھای تلـخ و گـریھ

شـده بـود شـروع بـھ گریستن کرد و پاسخ 
در آن روز شــوم مــن ! مــرا بــبخش: " داد

کامـیون او را بـھ شوخی در خیابان پشتی 
ارم پـارک کـردم تا کمی سر بھ سر او بگذ

گذاشتم و می کـھ ای کاش پشت دستم را داغ
! دادمنمی آن شـوخی بچـھ گانـھ را انجام

!"مرا ببخش
وای بر تو کھ ھمھ :" زن با ناراحتی گفت
چطور تو را ببخشم؟ ! مـا را بـدبخت کردی

ــدایا ــن! خ ــک ک ــن کم ــھ م ــوخی ! ب ــھ ش چ
! یا خدا بھ فریاد ما برس! خانمانـسوزی 

"
:"یست گفتگرمی دوسـت صـمیمی کھ ھمچنان

دانستم کھ شوھرت سکتھ نمی ولـی! دانممـی 
مــا ھمیــشھ بــا ھــم شــوخی! خــواھد کــرد

از ! امـا دفعھ آخر حماقت بود! کـردیممی 
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! "کنم مرا ببخشیمی تو التماس
سپارم می تو را: " زن با گریھ جواب داد

پس بگو چرا تا این حد بھ من و ! بـھ خدا
بچـھ ھـایم لطـف و مھربانـی ات را نثار

خواھی می کردم تومی من ساده فکر! کردیی م
پـشتیبان و سـایھ باالسـر من و بچھ ھایم 

کردم و نمی چـھ شبھا کھ بھ تو فکر! شـوی
بـا خیالـی آسـوده از حـضور تو بھ خواب

حاال ھمھ چطـور تـو را ببخشم؟!رفتمنمـی 
! " چیز برایم روشن شد

دوسـت صمیمی با التماس از او خواست کھ 
.را بھ او نشان دھده اش اراه جبران اشتب

امـا زن دوست متوفی گوشی را قطع کرد و 
.با ھم تماسی نداشتندسال ھا برای

بیوه راننده کامیون ھرگز . سھ سال گذشت
ی اش بیمار! آن گفتگو را ھیچ جا فاش نکرد

با دوست سابق ! شدمی روز بھ روز وخیم تر
از من خواستھ : " تماس گرفت و بھ او گفت

اه جبران و بخشش گناه ات را بـودی کـھ ر
تا چند ھفتھ ! االن وقت اش است! نشان دھم

برگرد بھ کشور . بیـشتر زنده نخواھم بود
بـاش بـاالی سر فرزندان یتیم ھ ایی و سـای

! "من
دوسـت سـابق بالفاصـلھ بھ کشور بازگشت و 
بـیوه دوسـتش را کـھ بھ گفتھ پزشکان تا 

مرد بھ عقد خود می چـند روز دیگـر بایـد
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، ورد و بـھ ھمـراه دو فرزند خوانده درآ
شمال کشور سفر کردند تا چھـار نفـره بھ

مــادر بــیمار روزھــای آخــر عمــرش را در 
چھارنفرشـان روزھای .آرامـش سـپری کـند

خیلـی خـوب و شادی با ھم گذراندند و بھ 
ایی از موعد چـند ھفتھ. خانـھ بازگـشتند

بھ خواست ! گذشـتمی مـرگ مـادر خانـواده
بـود کھ بھ ھ ایـی د ھفتخداونـد مـرگ چـن

تازه عروس و داماد !تعویـق افـتاده بود
ــردند  ــراجعھ ک ــر م ــھ دکت ــال و ب در کم

معجـزه آسا ھای نابـاوری خبـر از نـشانھ
دریافت ریـشھ کـن شـدن تدریجـی بـیماری

ھای چندین ماه طول کشید تا نشانھ! کردند
بـیماری کـامال محـو شـد و آنھا در کنار 

ادامھ شان یدوفـرزند با خوشحالی بھ زندگ
.دادند



خودخــــواه
ھا با بیل و کلنگ خودخواھی گاھی ما انسان

.کنیممی قبر آرزوھایمان را حفر

نااھل با خوشحالی و غروری کاذب بھ پـسر
ــشگاه  ــسوی نمای ــادرش ب ــدر و م ــراه پ ھم

رفت تـا پـدرش اولین ماشین مـی اتومبـیل
.عمرش را برایش بخرد

از ھ ایی ھـیچ نشان، بـرخالف پـسر مغـرور
.شدنمی رضـایت بـر صـورت والدیـنش دیده

پیش وقتی پسر خودبین در دانشگاه سـال ھا 
پذیـرفتھ شـد پدرش بھ او قول داد کھ در 
صـورت فـارق التحـصیل شـدنش خودرو مورد 

امــا . عالقــھ او را بــرایش خــواھد خــرید
اوضـاع کـاری پـدر ثروتمند بسیار سخت و 

ل گذشتھ پدر دیگر مث. پیچـیده شـده بـود
ولی پسر خودخواه . توانایـی مالـی نداشت

کھ ھمیشھ در بین دوستانش بھ خودنمایی و 
خواســت ایــن نمی ،فخرفروشــی مــشغول بــود

واقعـیت و اوضـاع گـرفتاری پدرش را درک 
او پس از فارق التحصیلی آنقدر پدر . کند
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تحت فشار گذاشت کھ در نھایت و مادرش را
و ھا پـدر بـا دلـی چـرکین از خودخواھـی

تکرویھای پسرش قانع شد کھ با قرض گرفتن 
پـول از دوسـتان مالی سابق اش خودرو آن 

در تمام . پـسر نـا اھـل را خریداری کند
دائماً پدر ،طـول مسیر تا بنگاه اتومبیل

ھای در دلـش احـساس تـرس و نگرانی از چک
برگـشتی در صـورت عـدم توانایـی پرداخت 

زد و امـا در سویی دیگرمـی بموقـع مـوج
چشمی و فـرزند خودخـواھش کھ حس چشم و ھم

منطق اش را ، خودنمایـی در جمـع دوسـتان
ھای مکرر با نابود کرده بود در حال تماس

دوسـتان مخـتلفش بـود تـا در مورد خرید 
!اولین خودرواش فخرفروشی کند

پـیش از رسیدن بھ نمایشگاه ماشین مادر 
چندین بار از پدر خواست کھ از فکر خرید 

بیاید اما پدر کھ از غرغرھا و خودرو در
ــرھای کــنایھ ــستھ شــده بــود دیگ پــسر خ

! فکرش را بکندھ ایـی خواسـت حتـی لحظنمی 
وقتـی بـھ نمایشگاه رسیدند پدر از پسرش 
بــا نارضــایتی خواســت کــھ خــودرو مــورد 

را پیدا کند و پسر بی منطق نیز ھ اش عالقـ
گرانتــرین ماشــین ھ ایــی بــدون ھــیچ مالحظ
.اه را انتخاب کردموجود در نمایشگ

پـدر کھ از این رفتارھای خودخواھانھ و 
بـی مـنطق فـرزندش چندین بار آسیب دیده 
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بـود بـا دلـی شکـستھ و اشـک در چشمانش 
.را امضاء کردھا برگھ

با دائماً جوانک . گذشـتچـند روز از آن
دوسـتانش بـا ماشـین قرمز رنگ منحصر بھ 

یکی از . پرداختمی فـردش بـھ گشت و گذار
رفت تا تکرار مـی وزھـای خوشـگذرانیآن ر

شـود کـھ پـدر و پسر بر سر بی مسئولیتی 
داشتند و در جروبحث طوالنی با ھمجـوانک

را درماشین اش ی اش نھایت جوانک کولھ پشت
قـرار داد و بـا بـی اعتنایـی بھ ھمراه 

را بدونھ اش پـدر دلشکست،دوسـت نابـابش
مــادر کــھ ھمیــشھ ! خداحافظــی تــرک کــرد

آن دو بود شروع بھ آرام کردن گر میانجـی
عزیزم او را ببخش : " ھمـسرش کـرد و گفت
! "او جوان است و خام

پـدر دلشکـستھ رو بھ ھمسرش کرد و پاسخ 
مـن از داشتن چنین فرزندی پشیمان : "داد
... "امیدوارم کھ ! ام

