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 دیکته

 

 یکی بود،میگن هنوزم هست!

 قصه رو از اول به آخر نمیگم!

 این بار با قصم نمیخام بخابونمتون!

 البته چه قصه بگم چه نگم همتون خابید!

 میخام بدخابتون کنم!آهای!نخاب!

 به قصه دل بده!نخاستی قلوه!نخاستی پا!نخاستی گوش!

 خابی یا خودتو زدی به خاب بودن؟!؟

خاب یاد میدی؟!؟آهای معلم!تو   

 آخ ببخشید!یادم رفت!آقا معلم!میدون رو دادی به جوونا!

 هوی مبسر خاب افزا!

 قبل از خاب مسواک یادتون نره!

 نخاب!

 بخابی یخ میزنی!
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 آها مچتو گرفتم!با چشم باز میخابی!!!

 بنویس!

 قصه رو از دوطرف به وسط بگم؟!!

 روزی هشت ساعت خاب الزمه!ولی وجدان داشته باش!

 خابت نمیبره؟!! او مای گاد!تو یه نمونه نادری!

 چی زدی؟!!

 بزا چراغ قوه بندازم تو چشات!

)بوووووووووووووووق(! -  

 خودتی!!!

 نادر!نادر!

 بی خابی یا بازیگری؟!؟

 نادر!

 دیکته!

 خابت نمیبره؟!

 نادر!

 پوستت کندس!

 نادر!

 نادر!

 نا...!
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 کوش ؟!کجا رفت؟؟!

فکر منم قایم شه! مثه افکار همه میخاد از تو  

کور خوندی!...هه  

 

 یه شهری بود تو افسانه ها معروف بود به مهد علم و یادگیری،

 اصن کل شهر مدرسه بود،معلم به معلم عوض می شد،

 مبسرای چقری داشت!

،آدماش بزرگ شده بودن ولی هنوز به زور  

سه نفری تو یه نیمکت فسقلی جاشون می دادن.   

بی معرفت روز به روز بزرگ شده بودن ولی مبسر  

طرح درس رو عوض می کرد.   

 یعنی هرچی تا دیروز نوشتی اشتباه بود،

 اینی که امروز بت میگم درسته.

 

اه! -  

 بابا نود سالم شد!

 چرا هنوز کالس اولم؟!
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 هوی با تو ام!

 آره خودتو!

فکر نکن!بنویس! دبلند بلن  

ته!هرکی دیکتشو ننویسه باید یه لنگه پا گوشه کالس واس  

 تازه سطل آشغالم باید بگیره رو سرش!

 

 برنامه هفتگی بدین شرح است:

خاب-دیکته-خاب-شـنـبــه:دیکته  

خاب-دیکته-خاب-یکشنبه:دیکته  

خاب-خاب-خاب-دوشنبه:خاب  

دیکته-دیکته-دیکته-سه شنبه:دیکته  

دیکته-دیکته-خاب-چهارشنبه:خاب  

خاب-خاب-دیکته-پنج شنبه:دیکته  

خــــــــــابجـمـعـه:    

هوی با توام! -  

 زیاد روش تمرکز نکن!
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 فردا از نو رو تخته می نویسمش

اه!آقا معلم به دادمون برس!این مبسر ندید بدید بیچارمون کرده! -  

خوبه،کالسا همه مرتبه! -  

 کالس اول یک)یک ساله ها(

 کالس اول دو)دو ساله ها(

. 

. 

. 

 کالس اول نود!)نود ساله ها(

 

بگیرید کشتمتون!چیزی یاد   

 فقط اگه خاستید می تونید به هم دیکته بگید!

هستم!دکترای دیکته شناسی!"اسم فامیل"من، -  

آقا خیلی بد به بچمون دیکته میگی، -  

 اینطور باشه نمیتونه به کسی دیکته بگه ها!
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معلم قبلی رو یادته؟!؟ -  

 رفتش،ما از شر این دیکته ها هنوز خالص نشدیم:

علمه،چرا فقط دیکته؟؟؟"اینجا مهد "  

اوه اوه چه دل و جراتی!!! -  

به نظر من داره چرت میگه،من که دیکتمو می نویسم -  

ما که شاگرد تنبلیم بزا ببینیم این یارو چی میگه... -  

ما خوب دیکتمونو می نویسیم، -  

 اما اگه درس دیگه ای هم بهمون بدن بد نیس،

دیکتمون پایین نیاداما هرچی شد،شد؛مهم اینه که نمره   

ما که درسمون خوبه،هوی حاجی!ما با توایم!!! -  

منم با توام! -  

منم با توام! -  

منم با توام! -  

منم با توام! -  

 

چرت نگید،من با شما نیستم -  

آقا برای من فرقی نمیکنه، -  

 زیاد سر و صدا نکنید بذارید دیکتمو بنویسم
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 بگو مرگ بر دیکته!

دیکته!بگو مرگ بر   

 بگو مرگ بر دیکته!

 بگو مرگ بر دیکته!

 

 نادر دیکته!!!

 نادر!

 نا!

 

 بگو مرگ بر دیکته!

 بگو مرگ بر دیکته!

 

 نادر دیکته!!!

 نادر دیکته!!!

 

 بگو مرگ بر دیکته!

 نادر!

 نا!   .
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دوسش داری؟؟؟خب بهش دیکته کن -  

نیاز داری؟؟؟باید دیکته گوی قهاری بشی پسرم -  

زندگی خوبی داشته باشم...میخام  -  

 باید خوب دیکته بنویسی.

میخام شاد باشم... -  

 باید خوب دیکته بنویسی.

میخام محبوب باشم... -  

 باید خوب دیکته بنویسی.

میخام چهره شم... -  

 باید خوب دیکته بنویسی.

میخام یه جور تازه شم... -  

 باید خوب دیکته بنویسی.

شم...میخام از شر این اوضاع خالص  -  

 باید خوب دیکته بنویسی.

میخام آخرتمو داشته باشم... -  

 باید خوب دیکته بنویسی.

میخام دیکته بگم... -  

 باید خوب دیکته بنویسی.

میخام خودم باشم... -  

 چه غلطا!بنویس بینم بچه!
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 چه بدبختی شده،از شهرای دیگه میان بهمون دیکته میگن

هم بنویسیم.دستم درد گرفتحاال دیگه باید دیکته های اونا رو   

 آخه چقدر دیکته میگید؟!آقا!آقا!خودکارم قطع کرد!

 

 

 

 

 

دوسش دارم... -  

 دیکته بنویس.

دوسش دارم... -  

 دیکته هاتو خوب ننوشتی

دوسش دارم... -  

 پدر و مادرت خوب دیکته نمی نوشتن

دوسش دارم... -  

 اون داره دیکته هاشو می نویسه

...دوسش دارم -  

مجبورش کرده که دیکته هاشو بنویسه کسی دیگه  
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دوسش دارم... -  

 داره دیکته یه آدم حرفه ای تو زمینه دیکته گفتن رو می نویسه

دوسش دارم... -  

 دیکته بهت میگه،خطا جایز نیست!

دوسش دارم... -  

 خفه شو!

 

 

 

 

 

 

 

دل خوش میخام... -  

 خودت میدونی که باید چیکار کنی!

دل خوش میخام... -  

 ببین بچه جون،تا وقتی نخای دیکته بنویسی 

 و هی بگی فالن،بیسار،اوضاع از اینی که هست بدتر میشه،

 حاال باز بگو دل خوش میخام!

دل خوش میخام...! -  

 ای زهرمار!
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دل خوش میخام... -  

 فقط یه راه داره

دل خوش میخام... -  

 تخدیر...

دل خوش میخام... -  

 که چه کنی؟؟؟

...دل خوش میخام -  

 همین جا میخوری یا میبری؟!؟

دل خوش میخام... -  

 خوش گوشت بذارم یا نه...؟!!

 

 

 

 

 

 

 پسرک روحیه مردونه داشت،خیلی مردونه،

 اما چون فراری از دیکته نوشتن بود،

از همه چیز می ترسیدسرخوردش کرده بودن،  

 از همه چیز...

 از ریسمون سیاه و سفید وحشت داشت.
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کرد. از همه چیز فرار می  

 جوری شد که همه اون رو یه بی عرضه فرض می کردن.

 اما فقط خودش می دونست که چقدر مرد شده.

 مردی که انجام نمی داد کارایی رو

که زنا هم به سادگی انجام میدن...   

 میگن شیر سلطان جنگله،اما شیری که جفت نداشته باشه

 عزلت نشین جنگله...

