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ان ی ها ده مهرپ  ن 
ن  ف ری  ام آ  ا پ  سا پ 

ک آن  د ی  وآی  ت  ی من  دکه خت  اس   ن  پ 

 

 مقدمه
 

لکمه  ، اب این خصوصیت نوش ته شده یصاشخایست که این مجموعه روی حمور ا لکمه خس تگی

شاید برای شام جعیب ابشد ، شاید برای من مکی جالب . رسشار از حرف هایی که  ستای

اتبلویی که من چزیهای ساده ای را روی آ ن کش یدم ویل شاید برای شام یک نقایش جعیب بیش 

ی صورت اگرمه تغیری نیست .یه خورده اتبلو را چپ ای راست کنید شاید ژکوند لبختدی زد !

 شاید لبخندی وجود نداش ته که من آ ن را بکشم . ، مشلک از ژکوند است نه نقایش من نگرفت

 یگویدم، چه کیس  است که اتبلو روی آ ن نصب شده میدانید گاهی اوقات مه مشلک از دیواری

؟ اول زمینه ی مناسب را پیدا کنید  عروس است و زمنی هیچ گونه مشلکی نداردمشلک از 

اکسه و  جمبورم کنید پس از امتام شام و شرییین من را به زور بربید وسط چبرخانید و سپس

 کوزهایتان را بشومی .

این مجموعه از طرف من تقدمی میشود به خامن " فاطمه کیان " ویل میتواند هدیه ای ابشد برای 

 متام کساین که در این مجموعه نقشی را بر عهده داشنت و ابزی کردند و میکنند و احامتال خواهد کرد

... 

 مبارک . انشاهلل امسال اخرین سال زندگیتان ابشد ، امیدوارم از منایش ذلت بربید .تودلاتن 

 ش.الف
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ان   اپ   پ 

 

سال بعد ؟  دهسال قبل در حال رخ دادن است ای  دهاز زمان یب اطالمع ، این اتفاق ها در 

نتظر متنها از دار زمان یک ساعت کهنه داش مت که دوازده را نشان میداد .  ابور کنید .منیدامن 

شاید  ه ابشد ،نس داش تعالقه ای به دربست ای آ ژا چننانآ  کیف پومل مه منیخورد  به اتکیس بودم .

ات خدایی  رس تاد خانهفمن را یل یل کنان می اگر دست هایش را از فرد دیگری قرض نگرفه بود ،

 صدمه ای نبینند . نکرده کفش هامی

اتکیس اورایق شدم که مهراه اب  یک در انامیدی  و خس تگی ش ناور بودم که انگهان متوجه

به  ؛ وار بر اوای اتکیس س پریمرد سوار بر اتکیس بودمشخص نبود پریمردی به مسمت می آ مدند . 

 ارند خامنات مهنی حاال فکر میکردم مهه ی فرش ته هایی که وجود داخیل د حال میامدند .هر 

گفمت و  ، سالمی را فشار دادم و صندیل جلو را اجاره کردم ی ماشنی هستند . دمکه ی دس تگریه

 فرش ته ی َمردم دارمی افتاداخمت ایدم دعلیکی شنیدم . اب نگاهی که به درون ماش ینش ان

عزرائیل  . قیافه ی من را به آ ن دنیا نربد"عزرائیل" . ابید ات اخر مسری دعا کمن اب این ماشنی ؛

 ترس ناک نبود ای حداقل من از آ ن ترس که ابید برخالف آ چنه برامی رشح داده بودند آ چننان مه

در مایه های الکس  ، مردی که حدود شصت هبار در زندگی اش دیده بودچنداین نداش مت . 

ابالی لبش  وچند هبار مکرت دیده بود  از فرگوسن فرقش این بود که فکر میکمن البته . فرگوسن

 مو داشت و گرنه مو منزید .

ند یدم که نکدر حال مقایسه ی فرگوسن و راننده بودم که انگهان نگه داشت ؛ مکی ترس 

خییل  ویل خوش بختانه این ترس ؛ ات خانه یل یل کمن جمبور ابمش ، و ابشد ماش ینش خراب شده

علوم نبود م ایش سوار شد .ی کیف سامسونت قهوه شد و دخرت چبه ی تپیل به مهراه رفعزود 

این موقع ظهر اب این کیف از کدام قربس تاین میامد و امهییت مه برامی نداشت که بدامن ، دو برابر 

 هبش میامد هفت ای هشت سال سن داش ته ابشد ویل پدر و مادرش به او ، من عرق کرده بود



د من خوداتن از او بپرس ی دلیلش مه ؛ اید نداده بودند مه سالم گفنت چزی ساده ای مانند حیت

 حوصهل ی پرس یدن نداش مت و ندارم .