خواست پسرش نفرین پدر نمی امـا مادر کھ
پـشت سرش باشد با نگرانی حرف او را قطع 

دھم می تـو را بھ خدا قسم: " وگفـتکـرد
! گیردمی آه پدر! پـسرمان را نفرین نکنی

! "بھ خاطر من ببخشش
پـدر بـی اعتـناء دستھایش را پشت کمرش 
حلقـھ کرد و بدون پاسخی بھ میان درختان 
انبوه باغ رفت تا قدم بزند و کمی آرامش 
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.بیابد
چـند روز بـدون ھـیچ تماسی از طرف پسر 

! نک بھ خانھ بازنگشتجـوا!نااھـل گذشـت
پـدر و مـادر منتظر کھ بسیار نگران شده 

ھا تماس گرفتند بودند با تمام بیمارستان
و بھ کالنتری خبر مفقود شدن فرزندشان را 
اعالم کردند و در نھایت در اوج نگرانی و 

اما ، اضـطراب بـھ پزشک قانونی ھم رفتند
.ھیچ نشانی از او نیافتند

ھم کھ فرزندش مـادر دوسـت ناخلف جوانک 
در آن روز بـا او خانھ را ترک کرده بود 

ھمھ عقیده داشتند کھ ! مفقـود شـده بـود
آنھـا بـھ شھری دیگر و یا خارج از کشور 
فـرار کـرده انـد تـا بـھ خـدمت سربازی 

! نروند
ســی ســال در بــی خبــری از مفقودشــدگان 

پـدر جـوانک در بـستر مرگ آماده. گذشـت
دین والــ. شــد تــا دنــیا را تــرک کــندمی 

نااھل کھ ھمانند اوجوان سالخورده دوستِ 
چـشم انـتظار خبـری از فرزندشان سـال ھا 

بـودند بـا سر و وضعی آشفتھ و بسیار غم 
ھ ایی زده بـا اشک در چشمھایشان و روزنام

در دسـت بـھ اتـاق پـدر وارد شدند و بھ 
.کنار تخت او رفتند

آنھـا گـریھ کـنان عکـسی کـھ در حوادث 
بھ او نشان دادند و روزنامھ چاپ شده را 
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ــده  ــدن خــودرو غــرق ش خبــر از یافــتھ ش
فرزندانـشان در اعمـاق دریاچـھ و بیرون 

خودرویی کشیدن باقیمانده اجساد آنھا از
پیش خریده سال ھا کـھ پـدر بـا نارضایتی

بـود و پس از انحراف از جاده و سقوط در 
محـبوس شـده بـودند خبر اعمـاق دریاچـھ

.رساندند
باخبر شدن درباره پـدر روبھ موت کھ از

کمـی آرامش روحی ه اش فـرزند ناپدیـد شـد
ــرین  ــر نف ــد بخاط ــود از خداون ــتھ ب یاف
فرزندش و مرگ زودھنگام او طلب بخشش کرد 

تمام شد : "گفتو فشرد و دسـت ھمسرش را
ــزم ــن! عزی ــام ای ــن تم ــال ھا م ــسر س پ

بیـنوایمان را محکوم بھ فرار از خانھ و 
کھ آن در حالی ! بـی وفایـی کـرده بـودم

بیـنوا در اعمـاق آب بھ خواب ھای جـوانک
! " خدایا مرا ببخش! ابدی فرورفتھ بودند

سپس در حالی کھ دست ھمسرش را رھا کرد و 
آرام چشمانش را بست و جان سپرد و مراسم 
خاکسپاری پدر و پسر در یک روز بارانی و 

.سرد بھ انجام رسید





كفش كار
آنھا ھمچون . ل نیست کھ وجود دارندسدھا و مشکالت زندگی بی دلی

ھا وجود دارند تا ھمھ فرصت حرکت داشتھ چراغ قرمز سر چھارراه
.باشند

را کارگـر زحمتکش چند ماھی بود کھ کارش
کل موجودی . درکارخانـھ از دست داده بود

زندگی کرده ھای را صـرف ھـزینھی اش بانکـ
تعـدادی از اسباب و اثاثیھ منزلش . بـود

وش گذاشـتھ بود و با چاپ و را بـرای فـر
ــندین  ــر چ ــل آتکثی ــراف مح ــی در اط گھ

و نـصب چـند آگھی فروش لوازم شـان زندگی
منزل بر روی ویترینھای نانوایی و بقالی 

داشت تا شاید محـل سعی در یافتن خریدار
بـتواند اجاره خانھ ماه آینده را تامین 

. کند
. بزودی وسایل بسیاری را بھ فروش رساند

فقط چند خرده ریزه ! ل بـودخیلـی خوشـحا
باقـیمانده بـود و غروب آفتاب ھم نزدیک 

او داشـت وسـایل فروش نرفتھ را بھ .بـود
کھ مردی جوان بھ کردمی داخل خانھ منتقل

ھمـراه ھمـسرش آگھـی بـھ دست وارد حیاط 
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زوج ساده و خوشبختی بھ نظر. خانـھ شدند
رسـیدند و کامال مشخص بود کھ بھ تازگی می 

مرد . کشان را شروع کرده اندزندگـی مشتر
جوان سالم کرد و در بین وسایل باقیمانده 
مشغول جستجو شد و پس لحظاتی یک جفت کفش 

. ایمنـی مخصوص کار در کارخانھ پیدا کرد
یـی کـھ دارای نـوکھای فلزی کفش ھااز آن

اسـت تـا در صـورت سقوط وسایل یا ابزار 
سـنگین در حـین کار آسیبی بھ پای کارگر 

خـریدار جـوان زیـاد بھ آن . دوارد نـشو
احتـیاج نداشت اما برای اینکھ دست خالی 
آنجـا را ترک نکرده باشد آن یک جفت کفش 

و در سوی دیگر ھمسر زیبای او را برداشت
نیز یک دست ظروف چینی را پیدا کرده بود 

.دادمی و تمایل بھ خرید آن نشان
فروشـنده بـا خوشحالی خرید آنھا را در 

و شروع بھ تعریف قرار داددو جعبھ مجزا 
پـس از بیکار شدن ه اش از موقعـیت پیچـید

کـرد و علت اجباری فروش لوازم منزلش را 
زوج جوان ابراز تاسف کردند . توضـیح داد

و در حـین خداحافظی خریدار جوان دست در 
جیب اش برد و یک کارت ویزیت بھ فروشنده 
داد و بـھ او پیـشنھاد کـرد کھ در اسرع 

کارگزینی شرکتی کھ در آن وقـت سـری بـھ 
.کند بزندمی کار

آن زوج جوان تا رسیدن بھ خانھ در مورد 
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ـــحبت ـــر دو از می آن روز ص ـــردند و ھ ک
خریدار جوان . خریدھایـشان راضـی بـودند

بالفاصـلھ پـس از رسیدن بھ خانھ شروع بھ 
واکـس زدن کفـش کـار جدیدش کرد و ھمسرش 

. شدی اش نیـز مـشغول شستن ظروف جدید چین
و ھم ظروف ھردو بسیار تمیز و کفش ھاھـم

رسیدند و آنھا دقایقی می سـالم بـھ نظـر
شـاد بـھ تمیـز کردن آنھا پرداختند سپس 

را در جاکفشی قرار داد کفش ھامـرد جوان
.چیدھ ایی و ھمسرش ظروف را در دکور شیش

ی ایمنی کفش ھامرد جوان. چـندماه گذشـت
ی کفش ھاجدیـدش را بـھ دلـیل فرسوده شدن

از روی جاکفشی برداشت و درون یک دیمـیق
قرار ی اش نایلـون پیچـید و در کـولھ پشت

مثل ھمیشھ سوار . داد تا بھ سر کار ببرد
ــیکلت ــھ راه موتورس ــھ ب ــسوی کارخان اش ب

ھـنوز چـند صـد متـری بیشتر طی .افـتاد
نکـرده بـود کھ در اولین چراغ قرمز کفش 
کتانـی پای راستش بھ محض توقف پشت چراغ 

