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 اين بار داستان را مقابل يک قاب خبوانيد
 
 

برپايي منايشگاهي از داستان هاي ميين مال آرزوي ديرينه اي 
بود که برگزاري دومني جشنواره داستان هاي ايراني هبانه اي 

 .شد براي حتقق آن
  

داستان ميين مال به واسطه حجم اندک خود براي خوانده شدن 
واننده وقت مني گريند و اغلب آا بيشرت از چند دقيقه از خ

اين قابليت را دارند که حيت درون قاب بنشينند و مقابل 
  .چشمان خوانندگان باستند

اين شکل تازه از ارائه، هبانه اي است يراي عرضه و معريف 
بيشرتي قاليب داستاني که اگرچه در غرب، در دهه هاي پيشني 

ل هاي کنوني در پا گرفت و حيت از رونق افتاد، اما در سا
کشور ما طرفداران و عالقه مندان خاص خود را دارد، که 
برگزاري و چاپ کتاب هاي متعددي با حموريت داستان ميين مال 

اگرچه در بسياري از اين حرکت ها، . گواه اين ادعاست
داستان ميين مال تنها حجم اندکي از کلمات فرض شده است که 

 .دود شده اند حم٨٨ يا ٥٥حيت در عدد خاصي مثل 
  

نيت برگزارکنندگان اين منايشگاه آن بود که با کنار هم 
قرار دادن چند منونه از آثار نويسندگان نامدار خارجي و 
ايراني، در کنار جتربه هاي نويسندگان جوان تر، آيينه 
کوچکي از تالشي که در راه آزمودن اين قالب داستاني اجنام 

اگرچه آثار . رار دهدشده است را پيش روي خوانندگان ق
گردآمده در اين منايشگاه جمموعه ناقصي است که با توجه به 
بازه حمدود زماني ميان قطعيت يافنت برگزاري منايشگاه 
داستان هاي ميين مال و تاريخ آغاز جشنواره داستان هاي 
ايراني و دايره حمدود انتخاب براي برگزارکنندگان مجع آوري 

  .شده اند
حرکت کوچک تالشي باشد براي افزودن بر رونق اميد است اين 

 .ادبيات داستاني در جامعه
  

 دکرت سيامک شايان
 مدير اجرايي منايشگاه
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Less is more 
 جابر تواضعي

  
 :اشاره

ايـن طـور    » ميين ماليسم « فرهنگ بريتانيكا در مورد واژه ي       
 در عرصـه ي     ١٩۶٠جنبشي آـه در اواخـر دهـه ي          «:توضيح داده 
ه ويژه نقاشـي و موسـيقي در امريكـا پـا گرفـت و               هنرها، ب 

بارزترين مشخصه آن تاآيد بر سادگي بيش از حد و توجـه بـه              
آثار اين هنرمنـدان، گـاهي آـامال از         . نگاه عيين و خشك بود    

روي تصادف پديد مي آمد و گاه زاده شكل هاي هندسي سـاده و              
 ميين ماليسم در ادبيات، سبك يا اصلي ادبـي اسـت          . مكرر بود 

آه بر پايه ي فشردگي افراطي و اجياز بيش از حد حمتواي اثـر              
آا در فشردگي و اجياز تا آجنا پيش مـي رونـد            . بنا شده است  

آه فقط عنصار ضروري اثر، آن هم در آم ترين و آوتاه تـرين              
بـه مهـني دليـل برهنگـي واژگـاني و آـم حـريف از                . شكل مباند 

  ».ي رودحمرزترين ويژگي هاي اين آثار به مشار م
  

 موافقان و خمالفان چه مي گويند؟
رميونــد آــارور، آن بــييت، جــان چيــور، فردريــك و دونالــد  
بارتلمي، بابي آن ميسون، جيمز رابينسون، مـاري رابينـسون          
و توبياس و ولـف از پايـه گـذارن مـوج نـوي مـيين ماليـسم                  

داستان هـاي ايـن نويـسندگان، مـوجز،غري         . امريكاي مشايل اند  
 گــرا يــا فــوق واقــع گرا،ســرد و بــي روح در مــستقيم،واقع

بيشرت منتقدان آـا را بـه       . سطح،با طرح و توطئه آمرنگ است     
خاطر حذف مهه زوايد و اجياز شـديد در روايـت داسـتان، نقـل               

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 لمنايشگاه داستان هاي ميين ما 

 

                                             

امـا  . گفت گو و گوها و توصيف و توضيح ها ستايش مـي آننـد             
 هم به آا ايراد مي گريند آه بـا خلـت و             ياز طرف ديگر گروه   

 آردن داستان و زدن مهه شاخ و برگ هاي اضايف، لطف و منـك               عور
بنابراين ممكن است بـراي سـتودن       . و روح داستان را مي گريند     

ــر آن      ــي ب ــوس و خمتلف ــاي ل ــسب ه ــردنش، برچ ــوم آ ــا حمك ي
رئاليسم سوپرمارآيت، آدامس بادي شـيك، مـيين ماليـسم          :بزنند

ي پـس از    پپسي آواليي، نومهينگوييسم بدوي پسامدرن و پسا ادب       
  .ويتنام

فردريك بارتلمي آه خود ميين ماليست اسـت، اهتامـاتي را آـه             
به داستان ميين ماليسيت مي زنند، به اين صـورت خالصـه آـرده              

  :است
  حذف ايده هاي فلسفي بزرگ - ١
  مطرح نكردن مفاهيم تارخيي - ٢
  عدم موضع گريي سياسي - ٣
  عميق نبودن شخصيت ها به اندازه آايف - ۴
  اده و پيش پا افتادهتوصيف س - ۵
  يكنواخت بودن سبك - ۶
  بي توجهي به جنبه هاي اخالقي - ٧

اگر داسـتان مهـه ي ايـن        . خيلي عجيب است  «:او ادامه مي دهد   
چيزها را نداشته باشد و به اين خوبي باشد آـه اينـها مـي               

  »گويند، پس اين داد و فريادها براي چيست؟
 

 چرا ميين ماليسم به وجود آمد؟
رايطي را آه داستان نويسان ميين ماليست و واقـع          جان بارت ش  

گراي امريكاي امريكاي دهـه هفتـاد و هـشتاد را حتـت تـاثري               
  :قرار داده بود چنني بر مي مشارد

  چهره دمغ و پكر ملي پس از پايان جنگ ويتنام - ١

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 لمنايشگاه داستان هاي ميين ما 

 

                                             

 آه آمابيش با تب داغ جنـگ        ١٣٧٣- ٧۶حبران انرژي سال هاي      - ٢
مبيل هاي آم مصرف غوفا به پـا        مثال اتو .(ويتنام هم زمان شد   

  .) آردند
زوال ملي خواندن و نوشنت در ميان نوآموزان نويـسندگي و            - ٣

هم چنني استادانشان، آه مثره دستگاه مدارس آسان گـري و نيـز             
جامعه اي هستند آه سليقه ها و سرگرمي هاي رواييت و منايـشي             
اش، بيــشرت از ســينما و تلويزيــون مايــه مــي گرينــد تــا از 

  .بياتاد
به موازات اين زوال، توجه خوانندگان هم مـدام آـم مـي              - ۴

  .شود، گويي در حال سقوط آزاد است
واآنش در برابر مبالغه تبليغات امريكايي، چـه جتـاري و            - ۵

  .چه سياسي
 

 اختصار چيز تازه اي نيست
ين ماليسم هم نويـسندگان     يقبل از جنبش فرماليسيت و پيدايش م      

منتها ايـن مـيين ماليـست       .  آرده اند  بسياري به اجياز سفارش   
ها بودند آه اولني بار اين شـعار را سـرلوحه و اسـاس آـار                