ن موابیلش فرو برد . برامی جالب بود فردی اب ای ی راننده پیامی آ مد و رسش را درمتوجه شدم برا

 ..سالم ابوالقامس جومن .  )) مثل اینکه عاشقانه مه بود : اهل اس ام اس ابزی ابشد .سن و سال 

) حصنه ای به رسعت از جلوی چشمم گذشت که درست  ؛ خندم گرفت و به بریون نگاه کردم (

 دیدم پریزین اب چادری پر از گلهای ریز قرمز و دس تاین اجازه ی جتزیه و حتلیلش را به من نداد ؛

پر از میوه منتظر اتکیس است ویل راننده متوجه ی حضور او نشد ، نگاهی به راننده انداخمت 

من مه از  نوز موابیل در دستش است و در خیاالت عاشقانه ی خود به رس میربددیدم ه

ه پول کرد و اب ب ی، نگاهموقعیت سواس تفاده کردم و پول پاره ای که داش مت را به مست او گرفمت 

ک یحالیت چندش آ ور پول را گرفت ، حیف که این حالت خییل زود متام شد وگرنه داس تان 

بود از داس تان خشک و خایل یک اتکیس  که مینوش مت ، فکر کمن هر چهدعوای همیج را اینجا 

زیباتر بود . اصال منیدامن چرا اقای نویس نده من را اینجا آ ورده ات داس تان یک روز کسل کننده و 

 یک اتکیس مزخرف را برایتان بگومی ؟ یک نویس نده ی عاقل مه به پست ما خنورد .

دم درخت ها در حال رفت و آ مد بودند ، خییل جعیب بود در دوابره از پنجره به بریون نگاه کر 

در چال و ینقخیاابن پر از چال و چوهل بود ، احایل که از کنارم رد میشدند به مسمت می آ مدند ! 

به فاش کردن عالقه ی قلیب خود به خانواده ی شهردار شد . حس کردم  جمبور راننده چوهل که

که از جخالت رسش را پاینی انداخته بود میخواهد بگوید پیاده میشوم اما عشق  ای دخرت چبه

گوش راننده را کَر کرده بود . اب اشاره ای به راننده فهامندم میخواهد پیاده شود ، خوش بختانه 

ک در حنی پیاده شدن پانصد توماین ای چشامنش هنوز از سالمت اکیف برخوردار بودند . دخرت

اننده کرد عیدی گرفته بود را تقدمی ر  به عنوان برگ سزب ای چرک کف دس یت حاال که انگار مهنی

. فکر میکمن به او اید داده بودند وقیت میخواهی پیاده شوی پول را بده . ایدم است به من مه 

 گفته بودند ویل کجاست گوش ش نوا ؟ چقدر این اکر طول کش ید در چبگی را چزیهایی شبیه این

 شد !دس مت خس ته  ...



اتکیس برای چندمنی ابر به حرکت در آ مد و به نظاره ی درختان نشس مت . در خیاالت خود سری 

میکردم که دخرت جواین ال به الی درختان سزب شد . حیف که انحمرم بود وگرنه برایتان اکمل 

نده نتوصیفش میکردم . راننده کنار پایش ترمز کرد و دخرت اب نگاهی به اتکیس سوار بر آ ن شد. را

خس ته بود یک س یگار کِنت از داش بورت بریون آ ورد  حس حسایبکه مانند مهه از دست این 

 و زیر س یبییل آ ن را ردش کرد . مثل اینک دخرت احساس انراحیت میکرد . دخرت به راننده گفت :

(  ویل راننده توجه ای نکرد چند دقیقه بعد به من گفت : (( اقا لطفا س یگارتون رو خاموش کنید )

( ینس تون آ یب یک خن و  مانند دیگر ساکننی این شهر اما ممن (( لطفا شام یه چزیی به ایشون بگید )

به نظر مریسد این مسری حاال حاالها ادامه  . رشوع به کش یدن کردم از جیمب بریون آ وردم و

 ...  داش ته ابشد

 

 

 

 

 

 



ا  روپ 

 

 پول را آ وردی که آ وردی ، وگرنه زن_ سالم ابولقامس ، جومن به لمب رس یده . اگر ات اذان ظهر 

 و چبه ات را وسط کوچه در حال اس باب ابزی میبیین .