کنار پیاده رو رفت سراسیمھ بھ! دپاره ش
حاال چھ : " و بـا ناراحتـی بـھ خودش گفت

" ؟ !کار کنم
ی کفش ھاامـا خیلـی زود بـھ یادآورد کھ

با .در درون کـولھ پشتی ھستندی اش ایمنـ
یش کرد تا کفش ھاسـرعت شـروع بـھ تعـویض

ی کفش ھاخیلی. بموقـع بـھ سـر کـار برسد
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ل خوشحال از حل مشک. راحـت و سـبکی بـود
. سـوار بـر موتـور بـھ راھـش ادامھ داد

ساعات کار داشت شروع. ترافیک سنگین بود
اکثر . زدمی شوروھیجان ھمھ جا موج. شدمی 

ــو ــو و آن س ــن س ــھ ای ــھ ب ــردم باعجل م
مـرد جوان سوار بر موتور پشت ! رفتندمـی 

در کنار یک کامیون متوقف شده چراغ قرمز
کولھ . بـود و منتظـر سـبز شدن چراغ بود

سعی کرد تا قبل از . شل شده بودی اش پـشت
سـبز شـدن چـراغ ان را جابجـا کـند اما 

ی اش ناگھـان چـراغ سـبز شد وکامیون کنار
و از روی نـوک پای راست مرد حـرکت کـرد

راننده کامیون کھ با . جـوان عـبور کـرد
متوجھ شد کھ جسمی زیر تکـان شـدیداتاقک

توقف کرد و سرش را . الستیک جلو رفتھ است
بـھ سمت الستیک ه بیـرون آورد واز پنجـر

کھ مرد جوان موتور سوار.نگاھـی انداخت
. وحشت کرده بود در حال معاینھ پایش بود

عجـیب بـود ھیچ اتفاقی برای پا مردجوان 
فقط ! حتی یک خراش کوچک . نیافـتاده بود

مرد . لھ شده بودی اش کمـی نـوک کفش ایمن
کرد کھ بموقع کفش می جـوان خـدا را شـکر

راننده کامیون . پـاره شده بوداش ی کتانـ
کـھ حاال دیگر پیاده شده بود باالی سر او 

حالت : "پرسید می دائماً ایـستاده بـود و 
" خواھـی؟ ببرمت اورژانس؟می کمـک! خـوبھ



كفش كار

93

را دوباره بھ پا ی اش مـرد جوان کفش ایمن
کرد و بھ راننده کامیون نگاھی کرد و با 

ھ شما ھستید؟ ھمان مردی ک: " تعجب پرسید
"ی ایمنی را بھ من فروخت؟کفش ھااین

راننده کامیون کمی دقت کرد و با ھیجان 
! اول نشناختم ات!پـس تویی: "جـواب داد

ــت  ــھ اتفاقــی بــرای پای خــدا را شــکر ک
بھ : "سـپس ادامـھ داد و گفت!"نیافـتاد

لطــف راھنمایــی تــو توانــستم ایــن کــار 
رانندگی را بگیرم و خیلی خوشحالم کھ از 

! "ت یافتمبیکاری نجا
: مـرد جـوان ھـم در جـواب تشکر او گفت

ی ایمنی تو ھم کفش ھاو! بـرایت خوشحالم"
! پـای راسـت مـرا از لھ شدن محافظت کرد

! "خدا برکت بھ تو و خانواده ات بدھد
پـس از آن برخورد عجیب آنھا و خانواده 
ھایـشان بھ دوستان خانوادگی خیلی صمیمی 

را با ھاتـبدیل شـدند و بیشتر آخر ھفتھ
گذراندند و ھمیشھ در تمام مشکالت مـی ھـم

.دادندمی زندگی یکدیگر را یاری





كولھ پشتي
اگر بعضی اوقات کولھ پشتی غصھ ھای دیگری را بھ دوش بکشیم 

.ایی شود برای روزھای نیاز خودمانممکن است زمانی ھمان توشھ

مرد جوان از کار کردن پیاپی بدون داشتن 
ح یا سرگرمی مھیجی احساس خستگی ھیچ تفری

ھای مـسئولیت.و افـسردگی شـدیدی میکـرد
روزانــھ ھمچــون خــوره روح و جــسم اش را 

بــھ توصــیھ یکــی از . بــیمار کــرده بــود
ھمکـاران تـصمیم بـھ سـفری بـھ جنگلھای 

مـرد جـوان با خرید یک . گـرفته ایـی حار
بلـیط بـا قیمتی بسیار مناسب آماده سفر

. باقی مانده بودتا سفرش دو ماه. شـدمی 
ھـر از گاھـی بـھ فکر لغو کردن بلیط اش

! پسر: " یکـروز بـھ خودش گفت. افتادمـی 
خواھی می کجا! بشین خانھ! حوصلھ داری ھا

تو عادت بھ خوابیدن در اتاق خودت ! بروی
. جایـی دیگر خواب ات نخواھد برد! داری 

 "
ــید ــفر رس ــره روز س ــوان . باالخ ــرد ج م

دو روز پیش حاضر ھـایش را کـھ از چمـدان
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بـود برداشت و در آپارتمانش را قفل کرد 
در طول . و سـوار تاکـسی بھ فرودگاه رفت

مـسیر چـندبار بـھ فکر لغو سفر افتاد ، 
اما در نھایت خودش را قانع کرد کھ و بھ 

تو بھ یک سفر نیاز داری ! پسر«:گفتخودش
! تنبل نباش. تـا حـال و ھـوایت عوض شود

»!خوش خواھد گذشت
نھایـت خـودش را در کابـین ھواپیما در 
دیگر فکر لغو . کمـی آرام شده بود. دیـد

اینکھ خصوصاً سـفر از ذھن اش افتاده بود
توجھ او يدر طـول پرواز دختر خانم جوان

در چھره آن . را بـھ خود معطوف کرده بود
دختـر ھمـسفر مھـربان نجابت عجیبی دیده

این ھمان : "مرد جوان با خودش گفت. شدمی 
تواند بھ زندگی بی رنگ می ری است کھدختـ

!و کسالت بار من رنگ و لعابی زیبا بدھد
خواھی در کنج خانھ می چقدر! بس است دیگر

"بھ تماشای تلویزون بپردازی؟
در طول پرواز مرد جوان ھرازگاھی دزدکی 

کرد احساس می بـھ آن دختـر ھمـسفر نگـاه
کرد و آرزومی شـورانگیزی در قلبش فوران

. کـھ آن دختـر روزی ھمسر او شودکـردمی 
دختـر جوان کھ ھمراھش یک خانم مسن حضور 

بھ آن خانم مسن با مھربانی دائماً داشـت 
مرد جوان کھ تمام . کردمی تمـام رسـیدگی

حرکات آن دختر زیبا را زیر نظر داشت از 



كولھ پشتي

97

آن ھمـھ رفـتارھای محـبت آمیـز نسبت بھ 
ھمـراه پیـرش بـیش از پیش بھ او عالقمند

جـوان از مـیان سخنان دختر مـرد.شـدمی 
کھ ھمراه اوست ھمـسفر فھمید کھ آن خانم
.مادربزرگ آن دختر زیباست

پـرواز چـندین ساعت طول کشید اما برای 
مرد جوان عجیب بود کھ با چھ سرعتی زمان 

ھا سـپری شـده و حـاال زمـان تحویل چمدان
مرد جوان با احتیاط آن دو . رسـیده بـود

. حل انتظار رسیدندرا تعقیب کرد تا بھ م
دختر جوان او . مادربـزرگ خـستھ شده بود

را بـسوی یـک نـیمکت ھـدایت کرد و کولھ 
پــشتی قرمــزش را از روی کمــر برداشــت و 
ــدانھا را  ــرار داد و چم ــیمکت ق ــنار ن ک

: " روبروی پای مادربزرگ قرار داد و گفت
ھمین جا منتظرباش تا یک تاکسی !مامانـی
. ناپدید شدسپس در میان جمعیت ."بگیـرم

مـرد جـوان کھ چند نیمکت از آنھا فاصلھ 
گـرفتھ بـود منتظـر بازگـشت دختـر جوان 

دقایقـی سـپری شد تا دختر . نشـستھ بـود
بـا خوشـحالی و عجلھ بھ . جـوان بازگـشت
تاکسی ! بلند شو عزیزم: " مادربـزرگ گفت