  .يعين آم هم زياد است» Less is more«: خود قرار دادند
ادگار آلن پو مي گويد داستان آوتاه را بايد بـشود در يـك              

در متام اثر نبايد واژه اي باشـد آـه جـذابيت            . نشست خواند 
ر بيگـانگي آنـد، بايـد از ايـن درازنويـسي            آن، با طرح اث   

مارك تواين به نويـسنده     . هايي آه متامي ندارد خودداري آرد     
و هنـري جيمـز     » از حشو و زوايد پرهيز آـن      «اي سفارش آرده    

گفته يك آلمـه بـيش تـر از آن چـه بـه شـدت ضـروري اسـت،                    
چخوف معقتد است اگر در داستانتان تپانچـه اي مـي           . نگوييد

تا آخر داستان حـداقل يـك بـار شـليك آنـد و              آوريد، بايد   
اگر از حذيف آه مي آنيد مطمئنيد، بدانيـد         «:مهينگوي مي گويد  

 ».قسمت حذف شده، يك باره قدرت بيش تري به داستان مي دهد
٣٨و٣٩هفته نامه سروش جوان، مشاره » پرسه«ضميمه   

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 لمنايشگاه داستان هاي ميين ما 

 

                                             

 

 

 

 قصه آوچك
 فرانتس آافكا

  امحد شاملو: ترمجه
  

سـابق  . دنيا روز به روز تنگ تر مي شـود        ! فسوسا« :موش گفت 
دويـدم و دويـدم تـا       . جهان چنان دنگال بود آه ترسم گرفـت       

 افق ديوارهـائي سـر      يدست آخر هنگامي آه ديدم از هر نقطه         
اما اين ديوارهاي بلنـد     . به آمسان مي آشد، آسوده خاطر شدم      

با چنان سرعيت به هم نزديك مي شـود آـه مـن از هـم اآنـون                  
 آخر خط مي بينم و تله ئي آه بايد در آن افـتم              خودم را در  

  ».پيش چشمم است
گربـه در حـايل      ».چاره ات در اين است آه جهتت را عوض آـين          «

  � .آه او را مي دريد چنني گفت
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 دشنه
 س بورخسيخورخه لو

 امحد ميرعاليی: ترمجه
 

  .دشنه اي در آشويي آرميده است
لـوئيس مليـان    «ه شـد،    سـاخت » تولـدو «آخر قـرن گذشـته در       

» اروگوئـه «آن را بـه پـدرم داد، پـدرم آن را از             » الفينور
  .يكبار آن را به دست گرفت» اواريستو آاريه گو«. آورد

هر آه را چشم بدان افتد وسوسه مي شود آه دشته را بـردارد              
و با آن بازي آند، چنانكه گـويي مهيـشه بـه دنبـال آن مـي                 

تظـر را مـي گـريد و تيغـه          دست به سرعت قبـضه من     . گشته است 
نريومند مطيع با صداي خفيفي به درون غالف مي لغـزد و بـريون              

  .اين خواست دشنه نيست. مي آيد
اين دشنه چيزي بيشرت از يك مصنوع فلزي اسـت، مـردان آن را              

دشـنه اي آـه     . با هديف واحد در سر طرح آردند و شكل دادنـد          
شنه هايي آـه    در تن مردي فرو رفت و د      » تاآوآرميو«ديشب در   

  .باريد مهه به شيوه اي جاودانه يك دشنه اند» سزار«بر سر 
  .دشنه مي خواهد بكشد، مي خواهد خون ناگهاني بريزد

در آشويي از ميز حترير من، در ميـان چرآنـويس هـا و نامـه                
هاي قدميي، رؤياي ساده ي بربي اش را بـه خـواب مـي بينـد و                 

ه مي شـود دسـت جـان        باز به خواب مي بيند وقيت به دست گرفت        
هر بار آه ملس شود خـود را در         . مي گريد چون فلز جان مي گريد      

  .متاس با قاتلي حس مي آند آه براي او ساخته شده است
نگي، و بـا آن     رچنان نريو و يك   . گاهگاه دمل براي آن مي سوزد     

غرور اين چنني آرام و معصوم، و سـال هـاي مـي گذرنـد، بـي                 
  � .اعتنا
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 غيبت

  بيكسل پيرت
 هبزاد کشميری پور: ترمجه

  
مردي تعريف مي آرد آه چطـور مـي خواسـتند سـر بـه نيـستش                 

چطـور بـسته بونـدش و چطـور لولـه ي اسـلحه را روي                . آنند
  .شقيقه اش فشار داده بودند و فرياد مي آشيدند

ما هـم زنـده امي و گـوش مـي            .او زنده است و تعريف مي آند      
  � .دهيم
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 خطوط دست
  ازارخوليو آورت

  بيژن مشکی:ترمجه
  

آيـد، در طـول الـواري         از يك نامه پرت شده روي ميز خطي مي        
هـا پـايني      يابـد و از يكـي از پايـه          از جنس آاج ادامـه مـي      

بيين خط در طول آـف پارآـت پـوش            خوب آه نگاه آين، مي    . رود  مي
رود و تـوي آپـي يكـي از           ، از ديوار بـاال مـي       يابد  ادامه مي 

ي زمخي شده بـر نـيمكيت         چرخد، طرحي از شانه    هاي بوشه مي    نقاشي
رود و    آند، و در پايان از سقف اتـاق بـريون مـي             راحيت رسم مي  
جـا بـه خـاطر        اين  . سرد  گري توي خيابان پايني مي      از زجنري برق    

سيستم محل و نقل عمومي دنبال آردنش دشـوار اسـت، امـا بـا               
بـوس پـي    تواني باال رفتنش را از چرخ اتو        اندآي دقت بيشرت مي   

بگريي آه در آنجي پارك شـده اسـت و آن را تـا بارانـدازها                
آن جا از درز جـوراب نـايلون رخـشان مـو بـورترين              . برد  مي

آيد، به قلمرو خصمانه انبارهـاي لبـاس وارد           مسافر پايني مي  
لولـد و راهـش را چـپ انـدر قيچـي تـا                پرد و مـي     شود، مي   مي

مـا ديـدنش مـشكل      ا(جـا     در آن . آند  بزرگرتين بارانداز طي مي   
آـشند    ها آه چهار دست و پا خود را بـاال مـي             شود، فقط موش    مي

بـاز تـوي آـشيت بـا موتورهـاي غـران            ) آنند  آن را دنبال مي   
آنـد، بـه سـخيت        ي درجه يك عبور مي      پرد، از الوارهاي عرشه     مي

پرد و تـوي آـابيين آـه در آن مـرد              ي اصلي مي    از باالي دريچه  
وش به سوت وداع سپرده اسـت از درز         نوشد و گ    غمگيين آنياك مي  
رود، از اين طرف به آن طرف جليقه بافتين، بـه             شلوار باال مي  
لغزد و با آخرين فـشار در آـف دسـت راسـيت آـه                 پشت آرنج مي  

  � .گريد پيچد پناه مي لويل مي دارد بر گرد قنداق شش
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  و نوهريپدربزرگ پ
 يتولستو

  
فـنت  رگـر قـدرت راه      يدش  يپاهـا .  شده بـود   ري پ يليپدربزرگ خ 

 د، حـيت  ي شـن  يش منـ  يد، گوش ها  ي د ي را من  ييش جا ينداشت، چشمها 
م يپـسر و عروسـش تـصم      .  غذا خـوردن نداشـت     ي هم برا  يدندان

 يز غذا ننشانند، بلکه کنـار خبـار       يگر او را سر م    يگرفتند د 
  .به او غذا بدهند