اینها حروف ، لکامت و مجالیت بودند که بعد از یک معر اکر در آ موزش و پرورش روی صفحه 

ی موابیمل نقش میبستند . اید مادرم افتادم ، هیچوقت از وجود خدا غافل منیشد و در اوج 

ه خدا تولک میکرد تنها تصویری که از اون در ذهمن وجود دارد این هست که هر خسیت مهیشه ب

روز اب چادری پر از گل های ریز قرمز و دس تاین پر از میوه به خانه می آ مد . تنها چزیی که 

مهیشه در زندگی به آ ن افتخار کرده ام این هست که هیچ وقت از وجود خدا و مادرم غافل 

 نشده ام .

شده ام هر روز ارابه ام را در کوچه ها و خیاابن های این شهر به حرکت در دیگر خس ته 

میاورم و به حامیل میپردازم . لک پویل مه که در می آ ورم خرج خوراک ، پوشاک و مسکن 

میشود . هه اید کتاب اجامتعی ای افتادم که تدریسش میکردم . آ ن زمان معین این چزیها را 

سخره میپنداش مت ؛ البته شاید حق مه در تمی من ابزی میکرد چون منیفهمیدم و تدریسشان را م

 حاال که اب اتکتیک این دنیا آ ش نایی اکمل دارم توان بردنشان را ندارم خییل قوی هستند خییل .

البته من چزیی دارم که خییل ها فاقد آ ن هستند . متام امیدم به پس فرداست که وقیت از خواب 

ه من رهن اکمل داده اند و منیت مه روی رسم س نگیین منیکند . در بیدار میشوم یه اکخ را ب

جوب هایش مه که پر از عسل انب و خالص اردبیل است . البته امیدوارم در آ ن جوب ها بر 

خالف جوب های حمهل ی ما موش ها در حال دویدن نباش ند ای کیس آ ن ها را ندواند ات بتوامن از 

 اکیف بربم . شرییین عسل بدون هیچ اسرتیس ذلت



البته قبلش ابید اب خدا هامهنگ کمن دو الکم حرف مردانه اب مه بزنمی . یکی از فرش ته ها ابید به 

زمن مشاوره هایی بدهد . چون جدیدا از زن مهسامیان ، اقدس خانوم ، شنیده است در هبشت 

ود گر زمن جوان شحوری هایی وجود دارد و میخواهد مانع رفتمن به آ جنا شود . البته قول میدم ا

حیت به حوری ها نگاه مه نکمن . حال ابید یه فکری به حال پوشاک بکمن ، ایدم ابشد موقع مناز 

 از حاج آ قا بپرمس در هبشت چه لبایس تامنن میکنند ؟

در مهنی افاکر غرق بودم که به وس یهل ی چال و چوهل های خیاابن از خانه ی اصیل ام به بریون 

بود ، چه زود گذشت ، یک ربع دیگر  41:41یای پوچ برگش مت . ساعت افتادم و به این دن

ابنگ اذان در لک شهر غوغا میکند . یه نگاهی به ارابه ام انداخمت ؛ دیدم هنوز دو مسافر ابیق 

ساهل که خییل  7ای  6مانده است . مردی که حدود یس سال سن داشت و یک دخرت چبه ی 

توماین کهنه از مست مردی که کنام نشس ته بود به مسمت چاق و زشت بود . انگهان یک پانصد 

گفمت حوصهل ی جروحبث و دعوا ندارم . به آ رامی پول را  اب خودم آ مد خواس مت پول را نگریم ویل

 از او گرفمت و به مسریم ادامه دادم .

اعصامب از چال و چوهل های خیاابن که رسعت رفتمن به هبشت را کند کرده بود اکمالّ خورد شده 

بود و رشوع به حفایش به مس ئولنی حمرتم شهرداری کردم . منیدامن شاید دیواری کواتهرت از دیوار 

 دارم و برامی خستشهرداری شهرمان پیدا نکرده بودم ، اخر میدانید من مکی اضافه وزن مه 

. مکی جلوتر دخرت چبه ی یب ادب که نه سالم بدل بود نه خداحافظی است از هر دیواری پریدن

 به هر زمحیت بود پولش را داد و پیاده شد .