! "گرفتم
سپس با عجلھ چمدانھایش را برداشت و بھ 

ی رفتند غافل اتفاق مادربزرگش بسوی خروج
ــا  ــزاش را ج ــشتی قرم ــولھ پ ــنکھ ک از ای
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مــسافر جــوان از ایــنکھ چنــین ! گذاشــتھ
موقعــیت خوبــی بــرای ایجــاد یــک گفــتگو 
دوسـتانھ بوجـود آمـده بـود با خوشحالی 
خـودش را بھ کولھ پشتی قرمز رساند و آن 

اآلن وقتش : " را برداشـت و بـھ خودش گفت
و با ھیجان در ! "است کھ خودی نشان دھم

میان انبوه مسافران بھ دنبال آن دو رفت 
تـا ایـنکھ سـر پیچ خروجی آنھا از دیدش 

با شتاب خودش را بھ خروجی . خـارج شـدند
رساند اما افسوس کھ دیر شده بود و آنھا 
سـوار بـر تاکـسی مـسافر جوان را با آن 
کـولھ پـشتی قرمز بھ مقصدی نامعلوم ترک 

مسافر جوان کھ بسیار دلخور شده . کـردند
د با دلی فشرده چمدانھایش را برداشت بـو

و کـولھ پـشتی قرمز آن دختر زیبا را بھ 
کمــر انــداخت و حــدود یــک ســاعت ھمچــون 

زد و بــھ مــی در خــیابان قــدمھا گمگــشتھ
با . کردمی چـشمان جادویـی آن دختـر فکر

: " گفتمی رفت و بھ خودشمی خـودش کلنجار
کولھ پشتی را باز کن شاید بتوانی ! پـسر

ــشانی  ــین ــی لحظ! " از او بیاب ــد ھ ای بع
برو ! نھ پسر: " گفتمی دوبـاره بـھ خودش

! کـولھ پشتی قرمز را تحویل فرودگاه بده
"

دیگـر کالفـھ از افکار مشوش و ھ ایـی لحظ
فکـر کردن بھ آن دختر زیبا با خودش حرف
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زد و چمدان کشان و کولھ پشتی بھ کمر مـی 
در نھایت خستھ . پیمودمی پـیاده روھا را

کنار پیاده رو یک نیمکت دید، خستھ .شـد
از افکـار و پیاده روی طوالنی، بر نیمکت 

سـاختمان زیبای آن . نشـست و آرام گـرفت
با دقت . را جلب کردھ اش طـرف خیابان توج

خوشحال شد و . تابلـوی سردر آن را خواند
پسر پیاده روی ات بیھوده :"بـھ خودش گفت

نبود، این ھتلی است کھ اتاق در آن رزرو
! بپر برو یک دوش آب گرم بگیر! کـرده ای

! "بعدش خدا بزرگھ
مدارکش . نفـس عمیقی کشید و بھ ھتل رفت

. را نشان داد و بھ اتاق خودش رھنمون شد
انعامـی کـوچک بھ مستخدمی کھ چمدانش را 

اتــاق را . تــا اتــاق آورده بــود داد
با ! بد نیست:"بھ خودش گفت. برانداز کرد

! "جیب ما سازگار است
کـولھ پشتی قرمز را روی تختخواب گذاشت 
و بـا حـسرت بـھ آن نگاه کرد و بھ خودش 

ــت ــسر:" گف ــستی! پ ــی ارزه ھ ــی ب ! خیل
نتوانـستی با تنھا دختری کھ در کل عمرت 

برو یک ! مجـذوب ات کـرده بـود آشنا شوی
! "شاید کمی آرام شدی! دوش آبگرم بگیر 

را درآورد ی اش سـپس سرخورده وسایل شخص
پس از استحمام احساس خوبی . رفتبھ حمام 

ھمانطور کھ با حولھ بدن اش . پـیدا کـرد
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کـرد روی تخت کنار کولھ پشتی می را خـشک
ــرانھ . قرمــز نشــست ــوی خــوش عطــر دخت ب

دلنـشینی از کـولھ پشتی فضا را پوشانده 
کرد کھ کولھ می او را وسوسھدائماً بود و 

: " چندین بار بھ خودش گفت. را بـاز کند
فضولی در کولھ پشتی یک دختر ! پـسر! نـھ

و از طرف دیگر بھ !" کـار ناشایـستی است
شاید ! بـازش کـن! پـسر: " گفتمـی خـودش

! "نشانی از محبوب ات پیدا کنی
در نھایت نتوانست بر حس کنجکاوی و بوی 
خـوش آن عطـر دختـرانھ غلـبھ کـند و با 
ھیجان و عجلھ زیپ کولھ پشتی قرمز را کھ 

ن آویزان بود، یـک عروسـک عاشـقانھ بر آ
بھ محض باز کردن زیپ بوی خوش عطر ! گشود

! دخترانھ دوچندان مشام او را نوازش داد
عمیقا آن بوی خوش را چندین بار بویید و 

آفرین ! احسنت بھ تو دختر باسلیقھ: "گفت
کمـی کـھ آرام شـد، در بین ! " آفـرین! 

بھ . وسـایل داخـل کـیف بھ جستجو پرداخت
ش اقامت داشت آدرس ھمـان ھتلـی کـھ خـود

خدایا :" با شادی تمام فریاد زد! برخورد
درست اتاق ! آنھـا ایـنجا ھـستند! شـکرت

! "روبروی اتاق من
با شتاب و ھیجانی عجیب در قلبش بھترین 
لباسـھایی کھ ھمراه داشت از چمدان خارج 

و بـا وسـواس ھمچـون مـردی کـھ بھ کـرد
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رود آماده شد و خودش را با خواستگاری می
و کرد و کولھ پشتی قرمز دختر عطـر خوشـب

. را برداشـت و بھ پشت در اتاق آنھا رفت
. شدمی قلـبش داشـت از ھیجان از جا کنده

ضـربان قلـبش بـاال رفتھ بود و تندتر از 
بـاتالش فراوان بھ .کـشیدمی ھمیـشھ نفـس

! پسر: " داد و میگفتمی خـودش قـوت قلـب
بـا او ھم مثل تمام مردم ! خونـسرد بـاش
وز با آنھا در ارتباط ھستی عـادی کھ ھرر
سپس دستی بھ موھایش کشید ! " رفـتار کن 

مادربزرگ . را صاف کرد و در زدھ اش و یقـ
با خوشرویی سرتاپای . دختردر را باز کرد

مـرد جـوان را بـرانداز کرد و با صدایی 
کاری ! بفـرمایید پسرم:" مھـربان پرسـید

"داشتی؟ 
مـرد جوان کھ با رفتار خوبی روبرو شده 

د کمـی آرام شـد و در حالی کھ موضوع بـو
داد می پیدا کردن کولھ پشتی قرمز را شرح

، چـشمانش سرتاسر اتاق را بھ امید دیدن 
مادربزرگ کھ از ! جستمی آن دختـر دلبـر،

بسیار ه اش خبـر پـیدا شـدن کولھ پشتی نو
خوشـحال شـده بـود بـا خوشـحالی فراوان 

را صـدا زد و چند لحظھ بعد دختر ه اش نـو
بھ آنھا پیوست و با چشمان درشت و زیـبا

زیـبایش بھ چشمان پرنیاز مرد جوان خیره 
شـد و با تشکری بسیار شیرین از او بابت 
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قدردانی کرد و او ی اش پس آوردن کولھ پشت
را بـھ نوشیدن چای دعوت کرد و خاطرنشان 
کـرد کـھ او یـک فرشتھ نجات است چرا کھ 
تمـام مـدارک مھـم اش در آن کـولھ قرار 

مــرد جــوان کــھ در کمــین چنــین . ھداشــت
پیـشنھادی بـود با تمام وجود دعوت دختر 
زیـبا را پذیـرفت ھـر سـھ یک عصر بسیار 
لذتـبخش بـا گفـتگو درباره کار و زندگی 

. داشتند و تا حد زیادی با ھم آشنا شدند
ھـر دو آن جوانان با تایید مادربزرگ بھ 
این نتیجھ رسیدند کھ سالیق و عالیق بسیار 