. ش بردنـد  يتند و بـرا   خيمرد را در فنجان ر    ري پ ي آا غذا  يروز
د؛ اما از دسـتش افتـاد و        يد فنجان را به طرف خودش کش      مرريپ

 او را   ين به بعـد غـذا     ياز ا   شد و گفت   يعروسش عصبان . شکست
د، امـا   ي کـش  يمـرد اهـ   ريپ.  دهد يزد و به او م    ي ر يدر تشت م  

  . نگفتيزيچ
دنـد پـسرشان    يک روز زن و شوهر در خانه نشسته بودند که د          ي
شا، يـ م«: پرسـد  ير م پد.  دهد ي اجنام م  ي نشسته و کار   ني زم يرو

.  کـنم  ين م يمن دارم متر  «:شا گفت يم» ؟ کين ي چه کار م   يتو دار 
ن تـشت بـه مشـا غـدا         يـ  خواهم بـا ا    يد من م  ي بشو ري مشا پ  وقيت
  � ».بدهم
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 مرگ در بعدازظهر
 پري سيالمني تلينگ

  
اگر مردي، از پشت آن درخت بيا بريون تا خمت را داغان آـنم              «

  ».لويي
  ».ه را بكشيتو جگر نداري ماش«
  ».جگر دارم اين هوا، از مغز تو گنده تر«
  ».تو مغزت اندازه ي فندق است! توني«

  !بنگ
  »...!يكي ديگر... «

  !بنگ
  »!شام! توني! لويي«
  � »!آمدمي، مامان«
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 مي خواهم حادثه اي را گزارش دهم
 تام فورد

  
جنـازه ي مـرا مـي بـيين آـه تـوي             . سليا مهه اش تقصري توست    «

  ».اومربتو. بدرود. غوطه مي خورداستخر 
سليا تلوتلو خوران و يادداشـت در مـشت بـريون آمـد و مـرا                
ديد، آه دمر توي ّآ غوطه مي خوردم، درست مثل مگـسي آـه در               

وقيت توي آب شريجه رفت تا مرا جنات دهـد           .ظرف ژله گري افتاده   
  .و يادش آمد شنا بلند نيست، بريون آمدم

  �٣٣٨۴١٢متهم 
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  دوگانهشخصيت
 مارك ترنر

  
قدم آـه مـي زدنـد       . حريت آرد . زن لرزيد . مرد جذبه اي داشت   
راسيت چرا دوسـيت هـاي ديگـرت ايـن قـدر            «: زن بي هوا پرسيد   

خـوب ، ايـن     «: مرد چشم به سوي آمسـان گردانـد        »آوتاه بود؟ 
  »...خمتصر عيب را دارم

مدتي بعد، آارآگاه با ديدن قيافـه ي تكـان دهنـده ي دخـرت               
ه زير نور قرص ماه آامل غرق خون بـود، چهـره اش در              جوان آ 
  � .در دوردست گرگي زوزه مي آشيد .هم رفت

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 لمنايشگاه داستان هاي ميين ما 

 

                                             

  
 

 

 

 ان حبثيپا
 و ماسياست

  
 بـا سـام کـه        جوان و خوش برخورد بود، هرچند وقيت       يتام مرد 

.  کـرد  يدو ماه بود هم خانه اش شده بود، شروع بـه جـدل مـ              
ان کوتاه را فقـط     ک داست ي شود   ي شود، من  يمن«: نداشت يحال خوش 

  »! کلمه نوشت، ابله۵۵با 
 يبعـد بـا لبخنـد     .  ساکت کـرد   يک گلوله ا  يسام او را با شل    

  � ». شودي که ميني بيم« :گفت
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 شكست در پرونده
 ويليام اي بالندل

 
بازپرس آه در شيب باراني راننـدگي مـي آـرد، آهـي آـشيد و                

 را  هشت زخم آارد، هشت جنازه، سرنخ هـيچ، طـرف آـارش           «:گفت
  ».دقيق و حرفه اي اجنام داده

بلي، ريزه انـدام، چـپ      «:جرم شناس عينكش را پاك آرد و گفت       
مـن پـاتوق او را مـي        . بتهوون را دوسـت دارد    . دست، عينكي 

  ».شناسم
  »آجاست؟«بازپرس داد زد.صداي آشدار ترمز

  � ».مهني جا«:طرف چاقو را آه مي بست، نيشش باز شد
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 در باغ 
 هوپ اي تورس

  
. در باغ آه ايستاده بود او را ديد آه به طـرفش مـي دويـد               

  .سراجنام گفت» !عشق! گل من! تينا«
  »اي واي تام«
  »گل من !تينا«
  »تام من هم دوستت دارم«

  .تام به او رسيد، زانو زد و به سرعت او را آنار زد
  � ».پا گذاشته اي روي گل من گل رز برنده ام! گل من«

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 لمنايشگاه داستان هاي ميين ما 

 

                                             

  
 

 

 

 سوز دل عكاس
 ونب. دي

 
حاال آه به گذشته نگاه مـي آـنم، تـو را مـي بيـنم آـه الي                   
ملحفــه ي ســفيد پيچيــده بودنــد، موهايــت وزوزي و بــه هــم 
چسبيده بود و گردنبندي آـه روي سـينه ات تاللـو طاليـي بـي                

تصاوير گويا، بازتاب مهه ي خواسته هاي مـن آـه           . رمقي داشت 
  .در حلظه اي شفاف به من خريه شده بود

 دمل مي خواهد آه هيچ وقت آن دآمـه ي شـاتر را              خدايا، چقدر 
  � .گاهي هبرت است آدم فراموش آند .فشار مني دادم
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 آلكس بد مين
 جني ميل آندر

 
رستوراني آه در آن ظـرف مـي        . استعداد آلكس به اثبات رسيد    

. شست يك سال بعد از آنكه آارش را آنار گذاشت، برچيده شـد            
ــي   ــه در آن درس م ــه اي را آ ــد از  مدرس ــاه بع ــش م داد، ش

به فاصله اي آوتاه از خـروج او،        . استعفاي او تعطيل آردند   
  .روزنامه را بستند

آلكس لبخندي زد و دستش را بلند آرد تا سـوگندي خبـورد آـه               
  � .سرباز ارتش اياالت متحده شود
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 نقشه هاي ناآام
 وير مونيكا

 
 نامـه اي از شـرآت     . آن روز صبح دسته اي قـبض تـازه رسـيد          

  .بيمه شان هم لغو تعهدات شان را اعالن مي داشت
. زن آهي آشيد و خسته از جا بلند شد تا بـه شـوهرش بگويـد               

روي ميــز حتريــر او . در آشــپزخانه بــوي گــاز پيچيــده بــود
  .يادداشيت پيدا آرد

  � ».پول بيمه عمرم براي تو و بچه ها آفايت مي آند«
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 ... کهيمادام 
 عباس معرويف

  
 زده و آرام داشت، از پاي پلـه هـاي           م چهره اي غ   مادامي آه 

  »!مسيو، مسيو ژرژ«:طي، فرياد آشيدآجري ساختمان آهنه خيا
زدن به يـك    مسيو سپيد مو، سرش را بريون آورد و در حال آوك            

  »بله مادام؟«:پارچه گفت
آشمش هاي رخيته در آنار جوي خـشك        » اين آشمش ها مال مشاست؟    «

 »مال مشـا نيـست؟    ... اين ها « :ادرا با دست به مسيو نشان د      
  .يك پله پائني آمد و نگاه آرد» .نه مادام«

پـس مـن مـي      « :مادامي آه چهره اي غم زده و آرام داشت گفت         
  »توامن اينها را براي بچه ها بربم؟ ها؟