زمان زایدی نگذش ته بود که دیدم دخرت زیبا و بدپوششی میان درختان منتظراتکیس بود . هر 

د و و زیبایی اش را در مالء عام گذاش ته بو ماشیین که رد میشد ساکنینش او را متاشا میکردند . ا

خوش بختانه در هبشت ما جایی ندارد ما آ جنا حوری هایی دارمی که صد برابر از او هبرت هستند و 

در  خیانت کمن و اب آ ن ها به اکخ هایی بروم که اندازه زیبا ابش ند شاید به مهرسم مهاگر به این 

ه شده ات آ ن ها را بسازم . مکی اب خودم لکنجار هبشت ساخته ام ؛ منیدانید چقدر دهامن خس ت

 رفمت ویل آ خر رس به این نتیجه رس یدم که گناه دارد زیر این آ فتاب ابشد و ارابه را نگه داش مت .



ات مکی  ، نگاهی به اتکیس انداخت و سوار شد . یک خن س یگار کِنت از داش بورت بریون آ وردم

ا اتبلو های س یگار کش یدن ممنوع نصب شد ابشد شاید آ جن . رامه ات هبشت رسیع تر طی شود

اقا  )) پس ابید اینجا حسایب فرصت را غنمیت مشرد . انگهان دخرت در کامل پررویی به من گفت :

تو  . کیس نیست به این دخرت بگوید من ابید از بوی هرزگی (( لطفا توی اتکیس س یگار نکش ید

 ت :دقیقه به مردی که کنارم نشس ته بود گف شاکیت کمن نه تو از بوی س یگار من . بعد از چند

( ( .لطفا شام یه چزیی به ایشون بگید  اقا ) اما مرد هیچ توجه ای نکرد و خودش س یگاری از  (

جیبش بریون آ ورد و رشوع به کش یدن کرد . آ فرین ، نشان داد زندگی و دنیا را به خویب 

 رد .میش ناسد و میداند چگونه ابید اب اینگونه افراد رفتار ک

پس از گذشت چند دقیقه دخرت گفت : ببخش ید اقا ، پیاده میشم . پیش خودم گفمت : خدارا 

شکر ... شاید خدا به دلیل اینکه او را سوار کردم در هبشت از آ ن میوه های خومشزه و آ بدارش 

 البه من ندهد . دخرت پیاده شد و مرد مهنی اکر را تکرار کرد و پشت رس او به حرکت درآ مد . حا

من مانده ام و این ارابه . امیدوارم هنوز اذان نزده ابش ند . نگاهی به ساعمت انداخمت ، دیدم هنوز 

پنج دقیقه ابیق مانده است . به رسعت به مست مسجد حرکت کردم ات از ویژگی های خانه ی 

 بعدی ام بولوشور جدیدی درایفت کمن و شاید فکری به حال خانه ی الامن بکمن ویل فراموش

 نکنید همم آ ینده است نه زمان حال ...
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 وقتتون رو بگریم ؟ چند حلظه سالم خانوم میتومن _

 اب من چیاکر دارین ؟ _

اریج ساخته بودم که وجود خدنیایی  ،  به چزیی که نبودم فکر میکردمداش مت توی خیاالمت _

 پیاده شدید . خییل انراحت بودید ؛ مهزمان اب که از یک اتکیس  رو دیدمانگهان شام نداشت که

پیاده شدن شام مردی که جلوی شام داشت س یگار میکش ید پیاده شد و پشت رس شام به راه 

رو  ویل شام جوابش .مجهل هایی میگفتد و هبتون نخودش رو به شام میچس بو اد . بزور افت

مه شام و مه من را آ زار میداد .  ، منیدادید و مکی ترس یده بودید . بوی س یگار وینس تون او

 . در کوچه ای کردید و او به راه خودش ادامه داد رشوع به دویدن

 شام فقط در حال متاشای این اتفاقات به صورت زنده بودید ؟_  

 بهل . متاسفانه من فقط یک ... _

 خب حاال من چیاکر کمن ؟ شعور مردم ماست دیگه . _

ه از نوع ک ؛ که امروز براتون افتاده رو به صورت یک داس تان اگه ممکنه میخوامه اتفاقایت _

 نگاهتون به خودتون و جامعه حرف مزینه در بیارم .

 چرا من ؟ چرا میخوای داس تان یه بعد از ظهر مزخرف رو اینجا برات بنویسم ؟ _

چون این بعد از ظهر را خودتون برای خودتون ساخته اید و هر کس میتونه نگاه متفاویت به  _

 این بعد از ظهر داش ته ابشه .