ھ ھم دارند و با شور و ھیجان نزدیکـی بـ
بـرای فردای آن روز قرار گذاشتند کھ با 

و ھا ھم در سطح شھر قدم بزنند و از موزه
. ھای توریستی دیدن کنندمکان

پـس از صـرف چای و شیرینی مرد جوان از 
آنھـا خداحافظـی کـرد و بـھ اتـاق خودش 

شـب ھنگام اصال خواب بھ چشم اش . بازگـشت
کر دختر جوان با آن در فدائمـاً . نـیامد

چھـره معـصوم و دلنـشین اش بـود و مرتب 
رفـتارھای متـین او بـا نجابـت خاصی کھ 

. کردمی مجذوبش کرده بود در ذھن اش مرور
. نزدیک سحر بود کھ کمی بھ خواب فرو رفت

در رویا خودش را دید کھ بر لبھ پرتگاھی 
کند کھ دختر می آخـرین نیـروھایش را صرف

رســد و او را از می مھــربان بــھ فــریادش
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ــات ــقوط نج ــی س ــرید! دھدم ــواب پ ! از خ
. زدمی سرتاپایش عرق کرده بود و نفس نفس

بھ اطراف نگاه کرد و با خیالی آسوده بھ 
خدا را شکر کھ فقط یک خواب : "خـودش گفت

آب نوشید و بھ ساعت ھ ایی سپس جرع! " بود
صبح را نشان٧:٠٠ساعت ھفت . نگاھی انداخت

رویش را شست و آماده شد دسـت و. دادمـی 
تـا بـا ھمـراھان جدیدش بھ گردش در سطح 

بھ در اتاق محبوبش رفت و در . شـھر برود
دختـر مھـربان با لبخندی دلنشین در . زد

مــرد جــوان ســرتاپایش را . را بــاز کــرد
واقعـا کـھ خوش : "بـرانداز کـرد و گفـت

چھ لباس زیبایی بھ تن کرده ! سلیقھ ھستی
یی با شما بیشتر ھـر لحظھ از آشنا! ایـی

از پـیش پـی بھ خوش سلیقگی و متانت شما 
دختر مھربان کھ گونھ ھایش ! " برممی پـی

از خجالـت گل انداختھ بود با لبخندی بر 
چشماتون ! خیلـی ممـنون: "لـب جـواب داد

گ رمادربز،بفرمایید داخل! بیندمی قـشنگ
."رسدمی ھمین آالن

مادربــزرگ کــھ بــھ آنھــا پیوســت دختــر 
را ھ اش کولھ پشتی قرمز مورد عالقمھـربان 

بھ دوش انداخت و ھر سھ بھ سطح شھر کوچک 
کھ در کنار جنگل و رودی بزرگ قرار داشت 

در طـول مـسیر بـا ھـم در مورد . رفتـند
صــحبت شــان آرزوھــا و مــوارد مــورد عالقھ
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کـردند و مادربـزگ ھم خاطراتی از دوران 
آشنا شدنش با ھمسرش را تعریف کرد و سپس 

. رستوران محلی صبحانھ صرف کردنددر یـک 
در آنجـا بـا توصـیھ گارسـون بلیط قایق 
تفریحی خریدند و پس از صرف صبحانھ محلی 

قایق بزرگ و مجللی . بھ سمت اسکلھ رفتند
در اسـکلھ آنھـا را سـوار کـرد و چندین 
توریـست دیگر ھم بھ جمع آنھا پیوستند و 
قایـق اسکلھ را بھ قصد گردش بر رودخانھ 

دل جنگلـی انـبوه و وحـشی ترک عظـیم در
آنھا اوقات بسیار دلنشینی را آغاز .کـرد

کرده بودند و از کنار ھم بودن و تماشای 
بردند و با می زیبای طبیعت لذتھای منظره

کـردند و گھگاھی ھم از می یکدیگـر صـحبت
ــس ــراف عک ــر اط ــرفتندمی مناظ ــاعتی . گ س

نگذشـتھ بـود کـھ کشتی تفریحی با صدایی 
مت چـپ عرشـھ بـا یـک قایق مھـیب در قـس

ماھیگیـری بـرخورد کرد و دو کودک کھ بھ 
گیری ھمـراه یک بزرگسال کھ در قایق ماھی

محلـی حـضور داشـتند بـر سطح آب در بین 
ھای پاره شده قایقشان بیھوش بر چـوبتکـھ

مرد جوان بدون درنگ . سطح آب شناور شدند
بھ رودخانھ پرید کودکان را بھ سطح عرشھ 

رسـاند و دو ملوان ھم بھ کـشتی تفریحـی 
مرد جوان . بـاال کشیدن کودکان کمک کردند

نگاھی بھ محبوبش کرد و دوباره بھ آب زد 
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تـا مرد ماھیگیر را کھ زخمی و بیھوش بر 
با تمام تالش . آب شـناور بـود نجـات دھد

رساند کھ می نفـس زنـان خـودش را بھ مرد
ناگھـان یـک تمـساح عظـیم الجثھ در چند 

مرد شجاع کھ بھ . شـدمتـری آنھـا ظاھـر
مـصدوم رسـیده بـود خود را با آن تمساح 

امیدی بھ . زشـت و وحـشتناک رودررو یافت
توریـستھای حاضـر بر سطح ! نجـات نداشـت

کـشتی تفریح با فریاد و سرو صدا سعی در 
فــراری دادن تمــساح کــردند امــا تمــساح 

شـد مـادر بـزرگ از دیدن آن می نزدیکتـر
ربان افتاد، صحنھ بیھوش در آغوش دختر مھ

دختــر مھــربان او را در کــنار عرشــھ 
خـواباند و با شتاب کولھ پشتی قرمزش را 

برداشـت بـھ سمت نوک ی اش ھااز روی شـانھ
عرشـھ دویـد با فریادی زنانھ و با تمام 
نیـرو کـولھ پشتی را بھ سمت دھان گشوده 
تمـساح کھ بھ قصد حملھ بھ مرد جوان باز 

قرمز با شده بود پرتاب کرد و کولھ پشتی 
محکـم وارد دھان زشت تمساح با ھ ایی ضـرب

ھای تیز شد و بند کولھ آن ردیف از دندان
پـشتی قرمـز بـر روی فـک تمساح تابید و 

تمساح کھ از ! دھان تمساح تقریبا قفل شد
گیر شده بود دم افـلغآن ضـربھ ناگھانـی 

ــت ــزرگ و زش ــا ب ــید و ب اش را در آب کوب
جوان مرد. تغییـر مـسیر بھ ساحل بازگشت
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کـھ از ایـن حـرکت شجاعانھ محبوبش شگفت 
بھ او خیره ھ ایی زده شـده بـود برای لحظ

دست خبر سالم بودنش را بھ شد و با تکانِ 
او و تمـام کـسانی کـھ از عرشھ کشتی با 
ھـیجان اعمـال او را دنـبال کرده بودند 

شـجاع مرد شنا کنان ماھیگیر . نـشان داد
و زخمـی را بـھ سـمت کشتی تفریحی کشاند 

توریـستھا و ملـوانھا آنھـا را بھ عرشھ 
ملـوانھا مـشغول بھ رسیدگی بھ . آوردنـد

مجـروحین شدند و مادربزرگ کھ بھوش آمده 
بـود بھمـراه دختر زیبا و توریستھا دور 
شـجاع مـرد حلقـھ زدند و از او قدردانی 

شجاع مرد بھ محبوبش رو کرد و او . کردند
عزیـزم واقعـا کھ بموقع آن کولھ :" گفـت
! " ی قرمز مورد عالقھ ات را فدا کردیپشت

ھمـھ بـھ اتفاق خندیدند و دختر زیبا در 
حالـی کھ کنار بدن سرتاپا خیس شجاع مرد 

را ھ اش خاص زنانھای زانو زده بود و توجھ
: کـرد جـواب داد و گفتمی بـھ او تقـدیم

عزیـزم اگـر تو این کولھ پشتی قرمز را "
دی رساننمی کردی و آن را بھ مننمی پـیدا
توانستم تو را نجات دھم و حتی نمی ھرگـز