« :تمسيو خياط، ابروهاش را در هم آـشيد و بـا نگرانـي گفـ              
  ».دقت آن. ممكن است فاسد باشد

  ».متيزشان مي آنم«
  ».مبادا بچه هات مسموم شوند. بايد خوب بشوئي«

مادامي آه چهره اي غم زده و آرام داشت، آنـار جـوي سـرپا               
چند دانه آشمش برداشت، با دسـت       . رنگ پرده و الغر بود    .نشست

... نـه ... بوي نفـت مـي دهنـد      «:پاك آرد و در دهانش گذاشت     
امـا، امـا خـوب بايـد        ... شايد بوي حشره آش   ... بوي بنزين 

امخهاش هنوز در هـم بـود و بـوي تنـدي            » نه مسيو؟ . بشوميشان
  .ناراحتش آرده بود

مسيو، رعشه دستش را با دست ديگر گرفـت، سـوزن را بـه لـب                
نتوانـست حـرف    » .ويل نـه  . بلـه «:گذاشت و از مهان بـاال گفـت       
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اينكـار  «:بزند، سوزن را برداشت و دستش باز به رعشه افتاد         
   »...شايد يكوقت. را نكن
مي آه چهره اي غم زده و آرام داشت توجه نكـرد، آـشمش              مادا

  .ها را توي دستمال بزرگي رخيت و به خانه اش برد
صبح روز بعد چهار جنازه گرسنه و مسموم از زيـرزمني خمروبـه             

ژرژ  مـسيو . خياطخانه بريون آوردند و در آمبـوالنس گذاشـتند        
بــي آنكــه آرامــش و دقــتش را از دســت داده باشــد، آنــار  

نس ايستاده بود و با خاك روي باقيمانده آشمش هـا را            آمبوال
چهار بار صليب آـشيد و بعـد از پلـه هـا بـاال                .مي پوشاند 

  � .رفت
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 در آن دشت برهوت
 محيد رضا فردوسي

  
بايد در عرض يك ساعت و نيم خود را به مقر فرمانـدهي دمشـن               

در صفوف نه چندان مـنظم راه       . مي رساندمي؛حدود ساعت دو صبح    
فتادمي و پس از ساعتها راه پيمايي، وقيت ديدمي مهچنان افقـي            ا

پس افق ديگر منايان مي شود، دانستيم آـه راه را گـم آـرده               
فرمـان ايـست دادم و دسـته را         ! امي و بايد به عقب بازگردمي     

در راه بازگشت آفتاب باال آمده بـود و در آن           . باز گرداندم 
. ز دمشن اثري نبـود    دشت برهوت آه بيباآانه پيش مي رفتيم، ا       

فقط چند مارمولك، سر از سوراخهايـشان در آورده بودنـد، و            
از طنني گامهاي ما مـي هراسـيدند و تـوي سوراخهايـشان مـي               

  � .رفتند
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 هادي تقي زاده
  

فرمانده دنبال اسري جنگي مـي گـشت، اسـري دنبـال مـن و مـن                 
، پيش از آنكه آخرين صحنه ي بازي متام شـود         . دنبال فرمانده 

. من به فرمانده رسيدم، فرمانـده بـه اسـري و اسـري بـه مـن                
متاشاچيان آن چنـان هيجـان زده شـده بودنـد آـه بـراي مـا                 

آنگـاه مـن دنبـال فرمانـده        . آاغذهاي رنگي پرتـاب آردنـد     
  � .دويدم، فرمانده دنبال اسري و اسري دنبال من
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 لةيلة و ليالف ل
 گريا کاشيمد
  

 يا«: ت متـام گفـت    ميهرزاد به مال  د، ش ينجا رس يو چون قصه به ا    
ملک جوان خبت، اگر خوابت گرفته است، اجازه بده تا سـرت را             

 از خواننـدگان    يد هنـوز عـده ا     يبر بالشتک صـاف کـنم، شـا       
  � ».ه قصه را بشنونديدار باشند و خبواهند بقيب
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 اراده
 مهدي آفاش

 
سردار شكست خورده مورچه را مي ديد آه دانه اي چند برابـر             

چـه آـار    : انديشيد. ودش را به زمحت به باالي ديوار مي آشد        خ
  !دشواري؟

هر چه منتظر ماند تـا دانـه از دهـان مورچـه رهـا شـود و                  
بـه ناچـار بـا انگـشت        . بيفتد تا دوباره تالش آند؛ نيفتاد     

هفتـاد بـار انـداخت و وقـيت از          . مورچه و دانه را انـداخت     
  � .ه آرداراده و پشتكار مورچه درس گرفت، مورچه را ل
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 صبح سرهنگ
 رامنهري ايضا حممودريعل

 
هنوز به صف ايستاده امي، خشك و بي حرآت؛ مثـل ديـواري آـه               

خبار نفـس هاميـان از مقابـل بـيين          . مي دانيم پشت سرمان است    
صـدايي از   . هاي سرخ باال مي رود و ما به پرگاه مـي نگـرمي            

ال مـي   چانـه هاميـان را بـا      . انتهاي صف فرمان خربدار مي دهد     
تفنـگ هاميـان را بـاال       » !پيش فنـگ  «:صدا فرياد مي زند   . گريمي

پـرچم بـا    . ميآورمي و لوله هاي آن را نوك بيين نگه مي دارمي          
صداي غژغژ قرقره ها از تريك باال مي رود، آن قـدر بـاال مـي                

گروه موزيـك،   . رود آه اولني پرتوهاي خورشيد بر آن مي تابد        
د و مـا بـه حرآـت ناحمـسوس          ترومپت ها را به صدا در مي آور       

طلوع نگاه مي آنيم آـه نـور نـارجني اش آرام آرام از تـريك                
حـاال خورشـدي از لـب ديـواري آـه پـشت             . پرچم پايني مي آيد   

سرمان است باال آمده و مي توانيم اولني گرماي آن را بر پـس              
سـايه اي از رديـف      . گردن هاي تراشـيده خـود احـساس آنـيم         

   گاه وسط ميدان نقش مي بندد؛ سـايه        آالهخودهاميان در زير پر
صدا فرمـان   . ي سرهايي آه در يك خط از گردن برش خورده اند          

. قنداق ها را آنار پاشنه هاميـان مـي آـارمي          . پافنگ مي دهد  
صداي گام هاي سنگني و استوار سرهنگ را مي شنومي آه بر زمـني              

سايه سرهنگ تا تريك بلند پرچم امتـداد مـي          . آوبيده مي شود  
 و او با قدم هايي حمكم سايه دراز خود را تـا جايگـاه               يابد

سايه گام هاي او مثل قيچي باز و بـسته          . رژه دنبال مي آند   
مي شود و از برابر سايه سرهاي ما زيـر پرگـاه عبـور مـي                

سـايه اش   . سرهنگ از پله هاي جايگاه سان باال مي رود          . آند
او رو بـه    حـاال   . روي پله ها مي شكند و دندانه دار مي شود         

روي ما در جايگـاه ايـستاده و سـايه اش روي ديـوار ـن و                 
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. ت ها به صدا در مي آينـد       ترومپ. سفيد پشت سرش افتاده است    
دست راست سرهنگ از آنار آلت آمري به نشانه احرتام باال مـي             

پـشت  . جهد و نوك انگشتان روي شقيقه راست قـرار مـي گرينـد            
سر، بر روي ديوار سفيد جايگاه ، سايه سـرهنگ، آلـت را از              
آمرگاهش آشيده است و لوله ي آن بر روي شقيقه راسـت قـرار              