ت پیدا می کردشاید اگه کسی رو داشت یه ذره جرا  

...تا با مبسر بیشتر بجنگه   

 شبا تو اوج غم و تنهایی،خودش رو در آغوش می کشید

 به خودش دلداری می داد

 تو بغل خودش گریه می کرد

 به "خود دیکته گویی" روی آورده بود!

!!!ناچارا    

 به خودش دیکته عشق می گفت

 دیکته همبستری...!
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دروغ نمیگم... -  

کنی!اشتباه می   

دروغ نمیگم... -  

امتیاز مثبت با سه چراغ سبز!!! 011آفرین   

دروغ نمیگم... -  

 از اثرات غیبت تو کالس امالئه

دروغ نمیگم... -  

 تو یه انسان ضعیفی!

دروغ نمیگم... -  

 پس دروغ می شنوی

دروغ نمیگم... -  

 پوستت کندس!

دروغ نمیگم... -  

 چیه،مدال میخای؟؟!

دروغ نمیگم... -  

درک!!!به   
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یادش بخیر... -  

 معلم آخر که اومد یه نفس راحت کشیدیم

 هرچند که مدتش کم بود،اما جاودانه شد.

 دیکته ننوشتیم،در عوض کلی فکر کردیم

 تازه فهمیدیم درس خوندن آپشنای دیگه ای هم داره!

 اما امان!

 امان از این خوی دیکته گو...

 نشد که نشد

 نشد که بذاریمش کنار

 معلممون که دیکته نگفت،خوشی زد زیر دلمون

 بی جنبه بودیم

 انگار یه چیزی تو زندگیمون کم بود

 شروع کردیم به هم دیکته گفتن

 کم کم اک مبسر خبیث داشت چهره واقعیش رو؛

 رو می کرد...

 نشد که نشد؛

 نادر!

 نادر!

 نادر!

 نا...
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معیار چیه؟ -  

 چیز خاصی نیست!

معیار چیه؟ -  

ت که عبارت است از نحوه ی کارکردفرآیندیس  

دستگاه گوارش مبسر و نوچه هایش و عملکرد دستگاه تحتانی!!!   

معیار چیه؟ -  

 منقبض منبسط میشه!امروز کش میاد،فردا جم میشه

معیار چیه؟ -  

 یه روزی داشتن آتاری جرم بود

اما االن بشقاب پرنده ها رو پشت بومان!!!   

 

 

 

 

 

 

اخالق نداره... -  

نیسمهم   

اخالق نداره... -  

 اما داراست
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اخالق نداره... -  

 خودتو به خاب بزن

اخالق نداره... -  

 فکر کن بدخلقی هاش  یه خابه

اخالق نداره... -  

 چرت نگو!

اخالق نداره... -  

 اصن معیارت از اخالق چیه؟!

اخالق نداره... -  

 هرجوری که اون هست درسته

اخالق نداره... -  

 خفه شو!

ما نشد نون و آب!!! اخالق واسه  

 

 

 

 

 چند وقتی بود مبسر برای نوچه هاش یه سری

دیکته خودمونی و خصوصی می گفت   

 یه پدیده ای رو بهشون یاد داده بود که انگار معجزه بود!

!نمیدونم درست اسمش چی بود؟؟  

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



18 
 

 

 اقتباس؟!؟

 انعکاس؟!؟

 یه چیزی تو همین مایه ها!!!

ی های مبسرما!البته فکر نکنید من از شاگرد خصوص  

 نه!

 اینا رو دزدکی شنیدم!!!

 اینی که نمیدونم اسمش اقتباس بود یا انعکاس،خیلی خوب بود!

 یه شبه زندگیت رو از این رو به اون رو می کرد!

 به اندازه کهکشان ها"زیرو"تولید می شد!

 اصن مغزت سوت می کشید!

 حاال هر سوتی که دوست داری!

ارم!!!من به شخصه به بلبلی عالقه د  

 اما یه چیزش عجیب بود...

 برای یه سری ها این کار جرم محسوب می شد

و برای یه سری  های دیگه نه!   

 یه سری ها رو از دفتر مشق پاک می کردن

و یه سری های دیگه پر رنگ تر می شدن...   

 اما چجوری؟؟؟

 خیلی پرس و جو کردم تا فهمیدم

 فقط به شما میگم!

نفر بمونه! بین خودمون چند میلیارد  
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 یه سری ها که پاک میشدن به خاطر این بود که رو زمین بودن!

 اصن حقشون بود!

 اما یه سری هم بودن که تو آسمون خراش هاشون،

 یا هواپیما های شخصی شون نشسته بودن و این عمل رو انجام میدادن...

!!!و چون هنوز قانونی وضع نشده بود برای"مفسدین فی السماء"  

ه اونا کاری داشت...نمی شد ب  

 حاال متوجه شدی قضیه چطور بود؟!

 

 

 

 

 

 

دزدی چیه؟ -  

 یه موقعی خیلی بد بود

دزدی چیه؟ -  

 یعنی زیاده خاهی

دزدی چیه؟ -  

 بخشی از طرح درس جناب مبسر!

دزدی چیه؟ -  

 اه!
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 این جوری نگو چندشم میشه!

دزدی چیه؟ -  

 بگو پیچوندن!

 شیرینی!

 احقاق حق!

 قرض کردن!

اجازه ی معلم آخر برداشتن!!!با   

جوری کلمش زیباتره...! نای  

دزدی چیه؟ -  

 دزِد دیگه!

دزدی چیه؟ -  

 قتل که نکرده!!!

 

 

 

 

 

 

 

ثروت چیه؟ -  

 آه...!
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؟ثروت چیه -  

 عصای موسا!

ثروت چیه؟ -  

 بازه ای از منفی بی نهایت باز تا مثبت بی نهایت "بسته"!!!

ثروت چیه؟ -  

و آخرت عامل به دست آوردن دنیا  

ثروت چیه؟ -  

 بهتر از "نام نیکو"!!!

ثروت چیه؟ -  

کش! "قارون"پدیده ای   

ثروت چیه؟ -  

 معنویت  "ملک سلیمان"!

ثروت چیه؟ -  

ی مادی!رافسونگ  

ت چیه؟وثر -  

 شمشیر دولبه که هم احساس رو می ُکشه...

 هم مملو از احساست می کنه!!!

ثروت چیه؟ -  

 قفل درب ایمان!

خونه هاتون رو دودره نسازید!!!( )البته سعی کنید  
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 چند وقتی بود تو این شهر سر زنگای خاب رویاهایی

فیلتر نشده!به سراغ جوونا اومد.   

 جوونا تو رویاهاشون عاشق هم شدن.

 خیلی به رویاهاشون وابسته بودن.

 خیلی تالش کردن به هم برسن،اما تو خاب که نمی شد.

 بیدار شدن.

 یواشکی سراغ هم رفتن.

 واسه این کاراشون خیلی بها دادن.

 به زور داشتن هم دیگرو به دست میاوردن،خیلی شکننده.

 اما این وسط الزم بود یه اتفاق کوچیک بیفته

و یه کوچولو پای شیرین و فرهاد ما بلغزه.   

 مبسر و بر و بچ شهرای همساده بیکار نشستن.

فرهاد القا کردن.یه سری افکار و اعمال به ظاهر زیبا به شیرین و   

 شیرین با یه خسرو نامی برخورد که خیلی دارا بود و لغزید.

 به دربار خسرو رفت.

 شیپور بی حیایی از کاخ خسرو نواخته شد!

 فرهاد بی نوا هم مقابله به مثل کرد.

 از کوچه ی معشوقه مجنون می گذشت!

 که بوالهوسیش کار دستش داد!
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 سرتان را درد نیاورم:

را زیر پل پیاده کرد! خسرو،شیرین  

 و لیلی هم که کال  با مرد ها مشکل داشت!

 و فرهاد را هم ضایه کرد!

 دوباره شیرین ماند و فرهاد و یک رابطه)یا چند رابطه!!!(شکسته...

 شیرین تا آخر عمرش قهوه ی تلخ خورد و شکرک زد!!!

 و فرهاد هم ترجیح داد فقط در خاب شیرین را دوست بدارد

ستون بکشد!!!و سیگار بی  

 

 بعد مدتی مبسر دید که تعداد شاگردهایش دارد کم می شود.

 به هرکاری دست زد که شیرین و فرهاد با هم جفت شوند.

 شده به زور.

 شده به زور.

 شده به زور!!!

 اما نشد.

 به شیرین و فرهاد وعده وعید بسیار داد.

 بسیار!

 گفت اگر جفت شوید به شما ال می دهم!