! "با تو شجاع مرد زندگی ام آشنا شوم
پـس از اتمـام آن سـفر پر ھیجان، شجاع 
مـرد بـا محبوب زیبایش ازدواج کرد و در 
مـسیر پـر ھـیجان زندگـی دوبـاره با ھم 
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.ھمسفر شدند





نان خشكي
نیازموردنوریگانھ،امید

.ھاستآرزوجوانھ

سرک بیـنوا در قـسمت فقیرنشین شھر با پـ
مـادر بـیمار و خواھران کوچکش زندگی را 

با آنکھ او سن کمی . گذراندمی بـھ سـختی
داشت اما بسیار سخت کوش و مسئولیت پذیر 

پـسرک بیـنوا برای امرار معاش بھ. بـود
پالستیکی و ھای آوری و بازیافت قوطیجمـع

او ھــر روز . پــرداختھا می فلــزی نوشــابھ
ارش را از طلوع تا غروب با تمام شرایط ک

ســخت و در گــرما و ســرما بــرف و بــاران 
بھ ھا او کھ در بین زبالھ. دادمی انجـام

از این کار دنـبال روزی خـود بـود ھرگز
ھم ھای ھر ازگاھی بچھ. کردنمی احساس ضعف

مرفھ یا ھای از خانوادهسـن و سـال او کھ
ما کردند امی متوسـط بـودند او را تحقیر

او کــھ نــسبت بــھ ھمــسن ھــایش از شــعور 
ــز ذر ــود ھرگ ــرخوردار ب ــری ب ــی باالت ه ای

ــود راه ــھ دل خ ــی ب ــی ناراحت او . دادنم
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ایمـان داشـت کھ نور خداوند در قلب ھمھ 
ممکــن اســت نــور . انــسانھا حــضور دارد 

خداونـد در اثـر گناھان شخص کم نور شود 
ھمیشھ مادرش . اما ھرگز خاموش نخواھد شد

! پسرم: "گفتمـی شـد ومی وربـھ او یـادآ
" .خداوند نور ابدی است

او ھم چون اکثر . عید سال نو نزدیک بود
اما خوشحالی او بخاطر . مردم خوشحال بود

خـریدھای سـال نـو نبود بلکھ فقط بخاطر 
افـزایش شـانس یافـتن قوطیھای بازیافتی 

تعدادی از اھالی . بیشتر از سطح شھر بود
ر میان زبالھ باالشـھر کـھ او دھای محلـھ

کرد برایش لباس ومی ھایـشان قوطـی پیدا
گذاشتند می را کنارشان بالاستفادهی کفش ھا

مادرش . پذیرفتمی و او نیـز بـا خوشحالی
بـھ او یـاد داده بـود کـھ ھدیـھ و لطف 
دیگـران را از صـمیم قلب بپذیرد چون در 

با .پـشت ھـر کـار خیرخداوند حضور دارد
توانست از نمی یشھمسن ھااینکھ او برخالف

خـرید عـید لذت ببرد اما با اینحال باز 
او از دیدن . داشتمی اوقـات عید را دوست

برد و می لذتھا چراغانی خیابانھا و کوچھ
.کرد می احساس شادی عمیقی

مادر بیمارش ھوس چند روز قبل از عید
پسرک .  خوراک ماھی شب عید کرده بود

آرزوی بینوا ھم برای اینکھ بتواند این 



نان خشكي

111

ی اش مادر را برآورده کند بھ ساعات کار
افزوده بود تا شاید بتواند پول بیشتری
بھ دست بیاورد و برای یکبار ھم کھ شده 

! یک شام مفصل عید در کنار ھم صرف کنند
او باتالش فراوان . چـند روزی سـپری شـد

پـول کافی برای خرید ماھی شب عید فراھم 
ک کیف در یراھایشھمیـشھ او پـول. کـرد

کـوچک کـھ بـر گـردنش آویخـتھ بـود نگھ
ــتمی  ــی . داش ــرید ماھ ــبل از خ ــک روز ق ی

و ھا ھمــھ کــوچھ! ھــایش را گــم کــردپــول
مسیرھای کھ تردد کرده بود بھ دنبال کیف 
پولش جستجو کرد اما نتوانست آن را پیدا 

خستھ و وامانده کنار کانال آبی کھ ! کند
گذشت نشست تا کمی خستگیمی از مـیان شھر

ھمانطـور کـھ روی نیمکت نشستھ !در کـند
بـود و بھ جریان آب خیره شد و آرزو کرد 

ای کاش این کانال آب ماھی داشت : "و گفت
!"مگیری کنماھیمتوانستو می

چـند صـد متـر باالتـر از محلـی کھ او 
نشـستھ بـود یک کامیون حمل ماھی بر اثر 

و یکی از کمـی لغـزش خـوردترمـز شـدید
! اخـل کانـال سقوط کردھـایش بـھ دجعـبھ

. جریان آب جعبھ را بسوی پسرک ھدایت کرد
پـسرک کھ ھمچنان بھ جریان آب چشم دوختھ 
بـود مـتوجھ جعبھ شد و با یک حرکت سریع 

فکر : "آن را از آب گـرفت و بھ خودش گفت
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ــایل  ــادادن وس ــھ درد ج ــنم ب ــزار ک و اب
.با عجلھ در جعبھ را گشودو!"بخورد

چند لحظھ بی ! دچشمانش از تعجب گشاد ش
حرکت باالی سر جعبھ باز شده نشست تا بھ 

بھ ! جعبھ پر بود از ماھی تازه. خودآمد
این حق تو ! پسر وسوسھ نشو: " خودش گفت

!"  نیست
ــت و  ــبھ یاف ــازه را از روی جع آدرس مغ

قــرار داد و ی اش جعــبھ را روی چــرخ دســت
پس از یک . بـسوی مغـازه بـھ راه افـتاد

افت و با صاحب را یسـاعت جـستجو مغـازه
مغـازه صـحبت کرد و ھمھ جریان را تعریف 

صــاحب مغــازه کــھ در شــرف اخــراج . کــرد
بـود بـا خوشحالی پسرک را در ه اش رانـند

آغوش کشید و از او تشکر کرد و بھ او کھ 
ھای کھنھ و آن گاری و وضع و لباساز سـر

معلوم بود ،دسـتی پـر از قوطی و پالستیک
ــشنھاد  ــت پی ــسرکی بینواس ــھ پ ــار در ک ک

پرورشـگاه ماھـی داد و یکی از بزرگترین 
ھـایش را از میان یخھا خارج کرد و ماھـی

. درمـیان کاغذ پیچید و بھ دست پسرک داد
پـسرک بیـنوا با شادی تمام بھ سمت خانھ 
بازگـشت و برای شام عید یک غذای خوشمزه 
صـرف کـردند پـس از آن روز آنھـا ھمیشھ 

ل ھا ساو باصفایی داشتند وعـیدھای شـاد
بعـد او پرورشـگاه ماھی خودش را افتتاح 
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!کرد





نجابت
ھای یک فرشتھ نجابت ھمچون بال

.بردمی انسان را بھ اوج

شـھر بـھ تـصرف نیـروھای وحشی و بی رحم 
دخترکـی بی پناه و ! دشـمن درآمـده بـود

ترسـان کـھ بر خالف دوستانش توانستھ بود 
در بھ سختی جایی،دست دشمن فرار کنداز

زیـر یـک تـنھ درخت کھ در کنار رودخانھ 
ه و پنھان شدهدرسـقوط کـرده بود پیدا ک

.بود
پاھـایش در آب رودخانـھ خیس و از سرما 

بھ ساعت مچی زیبایی کھ . کـرخت شـده بود
پـدرش قبل از پیوستن بھ جبھھ مقاومت بھ 

حدود .او ھدیـھ داده بـود نگـاه انداخت
ن ھفـت سـاعت بـود کھ بی حرکت آنجا پنھا

احساس بی پناھی شدیدی قلبش را. شده بود
در را پدر و مادرش ھای مھربانی. فـشردمی 

اشک از گوشھ چشمان . کـردمی ذھـنش مـرور
ھایش را می پلکابھ آر!زیـبایش جـاری شد

احـساس ضعف شدیدی داشت و سرش گیج! بـست
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چشمان درشت و زیبایش را بست و بی رفتمی 
!ھوش شد