  � .دارد
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 ييزناشو
 حجت بداغي

  
  . زند، چهار مرتبهيتلفن زنگ م

  .دهد، به مدت دو تا زنگ يد فشار مريگ ي را مي گوشي گلودسيت
  .دارد، با مهان فشار عصيب ي را برميبعد از زنگ ششم دست گوش

 آنـد، و    يت هتـ  يش را از حجـم عـصبان      يآند صـدا    ي م يسع: (مرد
  … بله.) ديآرام و خونسرد بگو

ه باشـد، امـا مثـل       يـ د پر از گر   يال با ش مث يصدا( …الو  : زن
)  داده باشـد   ري گـ  »فـا «لون بـه نـت    يماند آه آرشهء و     ين م يا

 شـروع   »دو« زن از نـت    يك آنرتباس خفن هم در صدا     يحاال  (… سالم
  …! ؟يزن يگه هبم زنگ منيچرا د) اد زدنيآند فر يم

 را درك   ين شكـست دردنـاك هـارمون      يـ آند تا ا    ي صربم يمرد مدت 
خواهـد از     يش معلـوم اسـت مـ      يدن لبها ي لرز آند، اما نه، از   

  .  زن روش گذاشته فرار آندي آه صدايريتاث
و دسـت   . سپارد  ياتش به دست دستش م    يمرد تلفن را با متام حمتو     

… الـو …الـو (اد تلفن را به هـوا بـرده         يتر فر    علين يبا فشار 
  .گذارد ي را ميگوش) …يزن يچرا حرف من

  � .ابندي ي م آه درون ذهن مرد پرورشييها شهياند
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 …آن روز  
 رسول يونان

  
ي صحنه آويزان بود مثل پرتقايل رنگ پريـده           ماهي آه در گوشه   

آن روز، بازيگران هرچـه تـالش آردنـد آـسي           . رسيد  به نظر مي  
و متاشـگران   . آن روز، سرزمني روياها نامكـشوف مانـد        .خننديد

آن روز در صــحنه بــاد  .بــا دخلــوري ســالن را تــرك آردنــد
  � .دلقك مرده بود .زيدو مي
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 سالم
 د ارکان زادهيسع
  
هـر بـار کـه      . کمان از کجا شروع شده بود     ي دامن سالم و عل    يمن

 ي مـ  ي کردم و او هـم سـالم       ي م ي سالم ي با گرم  ميدي رس يبه هم م  
احتمـاال او   .  دانستم يامسش را من  . مي شد ي و رد م   يکرد و لبخند  

شرت از سـالم    يـ  که ب  چ وقت نشده بود   يه.  دانست يهم اسم مرا من   
 عـادت   ميکم کم بـرا   . ميو حال و احوال با هم صحبت کرده باش        

 کرده باشـم و     يني کردم انگار توه   يشده بود، اگر به ش سالم من      
  .امد که سالم نکنميش نيچ پيه
سـالم  .  سبز شد  ميدم جلو يچيابان که پ  ي از سر خ   يک روز اتفاق  ي

 حـيت .  نـداد  يکردم، اما انگار در حتوالت خود غرق باشد جـواب         
 يدمش گفتم صـرب مـ     ي آن روز که د    يفردا. نگاه هم نکرد و رفت    

و بـه   . مـن هـم نکـردم     . کنم تا اول او سالم کند، که نکـرد        
گـر بـا هـم      يد. ميادمان رفت که با هم آشنا بـوده ا        يج  يتدر

  � . تا امروز که مردميک نکرديسالم و عل

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 لمنايشگاه داستان هاي ميين ما 

 

                                             

  
  
 

 

... 
 

  ».از خاطرات اسارتت بگو« : گفتم
  � ».نستون اش از مهه داغ تر بوديتش وآ« : گفت
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 انرب
 يام عسگريمه پيفه
  

داشت با دآمه ي مانتو اش آلنجار مي رفت آه صـداي جيـغ را               
دخـرت  . دخرتك وسط باغچه نشـسته بـود و اشـك مـي رخيـت             . شنيد

نقطه قرمز آوچكي در وسط انگش سـبابه        . انگشتش را باال آورد   
  .وته آويزان بوداش ديده مي شد و شاخه گل رزي از ب

با اآراه انرب را برداشت و با سيم ظرفشويي به جانش افتـاد             
بعد با آن سوزني را روي آتش گرفت تا سرخ شد و بعد گذاشـت               

  »!دستت را بده ببينم مامان«:تا سرد شود
 ي انـرب بـود، مـ      يدخرتک آرام شده بود اما زن کـه نگـاهش رو          

  .ستيگر
با هم خار رفتـه بـود        دست با  ي شده مامان جون، چون تو     يچ« 
  �»؟ کينيه مي گريدار
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 نيمه دوم
 آرزو مخسه

  
تقصري من نيست سرآار، نيمه دوم اتوبـوس ديـده          «:راننده گفت 

  ».ي شود خمصوصا وقيت مي پيچممن
لكـه آبـودي    . زن ها توي خيابان دور پريزن را گرفتـه بونـد          

سكه هاي نقره اي روي پـريزن       . روي گيج گاه پريزن ديده مي شد      
يكـي از زـا گريـه       . و آسفالت داغ اطرافش را پوشانده بود      

مي آرد و بقيه با لبهاي لرزان و گلويي پر بغض بـه جنـازه               
  .پريزن خريه شده بودند

راننده با دستمال چرك قرمز رنگش عرق پيشانيش را پاك آـرد            
و بــه دايــره آوچــك زن هــاي وســط خيابــان اشــاره آــرد و  

 جيغ مي شـنيدم منتـها فكـر         راستش سرآار شنيدم، صداي   «:گفت
مهيشه وقيت مي پيچم اين ها جيغ مـي         . مني آردم چيز مهمي باشد    

از خبت ما اين دفعه وقيت صدايـشان رسـيد آـه آـار از               . زنند
ن بيچـاره سـرش خـورده بـود بـه ميلـه             يآار گذشـته بـود؛ا    

فاصـله زيـاد    . ويل باور آنيد سرآار تقصري من نبـود       . اتوبوس
  � ».هيچ وقت ديده مني شودبود، نيمه دوم اتوبوس 
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 باران
 يفاطمه جعفر

  
مرد در اتـاق    .  بارد يباران م . ستاده است يزن کنار پنجره ا   

  .ده استي ختت دراز کشيرو
  »گه متوم نشد؟يا ديب«

  .  کنديزن خاموش باران را متاشا م
ه اش رو فـردا بـشور؛       يـ گـه، بق  يمگه چقدر ظرف بود؟ بسه د     «

  ».ايحاال ب
  . خورديتکان من.  بندديمزن چشمانش را 

  ».اياد، زودتر بيبابا خشکمون زد، خوامب م«
آب دهانش را حمکـم     .  دهد ي هم فشار م   يشرت رو يزن چشمانش را ب   

  . دهديقورت م
  ».، تا صبح ظرف بشوريايست بيدم، الزم نيخواب«

 .دي شويشه پنجره را ميباران ش.  کنديزن چشمانش را باز م

�  
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 دعا
 انيميمهناز رح

  
خانـه ام گـرم     .  بطنش خانه کـرده ام     ياين زوا يدر پنهان تر  
 دار شـدن او، وقـيت     يـ هر روز با ب   . اهل سفرم . است، گرم گرم  

.  جوشـم  ينه اش م  ياز س . زمي خ يبر سجاده نشسته، از جا بر م      
 گنـگ در    يزمزمـه ا  .  روم ينرم نرمک با هـرم نفـسش بـاال مـ          