 بل می دهم!

 ساباستین می دهم!!!

 پول می دهم،
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 جان مادرتان!

 اما مبسر چندتا مسئله را یا نمی فهمید،

 یا که نمی خاست بفهمد.

 

 اول اینکه اینان انسان اند،نه گله گوسفندان تو

 که به خاطر بهره کشی ات می خاهی با هم جفتشان کنی!

 و مهم تر اینکه

 اتفاقی که نباید می افتاده

 افتاده...

ز که شیرین و فرهاد هم دیگر را می خاستندآن رو  

 باید به دادشان می رسیدی

 و آن ها را کمک می کردی؛

 نه امروز که روحیه شان خرد شده

 و آنها شکسته اند.

 دیگر نمی شود...

 به نظرم باید برود از چین برای خودش شاگرد 

 وارد کند!!!
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 در شهر قصه ما اتفاقاتی و پدیده هایی بود

که اصال  پدیده و اتفاقی نبود!!!   

 بلکه خیلی ساده و پیش پا افتاده و روزمره بود

 بگذار فکر کنم ببینم چیزی به خاطر میاورم؟؟!

 اوهوم!

 یک نمونه اش را برایتان بازگو می کنم:

 اقتصاد شهر بر پایه تولید و صادرات نوشابه بود!

 بله نوشابه!

مربوط به نوشابه و به همین جهت برای رفع و رجوع امور  

 وزارتخانه ای تاسیس کرده بودند به نام:

 "وزارت دوغ،نوشابه و دلستر"!!!

 و در وزارتخانه ی یاد شده سفره ای پهن شده بود

و عده ای هم نشسته بودند و صبح تا شب نوشابه ی مفت می خوردند!   

 

 اما سوالی که برای من پیش آمد؟؟؟

ی صادرات موز بودمثال  اگر اقتصاد این شهر بر مبنا  

 این شهر"وزارتخانه ی موز" داشت؟!!

 و حتما  جناب وزیر هم یک گوریل باهوش و خوش صدا بود!!!

 نخند!

،می بینمت!وقتی خشکسالی آمد و تمام درختان موز سوختند  

 آن وقت باید خیار چنبر بخوری!!!
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آرزو چیه؟ -  

 غلط اضافی!

آرزو چیه؟ -  

 تو خاب ببینی!

آرزو چیه؟ -  

 آرزو چیه یا کیه؟؟!

آرزو چیه؟ -  

 آرزو برای مردم این شهر مساوی بود با توهم...

آرزو چیه؟ -  

 برا داراست!

اون که سارا بود؟! -  

 اشتباه فهمیدی.دارائه که آرزوی ساراست!

ینی دارا دختره؟!! -  

 نه

پس سارا پسره؟!! -  

 نه!

پس نکنه اینا چیزن؟!! -  

 نه بی ادب!

خاد رابطه اینا رو به هم بزنه! آها!فهمیدم،آرزو می -  

 نه احمق!
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پس آرزو کیه؟! -  

 حق داراست!

ای بابا! -  

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنهام... -  

 همه تنهان

تنهام... -  

 البته بقیه با همه،تنها تنها،تنهان!!!

تنهام... -  

 چون بلد نیستی دیکته بگی

تنهام... -  

نداری...آخه میدونی،راستشو بخای هیچ شیرینی برای کسی   
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تنهام... -  

 یکمی حرفت کلیشه ایه!

تنهام... -  

 مورد داشتیم طرف فقط با عمو یادگار

رفته تو غار!باز می گفته تنهام! نمی   

ولی من واقعا  تنهام... -  

 مشکل خودته

آخه من که خیلی بهشون خوبی کردم... -  

 وظیفت بوده!

 بازم اگه بخان باید بهشون خوبی کنی؛

بازم خوبی ازت بخان واسه چند ثانیهالبته اگه   

...میتونی از تنهایی خالص شی   

 از هیچی که بهتره!

تنهام... -  

 هیچ کس در قبال تو هیچ مسئولیتی نداشته و نداره

تنهام... -  

 میتونی التماسشون کنی که تنهات نذارن!

جواب نداد... -  

 بگیر بخاب!

 شاید تو خاب از تنهایی درآی!
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که بنزین و سوزاندن آن موجب نابودیست همه می دانستند  

 موجب نابودی طبیعت،

 موجب نابودی انسان،

 موجب نابودی هرکس.

 بازی های کامپیوتری افتادم،بازی های اکشن! یاد

 شخصیت های بازی با هر ضربه یا گلوله ای که می خوردند،

 مستقیم کشته نمی شدند.

تمام شود!بلکه باید آنقدر گلوله می خوردند تا خونشان   

 آری!

 سوزاندن بنزین هم گلوله ای بود و مردم آنقدر

این گلوله را می خوردند؛   

 تا خونشان تمام شود!

خود را آنقدر اسیر دیکته های مسخره ی زندگی مدرن می دیدند و  

 که نمی توانستند آن را کنار بگذارند.

 آری گلوله می خوردند و دلشان خوش بود به رنگ و لعاب مدرنیته!

 خب!

 طبق معمول باید وجدانشان خاب می رفت!

 بهانه تراشی می کردند و خود را توجیه می کردند.

 عمل خود را غیرقابل انکار می دانستند؛

 و جزء الینفک زندگی.

 آمدند و کاله اعتدال بر سر خود گذاشتند!
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 گفتند:حاال که قرار است گلوله بخوریم

درد تر بسازیم! بگذار حداقل گلوله مان را کوچک تر و کم  

 یا جلیقه ضد گلوله برای خود درست کنیم!

 اما روزی سه وعده 

-همراه با صبحانه،ناهار و شام-  

 گلوله خوردن اجباریست!

 

 باشد،قبول

 عیبی ندارد؛

 اما خود خاه نباشید!

 همان زندگی مدرن و بی روح شما بود که شاعِر نازک دِل لطیفِ 

 شهر را خسته کرد،

 تنها کرد،

نشین کرد،زخم خورده کرد،گوشه   

 بی کس کرد،

 پیر کرد...

 

 حاال چرا می خاهید همدم او را از او بگیرید؟؟؟

 او کسی را ندارد

 جز همین عروس وفادار و صبور و بلند و باریک قامت!
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 که گهگاه به جای دامن سپیدش

 دامن نارنجی بر می گزیند!

 آری!

 سیگار!

 چرا می خاهید از او بگیریدش؟؟؟

این را هم توجیه کنیدخب   

 به جای بی کس کردن این مفلوک

 برای او سیگار یورو فایو تولید کنید!!!

 اما حیف...

 حیف که از صبح تا شب در شهر دیکته می گفتند،

 دیکته پارادوکس...

 

 و البته که همه ی این ها خون انسان را کم می کند!
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زیست...دخترک آزادانه و با دلی نه چندان خوش می   

 نیازمندی پاپیچ او شد

دوستت دارم... -  

دوستت دارم... -  

دوستت دارم... -  

 دیکته گفتن شروع شد

 دخترک با خود فکر کرد که این امالء نیست،

 انشاست...

 دل به دریا زد

 با او به اعماق زمین سفر کرد!!!

 نیازمند بی نیاز شد

 دخترک ماند و تنهایی و

نیست...دختری که دیگر دختر   

 

 )البته ممکن است این پروسه به کمتر از نیم ساعت بیانجامد!!!(
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 مادری سلحشور فرزندش را برای مبارزه با دیکته راهی کرد.

 گفت:ای حقیقت!

 فرزندم را در راه تو و به سوی تو می فرستم،

 خاه بازگردانش،

 خاه فدایی خود کن...

دیکته شد، فرزند هیچگاه بر نگشت و پرچم مبارزه با  

 افتخاری بود برای مادر و کل شهر.

 

 مادر فرزند دیگری هم داشت...

 او را هم برای مبارزه روانه ی کارزار کرد.

 و دوباره گفت:ای حقیقت!

 فرزند را در راه تو و به سوی تو می فرستم،

 خاه بازگردانش،

 خاه فدایی خود کن...

 فرزند راهی شد.

نبود،راهِی راهی شد که از سر اراده   

 بلکه از سر فشار و تقاضای افکار عمومی بود!

 بله!او چندان هم بدش نمیامد از دیکته...

 لگدی به پشت االغ دیکتاتور زد و فرار کرد!

 به سرعت!!!
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 اما در حین بازگشت از خورجین خر دیکتاتور

 چند نُت دیکته هم قرض گرفت!