دشمن او را ھای ھصدای چکم، ساعاتی گذشت
آرام جمع و جور را خودش . بـھ خـود آورد

او ! از تـرس نفس اش بند آمده بود. کـرد
قـبال شـنیده بود کھ دشمن وحشی چگونھ با 

بدن ظریفش ! کندمی مـونث رفتارایھریاسـ
زشتناگھان چھره !لـرزیدمی ھمچـون بـید

یکی از آن دشمنان وطن باالی سرش ظاھر شد 
بھ او خیره ھ ایی لحظنگاه پلیدشو با آن

اش مچ دستان ظریف شـد و بـا آن دست زمخت
یک دخترک بی پناه را محکم گرفت و انگار

کشد با یک حرکت می صید ر ا از دام بیرون
سـریع و خـشن او را از زیـر کـنده درخت 
بیـرون کشید و با فریادھای متوالی اعالم

خودم اسیرش ! مـال مـن اسـت"کـرد کـھ می 
! "کردم

زدوران دشــمن بــا آن چــشمان تمــام مــ
پلیدشــان دختــرک لــرزان را ورانــداز

شـیطانی آنھا دخترک ھـای نگاه!کـردندمی 
ھایی انداخت کھ قصد اسـیر را بھ یاد گرگ

حملـھ بھ گلھ گوسفندھایشان را داشتند و 
ھا از شر گرگاو راپـدرش قـبل از حملـھ

پدرش تیرانداز ماھری . رھایـی داده بـود
در چــند را ھــا گــرگدو قــالده ازو بــود

، دخترک اسیر ! ثانیھ از پا درآورده بود
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آرزو کـرد کـھ ای کـاش پـدرش بھ فریادش
!رسیدمی 

او را بلند کرد و و زشتآن مزدور کریھ
کھ پر از دختران و زنان -بـر یـک نفربر 

دخترک بھ گوشھ . کردسـوار –بـود جـوان
خودش را مچالھ کرد ومحکم . نفربـر خـزید

بھ دور و برش . آغوش کشیدپاھـایش را در 
تعدادی از ھمکالسی ھایش .نگاھـی انـداخت

مزدوران پلید دشمن . در بـین اسرا بودند
دخترک با . دادندمی بـاالی سـر آنھا کشیک

حــرکت چــشمانش رضــایت خــود را از حــضور 
نگران ھا ھمھ چھره. دادمی دوسـتانش نشان

!بودو ترسان از آینده نامعلوم
ھیب انفجار خبر از ھـراز گاھی صداھای م

داد می حضور نیروھای مقاومت در آن منطقھ
و ھمـین مـسئلھ دلگرمـی وصف ناپذیری در 

پس از ساعاتی . آوردمی قلـب دخترک بوجود
. نفربـر حامـل اسـرا وارد مقـر دشمن شد

.لرزیدمی دختـرک بـیچاره از ترس بھ شدت
سـعی کـرد بـا دوسـتانش کھ در بین اسرا 

کـھ با واکنش حـضور داشـتند صـحبت کـند 
!دشمن روبرو شدھای وحشیانھ نگھبان

نفربـر در کـنار ساختمان اشغالی مدرسھ 
مـتوقف شد و سربازان خودفروختھ دشمن با 

ھـای تـند و زنـنده ھمھ آن زنان و حـرکت
را از نفربـر پیاده کردند و یک دختـران
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از را صـف از اسـرا تشکیل دادند و آنھا 
عبور بـین دو ردیف مزدور تا دندان مسلح

دادنـد تـا وارد سالن اصلی مدرسھ کھ در 
.طبقھ دوم قرارداشت شوند

ھـای شریرانھ و در طـول آن مـسیر نگـاه
پرست آن مزدوران پلید بر آن زنان و شھوت

باالخره بھ سالن . کردمی دختـران سـنگینی
ـــدند ـــھ وارد ش ـــرھا را از .مدرس جوانت

تـرھا جـدا کردند و مسن ترھا را بھ مـسن
نـبار فرستادند تا بھ کار آشـپزخانھ و ا

.اجباری بپردازند 
و اما دخترک جوان کھ بدترین شرایط پیش 

کرد باچشمان می آمـده در عمـرش را تجربھ
زد بھ ھر سو می زیبایش کھ ترس در آن موج

مزدوران دشمن بھ آرامی با . کردمی نگـاه
کردند و بھ آن دختران جوان می ھـم صـحبت

ندھای بــا آن نیــشخو کــردند می نگــاه
ــان شیطانی ــر از واقعش ــی خب ــناکھ ای ھول

در ھمـان حالـی کھ قلب دخترک ! دادندمـی 
طپید یکی از مزدوران مـی اسـیر بـھ شـدت

ــدن  ــر از آم ــد و خب ــالن ش ــمن وارد س دش
در یک ! فـرمانده خونخوارشـان را رسـاند

لحظـھ کـوتاه ھمھ نیروھای حاضر در صحنھ 
مرد . دشـمن بـھ حالت آماده باش درآمدند

زشـت صـورت و زشـت سیرتی وارد وتـنومد
بھ دختران اسیر نزدیک شد و سـالن شـد و
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. کردمی آنھا را سر تا پا وارسییـک یـک
ھنوز چند نفر بیشتر را ندیده بود کھ بھ 

خوب بھ . مـتوقف شد. دختـرک زیـبا رسـید
دختـرک زیبا نگاه انداخت و لبخندی کثیف 

بھ سمت . آلودش نشستبـر لبان زشت و گوشت
شت و بـا معاونش کھ در کنار در در بازگـ

ایـستاده بود شروع بھ صحبت شد و با دست 
بــھ دختــرک زیــبا اشــاره کــرد و پــس از 

دخترک . گفتگویـی کوتاه سالن را ترک کرد
بیـنوا کھ پی بھ نیت شیطانی آن فرمانده 

خواست کھ نمی کثیف دشمن برده بود و ھرگز
قربانـی شـھوترانی آن مزدوران پلید شود

ه ایی ت سریع خودش را بھ پنجربـا یـک حرک
قرار داشت ی اش نـیمھ بـاز کھ در چند قدم
در آن لحظھ ! رسـاند و بـھ بیـرون پـرید

بھـشتی ھمـھ جا را سکوت عجیبی فراگرفتھ 
او برای لحظاتی سبک بالی فرشتگان ! بـود

یک حالت عجیب رھایی و .کردمی را تجـربھ
امـا طولـی نکشید کھ با برخورد !پـرواز

ح زمین ھمھ جا در یک لحظھ محکمـی بـر سط
!سفید شد و دیگر ھیچ نفھمید

فھمید کھ چشمھایش ! ھمـھ جـا تاریک بود
بـستھ اند با زحمت فراوان پلکھای سنگین 

ــرد ــاز ک ــشم اش را زد! اش را ب ــور چ . ن
چـندین بـار پلـک زد تا چشمھایش بھ نور 

چھره مھربان پدرش را کھ با ! عـادت کنند
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! دید،بودایستادهاش لبخـندی بـر بالین
سـعی کـرد بلـند شـود و پدر را در آغوش 

مانع ھ اش بگیـرد امـا درد در پاھای شکست
پـدر آرام او را در بسترش . شـدمی از او

زد و ی اش بـر پیشانھ ایی خـواباند و بوسـ
نگران نباش بابا ! آرام باش عزیزم:"گفت 

! "اینجاست
ــرد ــراموش ک ــایش را ف ــرک دردھ از ! دخت

پوســت خــودخوشــحالی حــضور پــدر در
!شروع بھ گریستن کرد! گنجیدنمی 

او پــس از پــرس و جــو از پــدر فــداکارش 
متوجھ شد کھ درست پس از پریدنش از طبقھ 

ــاختمان  ــا ، دوم س ــت ب ــروھای مقاوم نی
و فرماندھـی پدرش دشمن را غافلگیر کرده

ــد ــات داده ان ــنوا را نج ــرای بی ! آن اس
کرد او را می دختـرک کـھ بھ پدرش افتخار

ام وجود بوسید و تمام ترسھایش از بـا تم
پـس از یکمـاه پاھـای شکستھ ! بـین رفـت

دختــرک بھــبود یافــت او نیــز بــھ ھــستھ 
مقاومت پیوست و در بھداری نیروی مقاومت 