د از   گـردم و هبـ     ي شـوم، ورد زبـانش مـ       يحلقوم بغض آلودش م   
.  روم ي شـوم و مـ     يم دم او مهراه مـ     يروزنه گرد لبانش با نس    

 گردم هنـوز چـشمانش      ي باز م  وقيت.  دور ي روم به سفر، سفر    يم
 کـه سـکوتش را      يآرام طـور  . بسته است و دستانش رو به آمسان      

 اسـت، هـر صـبح،       يشگيسفرم مه .  شوم يبر هم نزمن وارد قلبش م     
  . دي به او خبشيکهر ظهر، هر شام، از مهان دم که خد کود

 از بـسرت گـرمم برخاسـتم، هنـوز          ک صبح سرد زمـستان، وقـيت      ي
نه پر سـوز و گـدازش بـودم         ي و در س   زمزمه اش متام نشده بود    

 ياو تکـان  . خانه ام سرد و راهم تنگ شد      .  برخاست يکه طوفان 
و من هنگـام    ...  کرد مينه رها يش را گشود و از س     يخورد، لبها 

ش يدعا فرو افتادنـد و پلـک هـا         يدم که چگونه باهلا   يعروج د 
  � .شه چشم به راه بودي که مهيبر هم نشست، مگر گوشه چشم
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 اي سوسك دنياي شيشه
 رويا يوسفي

  
يـك لنگـه را بـاز آـرد و مهاجنـا روي             . مرد آنار پنجره رفت   

. جاسويچي را از دستگريه ي پنجـره آويـزان آـرد          . صنديل نشست 
رخت هـا روي بنـد بـاد        در ايوان روبرو    . بريون را متاشا آرد   

دير نكـرده بـود؟     . زن ديگر بايد پيدايش مي شد     . مي خوردند 
  ...باد هم آه بيداد مي آرد. رخت ها آه خشك شده بودند

سوسكي سياه آه وسـط يـك       . به جاسويچي نگاه آرد و تابش داد      
چطوري خـشكش آـرد     : مرد فكر آرد  . مكعب شيشه اي خشكيده بود    

ويل .  زنـده س   يانگـار .  رسـه  آه خرد نشده؟ سامل به نظـر مـي        
  ؟...چطور وسط يك مكعب شيشه اي

زن دمپـايي هـايش را بـي        . صداي جري جري لـوالي در بلنـد شـد         
  . حوصله آف ايوان آشيد و سبد به دست پيدايش شد

از . حتما ديـده بـود    . مي دانست . زن نگاهش را باال مني آورد     
پشت آن پرده هاي تور، مي شـد پنجـره هـاي روبـرو را خـوب                 

گريه ها را بر مي داشت و رخـت         . سرش به آار مشغول بود    . ديد
... بـاد آمـد و چـادر سـياه        . ها را آرام در سبد مي گذاشت      

. لبخندي مجـع و جـور اطـراف دهـانش رقـصيد           . زن، حواسش بود  
هنـوز خيلـي جـوان      . گوشه ي چشم هايش مجع شد، ويل چروك خنورد        

  .بود
، انگار تازه مـرد     گريه ي آخر را برداشت و سرش را باال آورد         

. دستپاچه سـر را زيـر انـداخت و لـب گزيـد            . را ديده باشد  
لبخنـدش  . چادرش را جلوتر آشيدو گوشه اش را به دندان گرفت         
  .را با گوشه ي چادر جويد و دستش روي طناب گريه شد
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مرد آمد بلند شود آه صداي خش دار پريمرد از پشت پرده هـاي              
... ري مونـدي؟ دواهـام    آـدوم گـو   ! زن«:روبرو به ايوان رخيت   

  .و سرفه ها ادامه ي مجله اش شد» ...آمپو
 .لباس را مچاله آرد و در سبد پرت آرد. لبخند زن فرو رخيت

�  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 لمنايشگاه داستان هاي ميين ما 

 

                                             

  
 

 

 

 کيشل
 يعمران خرم آباد

  
قرت نگـاه   يدق.  خورد ي زارها تکان م   يان ن ي م يزي کنم چ  يحس م 

ص بـدهم آدم اسـت      يست تا تـشخ   يآنقدرها هوا روشن ن   .  کنم يم
 مـادون را در     ني کنم و دورب   ي دست م   کوله پشيت  يتو. انويا ح ي
ک آدم  يـ . دو دست و دو پا    .  کنم ي نگاه م  نيبا دورب .  آورم يم

اسـلحه  .  کنم ي را سوار م   نيدورب.  دارم ياسلحه را بر م   . است
 يشه گلنگدن را مـ    ي صداتر از مه   يب.  کنم يرا از ضامن خارج م    

  .مري گيد ميد. کشم
  »!اه، آتشير خال سي، زني دوربنفس حبس، مگسک وسط مربع«
د دسـتور   ي دامن چـرا؛ شـا     ي من  را کشته ام؛ حيت    ي دامن چه کس   يمن

  � .است
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 يآمسان بادکنک
 نا حق مقدميم
  

  !گنجشک پر! کالغ پر
 ي مـ  ي مهراه با انگشت زخمت پدرش با هر کالم        يف و الغر  يانگشت حن 

 يمـ   ني زمـ  ي رو ني دلنش يش و بعد با فرود    يده ها يرفت تا اوج د   
  . نشست

  »!بادکنک اون آقاهه هم پر، اوناهاش اون بادکنک فروشه«
 يک نفـر تـو    يـ . ت گم شد  ي مجع ياهوي ه يد رفت و تو   يبادکنک سف 

 در دسـتش    يکه سـرنگ  يه به آمسان ماند، در حال     ريپارک نگاهش خ  
  .جا خوش کرده بود

  � »...!اون آقاهه هم پر! بابا! بابا«
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 قصه نردبان
 رحيانه مولوي

  
از شيار پنجره شـنيد     . ي از نردبان خانه اي باال مي رفت       دزد

و صداي ما درانه اي پاسـخ       » خدا آجاست؟ «:آه آودآي مي پرسد   
چـه  «:آودك مـي پرسـيد    . »خدا در جنگل است ، عزيزم     «:مي دهد 

دزد » .دارد نردبـان مـي سـازد      «:مادر مي گفت  » آار مي آند؟  
  .از نردبان خانه پايني آمد و در سياهي شب گم شد

از . ساهلا بعد دزدي از نردبان خانـه حكيمـي بـاال مـي رفـت              
خدا چـرا نردبـان مـي       «:شيار پنجره شنيد آه آودآي مي پرسد      

حكيم از پنجره به بريون نگاه آرد، به نردبـاني آـه            » سازد؟
بـراي  «:ساهلا پيش، از آن پايني آمده بود، و رو به آودك گفت           
 را بــاال آنكــه عــده اي را از آن پــايني بيــاورد و عــده اي

  � ».بربد
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 عشق 
 يدي سعريد ميسع
  

 يفکـر مـ   . ه ما هم ده سالش اسـت      يدخرت مهسا . من ده سال دارم   
  . عاشق او خواهم شد- ست ساله شدمي ب وقيت- کنم ده سال بعد

���  
فکـر  . ست سالش اسـت   يه ما هم ب   يدخرت مهسا . ست سال دارم  يمن ب 

اشـق او    ع -  کـه ده سـاله بـوده ام         وقيت -  کنم ده سال قبل    يم
  � .بوده ام
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 آفش بلورين
 پريناز هامشي

  
جاي هـرآس   . صنديل ها چيده شدند دور يك ميز مربع شكل بزرگ           

مهم نشسنت بـود، مهـني      . هرآس روي يك صنديل     . نشستم. ودمشخص ب 
 راه خيلي به موضوع فكر آـردم        يتو. با صورت يا بي صورت      . 
متـام  .  شـد  فاصـله آـم منـي     . هيچ چيز آم نبود، جز فاصله       . 