 به شهر آمد و گردن او گل انداختند،

مبارزه با دیکته! شد مجسمه متحرک  

 

 چند سالی گذشت

ِر نت های دیکته را باز کرد.د    

 از مقداری از آن ها استفاده کرد و محاالت را

 برای خود تبدیل به سهوالت کرد!

 اما دید که این نت ها زیاد است...

 "دیکته فروش" شد...

 

ی از باسن االغ دیکتاتور که در حین ضربه زدنرد    

بود هنوز مانده بود و مشکل گشاییروی پایش ایجاد شده   

 می کرد!

د شده بود اعتبارش و قابش کرده بود  آن ر 

 و از آن استفاده بهینه می کرد!

 و شعارش هم این بود:

 "تو مرا می خانی ام قانون شکن؟؟؟

د                                                 باسن را ببین!!!حرفی مزن" ر   
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ادر بود...روزهای آخر عمر م  

 هنوز هم افتخار می کرد به فرزند اولش...

 واقعن افتخار هم داشت.

 اما حال و روز فرزند دومش را که می دید،

 در ذهن خودش می گفت:

ای لعنتی!))  

 گند زدی به تمام احوال آرمانی آن روز های ما!

 کاش آن روز از موضع قدرت و بزرگوارانه

 نمی گفتم:

 "ای حقیقت!

در راه تو..."فرزندم را   

 و باد در گلوی خود نمی انداختم

 و جای آن عاجزانه می گفتم:

 "ای حقیقت!

 این فرزند را ببر و دیگر بازنگردانش..."

((که تو گند زدی به تمام احوال آرمانی ما...!  
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 هرز چندگاهی شاگردای مدرسه جونشون به لبشون می رسید

 دیگه نمی تونستند طاقت بیارن،

نمی آمدند مدرسه،عده ای   

 حتا عده ای از شهر فرار کردن.

 بعضیا،

 فقط بعضی از شاگرد زرنگا و دل و جرات دارا،

 بعضی اوقات علنی اعتراض می کردن

 و بعضی دیگه هم از تنبال بودن که عقده ی دیکته گفتن

 به دلشون مونده بود،

 الکی با اونا هم صدا می شدن و ...

 

کرد مالک همه استمبسر این شهرم دیگه فکر می   

 و بقیه بردش؛

 خیلی ریلکس لِنگ روی لِنگ مینداخت و

 دوباره به کمک جوجه دیکته گوهاش مدرسه رو

 آروم می کرد.

 جوری آروم می کرد که همه فکر می کردن

 اصن مدرسه از اولش مشکل نداشته!

 عده ای هم فکر می کردن مشکل از خودشون بوده

 و اظهار ندامت می کردن!
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 بعضیا هم می رفتن پیش مبسر و می گفتن:

 حضرت مبسر غلط کردیم!

 مارو ببخش!

 مبسر هم با لحنی شیطانی و اشوه گرانه؛

 سرشون منت میذاشت و میگفت:

 باشه،بگید غلط کردیم...!

همه یک صدا:غلط کردیم!( -)  

 آآآآآآآآآ...

 خب!

 بخشیدمتون!

 خر خودمید!!!

 حاال برید گم شید...

 

عجب! -  

ن عجب!هزارا  

 چه جادویی!

 چه قدرتی!

 خدایا راست و دروغ کدومه؟؟؟

 خوب و بد چیه؟؟؟

 زشت و زیبا چه شکلی اند؟؟؟

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



38 
 

 

 کار درست چیه،کار غلط چیه؟؟؟

 اشتباه از کیه؟؟؟

 راست چپه یا چپ راسته؟!؟

 سیاه سفیده یا سفید سیاهه؟!؟

 بد خوبه یا خوب بده؟!؟

 شب روزه یا روز شبه؟!؟

منی؟!!من تو ام یا تو   

 واستا یه کدو بندازم گردنم...!!!

 

 

 

 

 

 

 در زمان طالیی معلم آخر،

 شهر های همسایه می خاستند به مردم شهر

 دیکته بگویند؛

 چون دیده بودند که حضرت معلم دیگر به مردم

 دیکته نمی گوید.

 پس امیدوار بودند که هنوز مردم شهر دیکته پذیر باشند

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



39 
 

 

کنند.و بتوانند از آنها استفاده   

 اما به برکت معلم و چند یار با وفای او

 وعده ای جوان پر شور و فهیم

 نمی توانستند به مردم شهر کاری داشته باشند.

 خشمگین شدند؛

 احمق تر از همیشه!

 به مردم حمله کردند و آن ها را آزار دادند

 و شکنجه کردند.

در ورطه ی عشق، که حقیقتا   –اما آن جوانان   

مگر می توانستند  –پیر خرابات بودند   

 ساکت بنشینند؟؟؟

 با دست خالی و فقط با قدرت قلب های بزرگشان

 به مقابله با اهریمنان شهرهای همسایه رفتند.

 بینی شهر های همسایه را به خاک مالیدند

 به ظاهر صلح شد...

 اما گفتم که،

 جوانان این شهر فهیم تر از این حرف ها بودند...

ای برای حفاظت از خاک شهرعده   

 در داخل خاک های اطراف شهر سکنا گزیدند...
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 عده ای هم در آب ماندند که ثابت کنند

 از هیچ چیزشان چشم بر نمی دارند...

 نه آب

 و نه خاک

 و نه هوا...

 

 می گفتم،به ظاهر صلح شده بود.

 آن جوانان سیمرغ صفت دیگر از شهر رفته بودند...

یارانش نیز...و معلم و   

 البته یاران حقیقی،

 وگرنه مبسر و دروغ گویان دیگر که مانده بودند...

 و تنها بازمانده صالح ققنوسی پر شکسته بود...

 

 مدتی گذشت

 اهریمنان دوباره طمع کردند...

 بچه های شهر همسایه دیگر احساس نمی کردند

 کسی با آن ها مقابله خاهد کرد؛

ها تبانی کرد...! مبسر نامرد هم که با آن  
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 بدون هیچ مزاحمت و خشونتی،

 در کمال آرامش،

 شروع کردند به دیگته گفتن به مردم

 و مبسر هم منافع خودش و آن ها را در یک سو می دید.

 مردم هم ذوق زده بودند؛

 فکر می کردند در شهر همسایه چه خبر است،

 پس با آن ها،

 در زیر الیه ای از غرور و عزت،

کاری را به عمل آوردند!کمال هم  

 

 چند سال گذشت.

 بچه های زیر آب دلشان برای مردم تنگ شده بود

 و مردم هم نیز...

 سرزده و ناخانده وارد شهر شدند،

 مردم از دیدنشان مدهوش شده بودند؛

 آن ها را در آغوش می گرفتند،

 می بوسیدند و می بوییدند

 و آن ها هم نیز...

 غوغایی بود،

شهر را گرفته بود...بوی عشق کل   
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 مردم با آن ها درد و دل می کردند

 و آن ها هم نیز...

 پس از کلی پند دادن و طریق عشق بازی

 آموختن به مردم،

 شهر را ترک کردند و به پُست هایشان بازگشتند.

 به این خیال که شهر،شهر گل و بلبل است...

 

 اما رفتن بچه ها همانا و دیکته گفتن و شنفتن

همانا...! مضاعف  

 شاید هم مردم شرمنده بودند...
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 داستانو حال می کنی؟!؟

 باید جورچین زیاد بازی کرده باشی

 تا بتونی بفهمی داستان ما رو...!

 اما بیخیال!

 متوجه هم نشدی مهم نیس!

 همین طوری بیخودی بخند...!

 مـیـخـنـد؟!؟

 

 

 

 

 

 

 

 این وسط مسطا...

همساده؛مبسر و بر و بچ   

 آب را از مردم دریغ کرده بودند 

 و از آن کره می گرفتند!

 اسم وسیله ی کره گرفتن را هم گذاشته بودند:

 "مشک فیت

               !!!" (Mashk feet)                
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 جوانی در شهر بود که خودش شاگرد زرنگ بود،

 از نسل شاگرد زرنگا!

 اما دیگه دفتر مشقش تموم شده بود.

 بهش می گفتن بنویس!

 اما اون دیگه دفترش تموم شده بود،

 قفل کرده بود!

 از بچگیش آرزو داشت یه روز دیکته ها تموم بشه،

 اما نشد که نشد...

 کم کم اک مدل دیکته ها عوض شد...

 اما اون که نمی نوشت تغییر کرد،

 عوض شد،

 دیگه نه اون مردم شهر رو می شناخت،

 نه مردم اونو.

خاب زده بود، خودشو به  

 نور که به چشاش می خورد جیغ می کشید!!!

 دنبال یه کسی بود مثل خودش،

 یه همدم...