.پدرش بھ درمان مجروحان جنگی پرداخت
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ما را از آب دادنھا نگذاریم مشغولیت

.ایمان و محبت بازدارد،ھای امیدگل

بود کھ ھ ایی دختـر جـوان غمگـین چند ھفت
در یک و غم از دست دادن مادرشناراحتـی

. کردمی حادثـھ تـصادف مـرگبار را سـپری
ھـنوز بـاورش سخت بود اما تمام تالشش را

او ھمچون سابق بھ کار نقاشی از . کـردمی 
ی اش الگوی جدید نقاش. طبیعت بازگشتھ بود

سبز با سره ایی پل زیبا کھ از باالی دریک
ــی رودخان ــیان آن ھ ای ــبا در م آرام و زی

رویایی برای ه ایی منظركھ بـودمي گذشـت، 
. نقاشـان وعـشاق طبیعت آفریده شده بود 

از بھـشت بر روی ھ ایی آنجـا ھمچـون گوشـ
او در حال رانندگی بسوی آن .زمـین بـود

پـل زیبا بود کھ با یک راننده بی مباالت 
یار آن رانـنده با سرعتی بس! روبـرو شـد

بیــشتر از ســرعت مجــاز از کــنار خــودرو 
رھا شده ھ ایی ھمچون گلول، دخترک ھنرمند 

.از تفنگ عبور کرد
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دخترک نقاش بھ یاد مادرش افتاد کھ خود 
قربانـی یکـی از ھمین افراد بی مالحظھ و 

دخترک ھمیشھ عقیده . کـوتھ نظـر شده بود
افرادی کھ بـر ایـن داشـت کـھ اینچنـین

و قوانین رانندگی تمایـل بھ رعایت اصول
توانند تبدیل بھ ھنجارشکن و مـی ندارنـد

چھ در تصادف و یا . قاتلـین آیـنده شوند
ــریھای  ــا درگی ــی ی ــزاع خیابان ــھ در ن چ

!توانند مشکل ساز شوندمی خانوادگی آنھا
ھمانطـور کـھ او در افکار خود غوطھ ور 
بـود بـا صدای وحشتناک و گوش خراش ترمز 

خودپسند بھ گـرفتن ناگھانـی آن رانـنده
او سـرعتش را کاھش داد و با !خـود آمـد

کرد و دقـت نگـاه کـرد و پیش خود زمزمھ
! "چی شد؟ خدا بھ خیر کند : "گفت

پـس از لحظاتـی متوجھ شد کھ آن راننده 
جسمی بر روی آن پل زیبا برخورد ناشی با

راننده عجول بدون . نـزدیک تر شد! کـرده
د و ھـیچ توجھی پایش را بر پدال گاز فشر
!صحنھ تصادف را با سرعتی زیاد ترک کرد

دختـر جـوان بھ پل نزدیک تر شد و تازه
توانــست دقــیق ببیــند کــھ آن رانــنده می 

خودخـواه یـک اردک مـادر بھ ھمراه جوجھ 
ھایش را زیر گرفتھ و صحنھ غم انگیزی را 

. مــادرش را بــھ یــاد آورد!رقــم زده
خودرواش را در کنار ایمن جاده پارک کرد 
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جـسم بی . رفـتھـا وی جـسد آن اردکو بـس
کرد کھ می جانشان را بھ کنار جاده منتقل

زنده مانده ھا ھفت جوجھمتوجھ شد یکی از
با ! کندمـی دنـبالدائمـاً اسـت و او را 

بغـضی درگلو جوجھ اردک بی پناه را آرام 
را ی اش در دسـت گـرفت و جعبھ ابزار نقاش

در صندوق عقب خالی کرد و جوجھ را در آن 
قرار داد و اشک ریزان سوار بر خودرو بھ 

در تمام طول مسیر . خانـھ حرکت کردسـمت
بـھ آن خودرو قرمز اسپورت و صحنھ تصادف 

ریخت تا بھ خانھ مـی کـرد و اشـکمی فکـر
آن واقعـھ تلخ را بھ پدرش تعریف . رسـید

خواھم از این می پدر من: " کـرد و گفـت 
و ! "جـوجھ تـنھا و بینوا نگھداری کنم 
با و پـدر ھـم مثل ھمیشھ او را درک کرد 
.رویی باز از پیشنھاد او استقبال کرد

دخترک مھربان بخوبی . چـندین مـاه گذشت
از جوجھ اردک نگھداری کرده بود حتی نام 

او . سـفیدبال را نیـز بـر آن نھاده بود
ھایزد سفید بال چون برخالف اردکمی صدایش

!دیگر دوبال کامال سفید داشت
ختـر جـوان مادرش را در رویا یـک شـب د
شاد و ه ایـی مـادر بـا چھر. شـبانھ دیـد

لباسـی سرتاسر سفید با صدایی دلنشین از 
او خواستھ بود کھ سفید بال را بھ طبیعت 

باآنکـھ دختـر مھربان خیلی . بازگـرداند
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داشت پس از دیدن آن می سفید بال را دوست
خـواب تـصمیم گـرفت تا خواستھ مادرش را 

نتیجھ رسیده بود کھ این بھ انجام دھد و 
بھتـرین مکـان برای یک اردک وحشی ھمانا 

!طبیعت است
قرار داد و ھ ایی او سـفیدبال را در جعب

پس از . بـسوی آن پـل زیبا بھ راه افتاد
رسـیدن بـھ پـل جعـبھ را برداشت و بسوی 

گذشت راھی می پلزیرکـھ ازھ ایـی رودخان
شـد و او را در میان یک دستھ اردک وحشی 

ھ در حـال شـنا بر رودخانھ بودند رھا کـ
دختر مھربان احساس دلبستگی عجیبی . کـرد

بـھ سـفیدبال داشت اما با قطرات اشک اش 
.با آن وداع کرد و بھ خانھ بازگشت

چـند ماه گذشت تا دخترک نقاش بھ نبودن 
تابستان تمام شده . سـفیدبال عـادت کـند

ه اش پاییز با زیبایی فریبندبـود وکم کم
دخترک نقاش تصمیم گرفت کھ . رسیدمی فـرا

بـھ پـل رویایی برود و از منظره پاییزی 
آن پل زیبا یک نقاشی بھ یاد ماندنی خلق 
کـند و شـاید ھـم موفق بھ دیدن سفیدبال 

!شود
در خودرو قرار داد و را ی اش لوازم نقاش

در تمام مسیر . بطـرف پـل بـھ راه افتاد
ای کاش سفید بال! خدایا"کرد کھمی آرزو

!"را ببینم
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و شـب گذشـتھ باران شدیدی باریده بود 
ھمـھ جا بوی خوش خاک خیس خورده بھ مشام

تقریبا نزدیک بھ پل شده بود کھ .رسـیدمی 
بر روی جاده یـک دسـتھ جوجھ اردک بانمک

دختـرک نقـاش با دقت نگاه . ظاھـر شـدند
سـفیدبال با جوجھ !شـدنمی بـاورش. کـرد

!ھایش بود
د بھ سرعت بھ سمت خـودرواش را پارک کر

کمی با آنھا بازی کرد اما. آنھـا دویـد
گـویا سـفیدبال چیـزی بـرای فھماندن بھ 

بھ دور اودائمـاً ! دختـر مھـربان داشـت
ــرمی  ــھ نظ ــضطرب ب ــرخید و م ــیدمی چ ! رس

عجیب و بھ یادماندنی برای دختر ھ ایی صحن
با شادی تمام با آنھا بازی. مھربان بود

ولناک در فضای کـرد کھ ناگھان صدایی ھمی 
پیچـید و سکوت دلنشین آنجا را شکست دره

!و زمین بھ شدت لرزید
دختـر ک بـا ترس بھ اطراف نگاه کرد تا 

!علت آن اتفاق را بیابد
بارندگـی شدید شب ! پـل فـروریختھ بـود
بــا تمــام وجــود ! گذشــتھ باعــث آن بــود

سـفیدبال را در آغوش کشید و از آن تشکر 
با فرستادن کـرد و خـدای را شکر گفت کھ

!سفیدبال از مرگ حتمی نجات یافتھ بود