  . تالشم براي به ياد آوردن آدم هاي نشسته بي فايده بود
مربـع حمكـم و     . هيچ آـس تكـان خنـورد      . يك نفر در زد آمد تو     

بقيـه هـم دور     .  زد ياستوار سر جاش ايستاده بود، نيشخند م      
  .تا دوري بودند

چهار دقيقه مانده بود تا ساعت زنـگ بزنـد و مهـه چيـز حمـو                 
دوازده .  و انتظار بـراي زنـگ تلفـن          آدو تنبل مباند  . بشود
  .ضربه 

عقربه ثانيه مشار تكان مني خورد از زمان جلـو منـي افتـد از               
فاصله آـم منـي     . آفش بلورين آه فقط به پاي يك نفر مي خورد         

  .شود و آدم ها مي آيند و مي نشينند 
موضوعي را آه به آن فكـر       . مربع استوار است، ثانيه ها هم       

آفش بـراي   . يك نفر آمد    . دم و نشسنت را     مي آردم از ياد بر    
عقربه ها چرخيدند ، چهار دقيقـه شـد دو          . او هم بزرگ بود     

. صداي زنـگ بلنـد نـشد      . دقيقه ، بعد هم يك دقيقه ، و صفر        
صداي خنده مربـع در سـالن پيچيـد و مهـه آدم هـا ايـستاده                 

  � .مردند
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 هبانه فلسفي
 پور حممد صاحل زارع

  
ا به زير جلد جمله بـرد و بـا متانينـه روي             آه دستش ر    در حايل 

صفحه آخـر رهـايش آـرد، نگـاهي را آـه از روي صـفحه جملـه                  
تكلف، بـا يـك سـوزن،         چرخيده بود به تنها عكس اتاقش آه بي       

ميلـي، زيـر      نقش ديوار بود خريه آرد و با لبخندي از روي بي          
  !امحق: لب گفت

د گفتـه   اي بود آه در اين چنـد حلظـه بـا خـو              اين سومني آلمه  
بود؛ دو آلمه ديگر را هنگام ديدن اطالعيه صـفحه آخـر و در              

امحقانـه  : زد گفتـه بـود      حايل آه چشمانش از خوشحايل بـرق مـي        
  !است

هـا بـود آـه        هاي پرپشت صـورتش، امـا مـدت         شايد به دليل مو   
  .نبوسيده بودش

مابانـه، و البتـه       اندام آامل مردانـه، رفتـار انتلكتوئـل       
بـا خـود    . نع از خواهش آردن او بـود      موهاي پرپشت صورتش ما   

اگر بربم، بدون خـواهش و بـا اشـتياق بـراي            : آرد آه   فكر مي 
  .بوسد تربيك مرا مي

هــاي  قلمــش را برداشــت و بــدون آمرتيــن اعتنــائي بــه نگــاه
شد بـا خـود،       مضطربانه آاغذ در حايل آه به مست آن محله ور مي          

بـراي  مگر امحقنـد آـه نفهمنـد فقـط          : و باز هم زير لب گفت     
  ام؟ بردن نوشته

  ....!آه در حايل: اولني آلمات داستانش را نوشت
داند آه چقدر  آسي چه مي: و دوباره زير لب ادامه داد آه

� ؟!حمتاجم
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 زني پشت پنجره
 هبرام فرمهندپور

  
ام طرحـي عاشـقانه       باران از من آه زير قاب پنجره ايـستاده        

. آنـد   من نگاه مي  شايد زني از پشت پنجره به       . رسم آرده است  
چنـان زيـر قـاب پنجـره          آيا بـاران ادامـه دارد و مـن هـم          

  �ام؟  ايستاده
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 مشق سرد
 رحيان عطاردي

  
دود را از دهـامن     . دهم تا خاآـسرتش بريـزد       مدادم را تكان مي   

بـارد    من از اين آمسان مـي       شايد باراني آه االن من    . دهم بريون   مي
هـا    رو سر لبـو فـروش     يكي دو ساعت بعد برف بشود و نرم نرم          

آيـد،    از دهـامن دود در مـي      ... مدادم شكل سيگار است   . بريزد
از . آيـد   شـان دود در مـي       هاي تـوي خيابـان از دهـان         مهه آدم 

  .شود ليوان چايي حاجي هم دود بلند مي
هـاي بـاران      آيد ويل من گوشم به صـداي قطـره          ها مي   صداي ماشني 
 باران دفـرتم     وم آه ام جل   گذاشته. خورند به آارتون    است آه مي  

جـوري    آشيد سيگارش را ايـن      بابا وقيت سيگار مي   . را خيس نكند  
... آمـد بـريون     بعد دود از دهانش مي    ... هاش    گرفت الي انگشت    مي
اش   حاجي تو مغـازه   . ماند  جا خريه مي    شد و به يك     هاش ريز مي      چشم

آيـد روي ايـن       آس هـم آـه منـي        هيچ. اندازد  دارد مشرتي راه مي   
مـدادم روي آاغـذ     ... بايستد تا هبش بگومي چند آيلوئه     ترازو  
يك بار شاگرد حاجي بـرام      . توامن تكانش بدهم    مني. آند  حرآت مني 

بعــدش ديــدم آــه حــاجي گوشــش را . يــه اســتكان چــايي آورد
رفـت و دنـدان طـالش         هاي حاجي باال و پايني مي       سبيل... پيچاند

يد تا فـردا    با... فردا بايد مشقمو بربم مدرسه      . معلوم بود 
... نويـسم   آـنم و مـي      هام را ها مـي        دست. هام را بنويسم    جرميه

شـود و يـك سـكه         يك نفـر مثـل سـايه رد مـي         . بابا نان داد  
افتنـد روي زمـني و حمـو          هاي برف مـي     دانه... اندازد جلوم     مي
بيـنم آـه از پـشت شيـشه هبـم زل              شاگرد حاجي را مي   . شوند  مي
بابا نـان   ... نويسم    باره مي آنم و دو    به دفرتم نگاه مي   . زده
  � .داد
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 پل فلزي و رودخانه
 سعيد طباطبايي

  
روي پلي فلزي؛ نقاشي آامل است، رودخانـه          گام از پي گام بر    

از بـاال آـه نگـاه       . خـورد   زير پل، در تاريكي پيچ و تاب مي       
صـداي آب خروشـان را جتـسم        . آين در تاريكي فرو رفته اسـت        مي
هـا    پلـه . گذري  مي. شود  به پايني پرت مي   آسي از روي پل     … آين  مي

رودخانـه فقـط    . روي  روي پايني، ميان رودخانه فـرو مـي         را مي 
آين آـه از آب بـاال         ها را تصور مي     حباب. اي سياه رنگ است     دره
  �…آيند مي
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 گلماه
 سپيده جديدي

  
من ماندم و بـي     . ماه آه در آمد، مهه ي مردها را شست و برد          

تو چرا با مـردا     !... هيچي» «!يش تو آب؟  چيه هي مي زن   «. بي
فقط واسه خاطر اينكه عصا دارم پامو تو اون دنيـا           » «نرفيت؟
» !مگـه چقـده آب داري؟     » «با آب بنويسمت مي ري؟    » «!بذارم؟

دو چكـه اشـك افتـاد آـف         . چشمهاش هم رفـت   » قد مردا و تو   «
. دستهاش آه به هبانه ي دعا رو ران هاش جاخوش آـرده بودنـد             

ماه آه پايني آمد، سـرش را گذاشـت بـه           » !ي بي بي ؟   مي ترس «
  .ماه شيشه را شست. پنجره و نگاهش خشك شد