 اما مردم شهرش بدجوری درگیر دیکته ها شده بودن.

 کسی رو برای هم صحبتی پیدا نکرد.

 از مدرسه فرار کرد.
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 همه گفتن پوستش کندس

 امروز فردائه که از تو لیست معلم جوان خط بخوره.

 اما اون نترسید

 گفت:هرچه بادآباد...

 

 تو مرکز شهر یه موزه بود

ی؛  یه موزه سر 

 زیرزمینی،

 که کمتر کسی ازش خبر داشت.

 با وجود این،

 به شکل سخت گیرانه ای از موزه حفاظت می شد.

 نمی ذاشتن هیچ کس به ده فرسخی این موزه نزدیک بشه.

؟؟؟تو این موزه چی نگهداری می شد اما می دونید  

 حقیقت!

،بله  

...گران سنگ حقیقت  

 آرمانی که این جوون رو از دیکته نوشتن جدا کرد،

 همین حقیقت بود،

 تنها آرمان او...

 

 نترسید و با نوری که از آرمانش گرفت،
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 ترس رو به جون مبسر انداخت...

 مبسر یکمی باهاش مدارا کرد و اون رو از

 تو لیست معلم جوان خط نزد.

طور هم نبود که با او کاری نداشته باشند.اما این   

 هر روز کرامات دیکته نوشتن رو به اون نشون می دادن.

 کراماتی که در دست شاگرد ها بود،

 توهمی بیش نبود.

 او را تحقیر می کردند و داشته های مسخره شاگردها را

 بر سرش می کوفتند.

 اما مگر چه داشتند آن دیکته بنویس ها؟؟؟

 

سر جای خود نشسته بود و به جایولی او هم   

 بدست آوردن آین به ظاهر کرامات!،

 به دنبال کرامات واقعی رفت.

 در مدرسه شبانه تنهایی اش تحصیل می کرد...

 آنقدر برای بدست آوردن این کرامات

 و دل مشغولی هایش تالش و تفکر می کرد،

وقات ازکه خاب را ترک کرده بود و گاهی ا  

ی بیهوش می شد...فرط خستگی و آشفتگ  
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 اما گفتم که،

 او دنبال کرامات ظاهری نبود،

 پس از کسی تقلید نمی کرد؛

ن بودند.چیزی که همه مردم شهر درگیر آ  

 و او برای رسیدن به آرمانش هرکاری نمی کرد...

 او انسانی با شرف و با وجدان و با انصاف بود...

 او بزرگ شده بود.

های لوس فرق می کرد! ارزش هایش با ارزش های بچه  

 برای او مسخره بود که دیکته بنویسد و در عوض آن 

 به او عروسک بدهند!

 یا ماشین کوکی!

 با این سبک فقط می شد بچه ها رو پالن دار کرد!

 نه این "بزرگ جواِن پیر بچه" را!!!

 

 اما فقط قیمت کارش را خودش می دانست.

 همه او را تخریب می کردند،

ببینند کسی جهشی و بدون نمی توانستند  

 هیچ بردگی به کرامات حقیقی برسد و انقدر خوب باشد.

 به او رشک می بردند.
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،هرکه با هرچه در دست داشت به او ضربه می زد  

 از کسانی که توقع نداشت آسیب خورد.

 دلش را خوش کرده بود به دوستانش،

 به محبوبه اش...

او را ترک کرد اما محبوبه اش دل عریان او را دید و  

 و آبرویش را نزد همه ریخت...

 

 کمی سرخورده شد،

 طبیعی است،

 به ظاهر از هم دوره هایش عقب مانده بود،

 اما این ظاهر ماجرا بود...

 حقیقت روزی پیدا که نه،

 منفجر خاهد شد...!

 

 از همه زخم زبان شنید و خم به ابرو نیاورد؛

پشتش نبودند.اما روزی رسید که دیگر خانواده اش هم   

 از همه زخم خورد،

 از پدر و مادرش،

 از محبوبه اش...
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 افسرده شد...

 در خودش فرو رفت،

 تا مرگش چیزی باقی نمانده بود...

 

 که کور سوی امیدش به او چشمک زد!

 به یا آرمانش افتاد،

 حقیقت...

 قوت گرفت...

 دوباره سست شد...

 قوت گرفت...

 باز سست شد...

 

به رسیدن به موزه ی مخفی و سری اما امیدش   

 حقیقت هربار او را از نو زنده می کرد.

 روزی تصمیم گرفت دیگر سست نشود تا معشوقه اش،

 حقیقت را بیابد.

 با خود گفت:

 کور می شوم و نمی بینم لذت های زندگی را که ندارم؛

 کر می شوم نمی شنوم بدی هایی که بر من وارد می شود...
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هایی ناخودآگاه می شنید و می دیداما لحظه   

 و مو سپید می کرد...

 

 اما حقیقت از همه چیز برای او مهم تر بود،

 سختی و زجر کشید اما:

 روزی به حقیقت نفوذ کرد...

 روزی حقیقت منفجر شد...!

 

 

 

 

 

 

روزی جوانی که از مدرسه فرار کرده بود ))  

 به بلندای شهر رفت و فریاد زد:

ایمان آورده اید!""ای کسانی که  -  

 "ای کسانی که ایمان آورده اید!"

 

 دیری نپایید که همه ی مردم شهر سراسیمه جمع شدند!

 انگار که تک تک آن ها را به اسم و فایل صدا کرده بود!!!
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 همه مشتاق و مغرور و گفتند:

 "بله!با من هستی؟!!"

 

 و ادامه داد:

 "به چه ایمان آورده اید؟!؟"

 

بود و مبهم! جواب ها زیاد  

 

 و ادامه داد:

من تر و صالح تر و با وفاترند...!""بت پرستان از شما مؤ  

 

 از هارمونی ضربدر مانند چشم و ابرو و گونه ی چهره ها

 می شد قلیان خشم را فهمید!

 

 و ادامه داد:

 "آنها الاقل یک بت پست!دارند و همگی آن را می پرستند،

خدای اعلی آفریده اید!اما شما هرکدام برای خود هزاران   

 من هیچ چیز را نمی پرستم،

 هیچ چیز مطلق!

"و بیزارم از تمثال خدایی که شما مردم خاب زده نقش کرده اید...  
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خاموش! -  

 ای ملحد محدورالدم فاسد...!

می خاهی به مردم دیکته کفر و نفاق بگویی؟! -  

پاکش کنید! -  

 برای ما خدا یکیست!

 یکیست!

 یکی یکیست!

 برای هر زمان و مکان و حالت فرد یکیست!

آری ما بسیار دینداریم! -  

 و بسیار "دین" داریم!

 و بسیارین داریم!خدا...

((                               .ببند دهان نجستت را...   

 

 

 آری!

 حقیقتا  چه جوان احمقی بود!!!
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 او تاجر روزنامه بود و دیگری هم نیز...

می کرد خبر را،او تجارت   

 دنیا را به جهت مبسر می چرخاند،

 در روزنامه اش...

 دیگری هم "تا" می زد و "جر" می داد!

 کاغذ پاره منافق را!!!

 

 

 

 

 

 

 موقع نوشتن دیکته مبسر گفت:

"Arz" 

 عده ای از نوچه هاش نوشتن "ارض" و خوردنش!

 عده ای دیگه "ارز" و داللش شدن!

ا فرماش هایشانعده ای هم "عرض" نوشتن و ب  

 به فرسایش دفاتر امال کمک کردن...

 دیگری هم شنید و هیچ ننوشت و طول عرض

 خیابان ها را بی هدف طی کرد...
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 یه سری شاگردها بودن که توهم زده بودن که 

 دیکته نمی نویسن،اما در حقیقت مبسر هف خط

 محسورشون کرده بود و بیشتر از همه داشت 

 بهشون دیکته می گفت.

 اونا که از یه طرف توهمشون غره شون کرده بود،

 از طرف دیگه دلشون می خاست دیکته گوی 

 بالمنازع باشن،

 رفتن پیش مبسر و به اون از دیکته گفتن جوونا

 به هم دیگه شکایت کردن.

 در حالی که برای همه آشکار بود که وضع

 خودشون از همه بدتره.

 فکر می کنید مبسر چه کرد؟؟؟

فته بود به هم دیکته بگید،خیلی خوبه؟!؟اون که گ  

 اما مبسر چغر تر از این حرفا بود...

 باز دیکته آفرید!!!

 تیمی درست کرد به اسم "گشت دیکته" !!!

 نه که فکر کنی میخاست جلو دیکته گفتن

 جوونا رو بگیره ها،

 نه...
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 میخاست شاگردایی که خوب دیکته می نویسن رو

 برا خودشون جدا کنه...

 

 چه رندیه مبسر این شهر!

 با یه تیر چند نشون زد!

 هم اون متوهم ها رو ساکت کرد...

 هم اونایی که دراز می کشیدن و مشقاشون رو

 خوب و با لذت می نوشتن رو گلچین می کرد...!

 هم...

 

 جا داره که بگیم:

 فتبارک هللا احسن الخالقین!!!

 

 

 

 

 

صورت می گرفت!تولیدات و تبدیالت جالبی هم در این شهر   

 مکان هایی بود که به آن جا موادی کم ارزش می دادند

 و خروجی اش تولیداتی به ظاهر با ارزش بود،

 بله به ظاهر با ارزش!
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 مثال  "اختاپوس"هایی را به سالنی تحویل می دادند

 )سالن چی بود؟!؟!(،

 و بعد از تغییر و تحوالت و تهوعات! پیچیده و 

 هزینه بر،

دریایی تحویل می گرفتند!!!پری   

 این پری های دریایی ،

 دلی داشتند دریایی!

 و همه را در خود غرق می کردند!

 و از آن جا که ذاتا  هشت پا بودند!،

 مردان بساری به دور خود جمع می کردند 

 و خفه می کردند!

 آخر می دانی که "پُرپا" بودند!

 بله!

 "پا" بودند.

پری!امان عروس هایو این اختاپوس های ظاهر   

 شهر را بریده بودند.

عروس های  دیگر این مردان خنگ و عقل مشکی!!؟  

 واقعی شهر را نمی دیدند...
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                        آن طرف ماجرا را برایتان بگویم:

 مردان شهر هم به سالن هایی می رفتند

 )اسم این سالن ها چی بود؟!!(،

ر آن کاه پر می کردند!!!و پوست خود را می کندند و د  

 

 عده ای از عروس های واقعی باقیمانده در شهر

 که بخت با آن ها یار بود...

 هاااان؟؟!

 نه،نه!

 اگر بخت با آن ها یار بود،

 یار دوم می خاستند چه کار؟!!

 می خاستند؟؟!

 نه،نه!

 بخت با آن ها بود...

 ای بابا!

 این هم که همان شد!

عروس ها به دنبالخالصش که عده ای از این   

 این آدم های پوشالی می رفتند،آری،

 پوشال دوست داشتند!
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 آدم پوشالی را دوست داشتند چون فکر می کردند

 که "مرد" است...

 مرد،

 ابهت،

 قدرت،

 مردانگی...

 اما حیف که نمی دانستند این ها دیگر نه مرد هستند!!!

 )کنایه فهماش می فهمن!(

 و نه آدم...

آدم پوشالی شده بودند که بلکه این ها  

 فقط کالغ روی آن ها می نشست!

 آری مترسک...

 کالغ را هم که می دانی؟عاشق چیزهای

 پر زرق و برق است،مثل فلزات؛

 استیل،نقره،طال،برلیان...!

 و البته صابون را هم دوست دارد!!!

،عروس ها دلبسته مترسک ها می شدندباری  

 و تبدیل به "عروسک" می شدند...

رسک ها هم عروسک باز...مت  
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 چه سرنوشت شومی،

 عروسک در حصار مترسک...!

 عشِق به طال و صابون!!!

 

 حال از این ها بگذریم،اصل فاجعه جای دیگریست!

 فکر کنید از قضا مترسک و پری دریایی در شهر

 با هم جفت می شدند؛

 چه شود!

 نه دیگر جسم پوشالی این مترسک پاهای اختاپوس را

کرد!ارضا می   

 و نه آب شور پری مترسک را سیر می کرد...!

 همه می توانید آینده این دو را تصور و تخیل کنید...

 والعاقبة للمتقین!!!

 

 فقط افسوس که مردان و عروس های واقعی شهر 

 هیچ وقت یکدیگر را نمی خاستند...

 کاش چشمانشان افسون نمی شد...
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تان بگویم:از وضعیت کار و بیکاری در شهر برای  

 همیشه کار و مدیریت به کسی می رسید که

 زودتر آمده بود و قدیمی تر بود!

 به قولی اگر آبدارچی صبح زودتر به اداره می رسید،

 آن روز او رئیس بود!!!

 

 وجه دیگرش این بود که کار فقط برای قدیمی ها بود.

 مثال  عده ای  قدیمی بودند؛

 در کودکی با پیت نفت می فروختند،

 جوان که شدند به شرکت نفت رفتند و سی و چند...!،

 نه،چهل!،

 نه،بیشتر!،

 سال خدمت صادقانه کردند!!!

 )بهشان خوش گذشته بود!(

 در دوران میان سالی بازنشست شدند؛

 فکر نکن بیکار شدند!زهی خیال خام!

 بعد از آن به تجارت و صادرات و وادرات

 محصوالت نفتی پرداختند!

الی باز هم نفت فروختند!در دوران کهنس  
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 و بعد از آن به دیار باقی شتافتند...

 )البته همچین حرکتشون شتاب زیادی هم

 نداشتا!بلکه خیلی هم کند بود!!(

 

 چیه؟

 االن فکر می کنین دیگه بیکار شدن؟!

 نه!

 بعد از مرگ هم به حفاری زمین و کشف

 و احداث چاه های نفتی مشغول بودند!!!

نیز خود به نفت تبدیل شدند!!! و سال ها بعد  

 )خخخ(

 

دیر رسیده بودند اما عده ای جوان هم  

 و بیچاره ها تمام عمرشان را به دنبال کار بودند؛

 هرچه کردند نشد،

 دریغ از یک شغل آبرومند...

 عمرشان به پایان رسید.

 روحشان شاد و راهشان پررهرو باد...!
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 پس نتیجه گرفتیم در این شهر نه کسی

 صاحب کار می شود

 و نه فرصت شغلی از بین می رود،

 بلکه مشاغل اشخاص از نوعی به نوع دیگر

 تبدیل می شود!!!)قانون پنجم مبسر!(

 

 

 

 

 

 

 مدرسه ی قصه ی ما یه جورایی شبیه مدرسه ی

 شائولین بود!

 عده ای از جوانان در سنین خاصی برای پرستیژ مدرسه

رزمی می پرداختند باید و باالجبار به فراگیری حرکات  

 و بی خودی رزم آور می شدند.

 اما عده ای از این جوانان بودند که توانایی انجام این

 حرکات رزمی را نداشتند.

 فکر می کنید جناب مبسر بی خیال آن ها می شد؟!
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 نه!

 می گفت:درست است،این جوانان توانایی

 انجام این حرکات را ندارند.

 پس معاف از رزم هستند...

 اما...

 اما معاف از بزم که نیستند...!

 باید به نحو احسن از آن ها سوء استفاده کرد!

 پس آن ها را بی جیره و مواجب به خدمتکاری 

 می گرفتند و برده داری مدرنی ایجاد کرده بودند.

 

 مهمانی ها و بزم های شبانه ای در مدرسه شائولین

 برپا بود که هیچ وقت تعطیل نمی شد.

و دوستان عیاشش حسابی خوش می گذراندند.و مبسر   

 آن جوانان هم شده بودند محفل گرم کن بزم های

 شبانه حضرت مبسر!

 و اشتغال به بزم داشتند...!
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 در هر جای شهر که بودی حرف "سواری" پیچیده بود.

 مردم همه چراغ ها را خاموش می کردند 

خاب بزنند.یا می شکستند تا بتوانند خود را راحت تر به   

 می گفتند:عیبی ندارد،چراغ ها را خاموش کنید،

 به چراغ احتیاجی نیست!

 روزی سوار می آید و همه جا را روشن می کند

بلند می کند.و مارا از خاب   

 فعال  آسوده بخابید...!

 شهر در امن و امان است!

 

 اما نمیدانستند...

 نمی دانستند که سوار در بین آن هاست...

 

دی بود...عادیه عا  

 حتا عادی تر از عادی!

 نه چکمه بلند به پا می کرد!

 نه برای پز دادن،

 افسار اسبش را بر دست می گرفت!
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 هر روز صبحش را با سالم آغاز می کرد...

 به پارک می رفت و با مردم ورزش می کرد.

 با آن ها خوش و بش می کرد؛

 سرزندگی و نشاط را به همه می بخشید.

بر می گشت،تا محل کارش از پارک که  

 به همه لبخند می زد.

 در محل کارش با همه مهربان بود و فقط برای

 رضای خدا کار می کرد.