ماه را نگـاه آـردم آـه مثـل نقطـه            . بي بي   : با آب نوشتم  
تعجب آـرم آـه     . عالمت تعجب افتاده بود تو حوض زير خط درخت        

ديدم آم آم آب را تكـان تكـان مـي           . دارد خودش را مي شويد    
» !تو رو هم با آب بنويـسم؟      ! ماه«. مي شود  دهد و پاره پاره   

تو سياهي گشتم قلم را پيـدا آـنم آـه           . تو حوض يك خط ماند    
تـو سـياهي دنبـال      . دستم خورد به شيشه ي آب و مهه اش رخيـت          
  � .خودم گشتم، آب مهه را شسته و برده بود
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 رود مرزي
 ييزاريحسن م

  
به شـهر آن    آنار رود ايستاده امي و      . سالگرد پايان جنگ است   
هر آس اسـم حملـي از آن شـهر را بـه             .طرف رود نگاه مي آنيم    

ياد مي آورد، با انگشت نشان مي دهد و درباره اش حـرف مـي               
شب محله مي خواسـتيم بـا شـنا از          «:يكي از ما مي گويد    . زند

رود رد شــومي آــه دوســت صــميمي ام را آب بــا خــود بــرد و  
. »بـا خـرب نـشد     هيچ کس از او     ... هيچ وقت هيچ وقت   ... ديگر

مهه ي ما دوست صميمي او را مي شـناختيم، او دوسـت مـا هـم                 
يكي از ما، بند چسيب دستش را از آرنج بـاز مـي آنـد،               . بود

اين حتفه جنگ هم بـراي      «:به داخل رود پرت مي آند و مي گويد        
  .»خودش

. آنار رود مـي ايـستند     . عده اي به مست ساحل روبرو مي آيند       
 و با انگشت اين طرف رود را بـه هـم            به مست ما خريه مي شوند     

  .نشان مي دهند
مهـه سـكوت مـي      . خيلي دملان مي خواهد بشنومي چـه مـي گوينـد          

  . آنيم
  � .صداي آب بلندر شده است

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 لمنايشگاه داستان هاي ميين ما 

 

                                             

  
 

 

 

 ميثم عليپور
  

مهه چيـز مهـان بـود       .مداد را تراشيد، نوك مداد را نگاه آرد       
آاغـذ سـفيدي روي ميـز گذاشـت و مـدادش را             .آه مـي خواسـت    

  � .شكاند
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 هيسا
  ي جعفرميمر
  

خواست سرش را عقب تر بـربد       .  سرش افتاد  ي رو يه ا يناگهان سا 
 کـه در خنـاعش بـود        يند امـا گلولـه ا     يه را بب  يتا صاحب سا  

دان يـ  ست کـه وسـط م      يفکر کرد که چه آدم خوش شانس      . نگذاشت
 ين را از خنـده ا     يـ ا.  سرش است  يک پرستار باال  ي يه  يجنگ سا 

حـاال  . عکس را گرفتم و فرار کردم     . دميفهم کرد   نيکه به دورب  
  � . از عزا در آورده استيگر حتما الشخور شکميد
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 انتخاب
 يحممد گنج

  
  د؟يل داري ميون، خانوما چي آقا- 
  ي چا- 
 ي چا- 
 ي چا- 
 ي چا- 
 ي چا- 
 ي چا- 
 ي چا- 
 ي چا- 
   آب پرتقال- 
  �!، نه؟ي متفاوت باشي خواي م- 
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 يپنهان کار
  به پژوهيعل
  

 يرو. ت راه باز کرد و خـود را بـه قـرب رسـاند             يان مجع ياز م 
. »٢١/٣/۶١، والدت يميـ  مر ميمـر «: ر لـب خوانـد    يسنگ خم شد و ز    

ت يـ ان مجع يـ دوبـاره از م   . بلند شـد  . خواندن را ادامه نداد   
ه اش را   يـ  گر يگر نتوانـست جلـو    يدور که شد د   . راه باز کرد  

  � ». کردي ميشه سنش رو ازم خمفي، مهلعنيت«: دريبگ

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 لمنايشگاه داستان هاي ميين ما 

 

                                             

  
 

 

 

 سالن انتظار
 ي رضويمرتض

  
  .م کرديگر پرواز خواهيچند حلظه د

. ما در حال اوج گرفنت اسـت      ي هواپ مي آ يو آن وقت که به خود م      
 ناخواسته وجودم را چنان ذرات معلـق و سـرگردان فـضا             يلذت

 نگـرم؛ شـکوه     يون مـ  رياز پنجره به بـ    .  دارد يبه حرکت وا م   
 يمهمان دار بـرا   .  خبشد ي به وجودم م   ي وصف ناشدن  يخلقت غرور 

  .  زمني به او مي زند و من لبخندي ممي صداييرايپد
امـا خـوب    . مي پرواز منحرف شده ا    ري کند از مس   يخلبان اعالم م  

ل را  يمـسا .  رشد کرده است     گر ذهن من به اندازه کايف     يحاال د 
گر بـه   ي د ي و تا ساعات   ميما راه را گم کرده ا     .  فهمد يخوب م 

م يـي  آ يم فـرود مـ    ياگر بتـوان  . ديم رس ي خواه ي نامعلوم يجا
  � .من خوب متوجه ام. م کرديوگرنه سقوط خواه
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 يخداحافظ
 نب صابرپوريز
  

  :کمال تشکر را دارم
 کـرد   ي بـرنج سـع    يسه هـا  يـ  از مادرم که با بلند کـردن ک        - 

  . کثافت بگذارمياين دنينگذارد پا به ا
له ي از پدرم که با ترک کردن من و مـادرم خواسـت بـه وسـ                - 

  . جنات دهد لعنيتياين دني ما را از دست ايگرسنگ
ش، حـاال   ي که با مهـه آن مهـه گنـد زدن هـا            ي و از خود زندگ    - 
 دهد چطـور    يادم م يستاده ام، دارد    ينجا که بر لبه بام ا     يا

  � .شرش را از سرم کم کنم
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Eyes wide shut  
 صادق عسكري

  
  .ندچشم هامي را نبنديد، مي خواهم چشمامن باز باش - 
بايد چـشم بنـد     ! مني شود، مگر به حرف توست؟ دستور است        - 

  .داشته باشي
  ...واهش مي آنم، لطفا اجازه بدهيد آه - 
  .خيلي خوب ديگر، خفه شو - 

سرباز با بي اعتنايي چشم بند را در مشتش مچاله مي آنـد             
  .و به طرف خط آتش قدم بر مي دارد

  .آتش... هدف... آماده: جوخه به خط - 
  .تري خالص را شليك مي آند. در مي آوردسرباز آلتش را 

بعد هم با سرپنجه هاي پوتينش چـشماني را آـه بـه آمسـان               
  .خريه شده بودند، مي بندد

  � »!آشغاِل چشم سفيد«:زير لب مي گويد
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 لمنايشگاه داستان هاي ميين ما 

 

                                             

  
 

 

 

 نقطه
 نيان اميامک شايس
  

ه نگاهـت   ريه خ ريخ. يداغ شد . پس دستان عرق کرده ات را فشردم      
  .يديزدم، خندلبخند . يکردم، نگاهم کرد

 بـا   يچ تند گذشت، که مـرد     يک پ ي از   نيراننده گاز داد و ماش    
  .ست، ظاهر شدي ايک تابلويفورم سبز، با ياون

  بـا تکـان سـخيت      ني ترمـز گذاشـت و ماشـ       يش را رو  يراننده پا 
  � .ستاديا
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