 عصرها که کارش تمام می شد به میان جوان ها می رفت

 و با آن ها خو می گرفت.

 رفاقت می کرد،

 نصیحت می کرد،

 با او درد و دل می کردند،

یی داشت.خالصه که لحظه های با او صفا  

 یکی از این جوان ها او را شناخت و مدهوش شد.

 

 برای انجام کاری به اداره ای رفت.

 اداره ای که قدر قدرتی بود در دیکته گفتن!
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 کارش به تنگنا خورد.

 او را وادار به دیکته کردند.

 اما او نپذیرفت و به آن ها گفت:

 خجالت بکشید

از انسانیت است. این کارها به دور  

نصاف داشته باشیدا  

 ترک کنید این رفتار پلید را...

 

 به او گفتند:

 ببر صدایت را!

 به چه جراتی چنین حرف هایی به ما می زنی؟

 ما خود بنیاد حقیقت و راستی هستیم!

 مگر تو "سواری" که چنین به ما سخن می گویی؟!

 پوستت کنده است!

 چنان پنبه ای از تو بزنیم که یک من روغن ببافد!!!

ت... ِد کار   برو ر 

 

 اما او ناراحت نشد،

 دلش خیلی بزرگ تر از این حرف ها بود...
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 در شهر فاحشه ای بود...

 هیچ کس او را دوست نداشت

 همه او را ترک کرده بودند.

 بسیار تنها بود

 همه از او متنفر بودند...

 اما برای سوار فرقی نمی کرد،

 او به فکر همه بود.

 به همه سر می زد،

 از همه دلجویی می کرد،

 سنگ صبور همه بود.

 دل شکسته ی فاحشه را که دید،

 با خود گفت :که باید حال او را هم بپرسم.

 

 فاحشه کنار خیابان ایستاده بود.

 سوار توکل بر خدا کرد و به کنار او رفت

 بوق زد.

 فاحشه سوار شد!

 سوار سالم کرد...
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 مدتی گذشت،سکوتی معنا دار حاکم بود.

 

 فاحشه سر حرف را باز کرد.

 گفت:خب چه خبر عزیزم؟!

؟!سوار گفت:سالمتی،شما خوب هستید  

 صحبت کردند و صحبت کردند و صحبت کردند...

 حرف های زیبا و عاشقانه هایی 

 بین آن ها رد و بدل شد...

 به جایی رسیدند که فاحشه گفت:

 می دانی،راستش را بخاهی امروز،

 روز تولد من است.

کسی نیست که برای من تولد بگیرد.اما   

 

 بسیار دلگیر بود...

 سوار در چشمان فاحشه کودکی اش را دید.

 آن روزها یک دخترک معصوم بود که با وجود

 تمام نامالیمات دلش را خوش کرده بود به فرزندش!

 آری!

 عروسکی ناز که همدم و همدل دخترک بود.
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 اما دست تقدیر روزی دست عروسک را گرفت 

 و پنهانش کرد و دخترک عمری در فراغ فرزندش گریست...

 

 سوار که از پیداو پنهان همه با خبر بود؛

 جای عروسک را فهمید...

 به فاحشه گفت:می خاهم به تو هدیه ای بدهم که...

 مدتی حرکت کردند،سوار در کناری ایستاد

 به فاحشه گفت چشمانت را ببند تا من بگویم...

 

ار با جعبه ای زیبا بازگشت.بعد از دقایقی سو  

 جعبه را در دستان فاحشه گذاشت و به او گفت:

 تولدت مبارک!

 چشمانت را باز کن!

 

 فاحشه جعبه را باز کرد و در عین نا باوری

 محبوب گمگشته اش را دید که دوباره در آغوشش

 آرام گرفته بود.

 مات و مبهوت شده بود؛

خشکش زدحتا نمی توانست گریه بکند،  
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 دقایقی،شاید ساعتی،خیره خیره به عروسک نگاه می کرد.

 چهره اش مثل آدمی شده بود که انگار بعد بیست سال

 از کما در آمده است.

 کل زندگی اش داشت جلوی چشمش می دوید که...

 قطره اشکی از چشمش جاری شد.

 

 با اولین قطره اشکش تمام پلیدی ها از او دور شد

خورده شد.و دلش مثل آیینه ای ترک   

 

 دوباره عروسکش را به آغوش کشید و باز دوباره

 شد همان دختربچه معصوم...

 

 بعد دقایقی سوار خیلی متین و آرام از او پرسید:

 چه شد که به این روز افتادی؟

 فاحشه یا بهتر بگویم،دخترک با چشمانی اشک آلود

 شروع کرد:

دختر بچه ای بودم که دنیایم هیچ نداشت.))  

دلخوشی ام همین عروسک بود.تنها   

 پدرم بنا بود.
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 خیلی زحمتکش،

 آدم شریفی بود.

 زندگی ساده و محقری داشتیم.

نصافی بود.اپدرم بنای با   

 آن قدر انصاف داشت که همه دنبال او بودند.

 کار همه ی کسانی که از کار دزدی می کردند را

 خراب کرده بود.

 همه کارهایشان را به او می سپردند.

 روزی حسادت های دیگران به او تبدیل به دشمنی

 شد و برنامه ای ریختند که سر او بالیی بیاورند.

 او را در حین کار از بلندی به پایین پرت کردند.

 پدرم قطع نخاع شد و دیگر نمی توانست کار کند.

 همان کسانی که پدرم کلی برایشان زحمت کشیده بود

 هم هیچ حمایتی از ما نکردند.

ر حتا نان برای خوردن هم نداشتیم.دیگ  

 صاحب خانه مان مدتی با ما مدارا کرد،

اثاث ما را به خیابان ریخت. اما عاقبت  

 در همین حین که اثاث ما را به خیابان می ریختند،

 عروسک من هم نا پدید شد.
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 روز ها گریه کردم،

 آنقدر که مریض شدم و در تب می سوختم.

 پدرم به من می گفت:

ه نخور عزیزکم..."غص  

 روزی سوار می آید و انتقام ما را می گیرد..."

 

 اما سال ها گذشت و سوار نیامد و این شد

((حال و روز من که می بینی... .                      

 

 سوار قلبش درد گرفته بود.

 به دخترک لبخند می زد.

 دخترک دگرگون شده بود.

 سوار برای دختر آرزوی سالمتی کرد...

 دخترک هم از او تشکر کرد وبه او گفت:

 امروز،روزی خاص بود،

 انگار دوباره متولد شدم...

 

 و دخترک پیاده شد.
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غم داشت روزش را سوار با کوله باری  

 به پایان می رساند.

 اما هنوز کارش تمام نشده بود.

 طبق معمول به شیرخارگاه رفت و با هدایایی 

ده کرد.که گرفته بود،کودکان را ذوق ز  

 سپس مشغول بازی کردن با آن ها شد،مثل یک بچه!

 آخر او از نسل یتیم نوازها بود...

 

 کارهای دیگری هم داشت...

 

 نیمه شب شد،به خانه بازگشت.

 درب خانه را که باز کرد،

 سالمی به اهل خانه گفت و لبخندی زد 

 و به اتاقش رفت و دوباره چشمانش بارانی شد.

لی روانه شد...باران شدید بود،سی  

 غم او را کل عالم نمی توانست به دوش بکشد.

 

 سال ها با حقیقت راز و نیاز کرده بود و از او

 اجازه خاسته بود که خود را به مردم بشناساند.
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 بعد عمری اجازه گرفت که حقیقت را آشکار کند.

 به میدان شهر رفت و فریاد زد:

ای اهل شهر،من "سوار" هستم...))  

((به سمت من بیایید... .                     

 

 مردم حیرت زده به او نگاه می کردند.

 نگاه هایشان به سمت هم چرخید و پوسخندی

 زدند و گفتند:

برو بابا! -  

تو،آدم عادی،می گویی من "سوارم"؟؟! -  

هه هه هه...! -  

هیبت سوار جور دیگریست... -  

 

تند،جز چند نفر که از قبل او را می شناخ  

 کسی حرف او را قبول نکرد

 و همه از گرد او پراکنده شدند و مشغول

 زندگی روزمره خود...

 

 سوار با دوستانش به شهر دیگری رفت و انقالب 

 خود را از آنجا آغاز کرد...

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



75 
 

 

 

 زنگ انشاء بود

 ا ه!

 معلم به محض اینکه موضوع را گفت:

 "دیکته بهتر است یا ثروت؟!!"

 پسرک بی درنگ از جایش بلند شد 

 چشمانش را بست و از حفظ انشایش را

 شروع به خاندن کرد:

 

به نام خدا ))  

 توقع دارید که من بگویم دیکته پول میاورد

 یا پول دیکته؟!

 مسخره است...

 خجالت بکشید!

 بس است دیگر این سوال جان کاه!

 آن موقع که قسمت را تقسیم می کردند،

 قسمتمان نشد!

 و در صف انحرافی بودیم

 آن روز هم از ما پرسیدند:

 قسمت می خاهید یا قضا؟!
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 و ما بین دو صف ماندیم.

 

 باز با این سواالت منحرفمان نکنید.

 این بار با این سوال ما را به چه منحرف می کنید

 و قرار است از چه محروم شویم؟!

 

 بس کنید!

((که ما را به این گردونه ی بسته راهی نیست... .       

 

 

 

 

 

 

 

 بیشه ای در اطراف شهر بود که حیوانات زیادی

 در آن زندگی می کردند.

 گرگی جوان آن جا بود که انگار به مالیخولیا دچار شده بود.

 گرگ محبت ندیده و زخم خورده بود،

وی بود و خوش شانس.اما در عین حال ق  
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بود اما ته دلش چیزی قل قلکش می داد.بد ذات   

 چهره معصوم گوسفندان را به نوعی دوست داشت،

 ولی نمی خاست که معصوم باشد.

 فقط و فقط دوست داشت آن ها را نگاه کند.

 محبت بین گوسفندان را که می دید،

 از طرفی به آن عالقه مند شده بود،

 اما از طرفی دیگر غریزه او به او فرمان می داد

 که تو گرگی؛پس حسادتش برانگیخته می شد

 و تاب دیدن آن را نداشت و آزارش می داد.

 

 باید احساسش که بین محبت و نفرت بود را

آرام می کرد.   

 انگار چیزی شبیه هوس درونش شکل گرفته بود.

 هوس گوسفند بازی!

گوسفندان بهبرای اینکه مرضش ارضا شود باید   

 نزدیک می شد.

نمی شد.اما اینطور که   

 باید ظاهر سازی می کرد تا گرگ درونش

بره نما باشد.   
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 پس پوزه اش را کوتاه کرد.

 موهای تنش را فرکرد

 و سرخاب سفیداب به خودش مالید.

 دست آخر به کالس سلفژ رفت و "بع بع" تمرین کرد!

 

 تقریبا  ظاهرش درست شده بود.

 نگاهی به هجمه گوسفندان کرد

کشید و روانه ی دیوانه بازی و آخرین زوزه خود را  

 خود شد.

 به انبوه گوسفندان رسید.

 سالمی به آن ها کرد و وارد آن ها شد.

 مدتها با آنها بود و با اشوه گری و 

 شیرین زبانی خود را در دل آن ها جا کرده بود.

 یک به یک و دو به یک با گوسفندان ارتباط برقرار

 می کرد و حس عجیبش را ارضا می کرد.

 

 محو مهربانی گوسفندان بود اما

 فقط دوست داشت تماشا کند.
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 هر موقع می خاستند به او محبت کنند،

 با سوقورمه ای خودش را به خود می آورد

 و اجازه نمی داد که به او محبت کنند.

 کم کم اک با این رفتارش حال خوب گوسفندان را 

 هم خراب کرده بود.

 اما درون او چه می گذشت؟؟؟

ن چه حسی بود؟؟؟ای  

 فقط خدا می داند.

 شاید مردد شده بود بین معصومیت و درندگی

ک گرگ بود.اما او ی  

 و در نهایت هم یک گرگ بود!

 

 خیلی شبیه آن ها شده بود.

 تماما  جو آن فضا گرفته بودش.

 بسیار "مثال  دوستی" با گوسفندان برقرار می کرد و 

 مثال  ابراز محبت به آن ها می کرد.

 انگار دوشخصیته شده بود!

 در برخورد هایش،دندان هایش را پنهان می کرد و 

 فقط "مثال  لبخند" می زد.
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 آرام آرام رفتارش روی گوسفند ها تاثیر گذاشته بود 

 و داشت آن ها را بد می کرد.

 

 هرزگاهی با بره ای برای هوس بازی بیشتر

 ارتباط صمیمی تر وو خصوصی تری برقرار می کرد.

 با بره که تنها می شد از دیدن مهربانی های او 

 لذت می برد و حتا در لحظه های خستگی و مریضی اش

 به او ابراز عالقه هم می کرد!

 مدتی با او هوس بازی می کرد اما در نهایت که

 ارضا می شد،با احساسی بین محبت و درندگی،

 با گریه،

 بره را می درید...

ی؟؟؟بره می گفت:چرا من را می در  

 من که دوست تو ام...

 اما گرگ انکار می کرد،

 می گفت که نمی درد،

 به طوری که خودش هم باورش می شد.

 عاقبت کاری با گوسفندان کرده بود که آن ها هم

 به یکدیگر دندان نشان می دادند.
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 گرگ همه را عاصی کرد و با چهره مشوش

 راهی بیشه ای دیگر شد...

 

ل چه بود؟؟؟اما واقعن او به دنبا  

 آیا او جنون داشت؟؟؟

 با گریه و لبخند می درید و می رفت...

 

 

 

 

 

 

 پسرک خسته و بی کس کنج تنهایی اش نشسته بود.

 گله داشت،

 از زمین و زمان.

 در مسیر نه چندان بلند زندگی اش خرد شده بود.

ها گذشته اش می چرخید وروزها بارها و بار  

 حسرت می خورد

آینده لرزه بر اندامش می انداخت.و شب ها غول   
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 همه ی اطرافیانش را در ذهنش مالمت می کرد

 که به این روز گرفتارش کرده بودند.

 همه کسانی که دیکته خطا به او گفته بودند و او را 

 از موفقیت باز داشته بودند.

 کسانی که او را با دریایی از استعداد تبدیل به یک

 عنصر بی خود کرده بودند.

 خیال می کرد که او را به زور بدبخت کرده اند.

 احساس می کرد خوشبختی او را ترور کرده اند.

 هیچ کس نبود از حق او دفاع کند.

 راستش را بخاهی حق هم داشت

 

 حکیمی از ذهن او عبور می کرد.

 پرسیدش:

 حسرت چه می خوری ای جوان؟

 گفت:

 حسرت از دست دادن همین نامی که مرا با آن 

کردی،جوان! صدا  

 حکیم گفت:آن جا را نگاه کن...

 پسرک گفت:کجا را؟!!

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



83 
 

 

 

 حکیم پاسخ داد: به راست دست من نگاه کن

 و الکی به قصه آب نبند!!!)خخخ(

 به آن آیینه که در آسمان و به سمت زمین است.

و در خود دارد... و می بینداین آیینه همه چیز را دیده   

 خوب به آن نگاه کن!

چه می بینی. و دقیق بگو  

 

 پسرک جواب داد:

 دسته ای از آدم ها را می بینم که خوشبخت اند.

 

 حکیم به آیینه فرمان داد:برو یک هفته قبل.

 و گفت:حاال چه میبینی؟

 

 پسرک از صحنه پیش رویش شرمش گرفت و هیچ نگفت.

 

 حکیم گفت:حال این دسته از آدم ها را چگونه می بینی؟

 

آدم ها را می بینم که بهپسرک گفت:دسته ای از   

 ظاهر خوشبخت اند!
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 حکیم ادامه داد:حال به مسیرشان توجه کن

 می بینی چگونه آمده اند؟

 

 پسرک گفت:آری!به آن ها درست دیکته گفتند و به

 این جایگاه رسیدند.

 اما...

می خاهی بر من اما تو با این حرف ها چه چیز را  

 ثابت کنی؟

و اختیارم به دست توست حکیم گفت:من در خیال توام  

 تو نمی دانی که آن ها خوشبخت اند یا به ظاهر خوشبخت!

 تو اکنون گفتی :"به آن ها درست دیکته گفتند و به این 

 جایگاه رسیدند."

 من فقط در ذهن تو جمع بندی می کنم.

 حال خود به من گفتی که ظاهر خوشبخت آن ها

 هم با دیکته پدیدار شده.

وید آن ها وهم خوشبختی دارند...حکیم ذهن تو می گ  

 آن ها خودشان نیستند...

 آن ها آزاد نیستند...

 چه خوشحالند پرندگان در قفس های رنگی شان...
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 خب دیگه،

 بسه!

 قصه ما تموم نشد!

 ولی همین جا ولش می کنم که فکر نکنید

 منم می خام بهتون دیکته بگم!!!

 از ما گذشت؛

 جوهرم داره تموم می شـ ...
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