میخوای داس تانت رو اب چرخش رشوع و اب مثال میخوای بگی من آ دم بَده داس تان هس مت ؟  _

و اکر  فکرت ساخیت؟ آ ره آ قا ، من مهون آ دم بدی هس مت که تو توی سکون به اون پااین بدی 

 که هس مت هاشتباهی میکمن که از نظر شام اشتباهه ویل از نظر من درست . من مهون آ دم بد

خودم رو توی خیابون منایش میدم ، ویل متاشاگران منایش حق ندارن به زین که روی حصنه نقش 

ن میاد ؛ وفاحشه ای رو ابزی میکنه جتاوز کنن . وقیت بقیه به من نگاه میکنن و از من خوشش

خودتون مه وقیت میخوای بیای از خونه بریون من احساس غرور میکمن و خوحشال میشم . شام 

رو نشون میدی و دوست داری بقیه نگاهت کنن و  حالتتجلوی آ ینه وای میس یت و هبرتین 

اد من اب مهنی چزیای کوچیک ش احساس غرور کین پس این مس ئهل خمتص به من نیست فقط .

 مگه من مزامحیت برای شام اجیاد میکمن ؟ . یدش میکمن این شادی رو از من نگری میشم ، خواه

شام رست رو پاینی ای ابال بگری . من مه دوست دارم مثل دخرتهای  مگه من اکری اب شام دارم ؟

 . دوستکشورهای خاریج هر شب توی همموین ابمش ، بتومن مرشوب خبورم و شادی کمن 

شادی خودم رو خباطر بقیه توی خونه از دست بدم و بعدش مه  ،  هاندارم مثل خییل از ایراین

این حق انتخاب منه و به شام و جامعه ربطی نداره  ازدواج و چبه و پوشک و هزارات چزی دیگه .

 . فکر نکمن کیس از دیدن من به گناه بیوفته .

خودم راه درست رو میدومن و بقیه دارن  فکر میکردم م زندگمی این بود کهاشتباه من در متا _

اشتباه مرین . ات جایی مه که بتومن سعی میکمن این اشتباه رو در زمان حال و آ ینده مرتکب نشم . 

 و به خاطر خوخشبختیتون ، دلیلش شام بودید .  میکردماون موقع مه که این اشتباه رو 

ویژگی خوحشامل  مهنی شاید الان مه بشه ، نمنیخواس مت کیس اب نگاه بد هبتون نگاه کنه و مزامحتو

ن به قول دارن انراحت بشم چونویل منیتومن از کسایی که این ویژگی رو  . " سادگی " یعین کنه

خودتون آ زاری به من منریسه . این یک نظر خشصیه و چزییه که من از اون خومش میاد پس 

خودم هنوز راه درست رو منیدومن هیچوقت به خودم اجازه منیدم راجب شام قضاویت بکمن چون 

که خبوامه واسه رس یدن به اون کیس رو به اجنام اکری جمبور کمن و فقط میخواس مت از نگاهتون به 

یدوارم ببخش ید که وقتتون رو تلف گرفمت  ، امومن که فهمیدم . مریس از شام ، اطراف بیشرت بد

 داور چهارم هواسش به وقت اضافه ابشه ...

 



 
ول   دت 

 

بود ، یکی نبود . زیر این گنبد کبود ، غری از خدای همربون هیچ کس نبود . در گوشه ای  _ یکی

از این دنیای بزرگ و زیبا ، الکپشت کوچولوی قصه ی ما زندگی میکرد . امروز اولنی روزی 

بود که اون ابید به مدرسه مریفت ، صبح زود از خواب انزش بلند شد ، رفت جلوی آ ینه ات 

کوچولو و خوشگلش رو بشوره . بعد از اینکه اکرش متوم شد رفت ات لباس دست و صورت 

س ید چون اولنی ابری بود که از مامان الکپش ته جدا مدرسشو بپوشه . یه خورده از مدرسه میرت 

صبح بود ، مامانش رو بوس ید و  7میشد ، اولنی ابری بود که تنها به یه جایی مریفت . ساعت 

مست مدرسه ی دخرتانه ی حیواانت اهیل جنگل به راه افتاد . توی راه از خونه بریون رفت و به 

 یا پیشم و الکپشتب، مرده صداش کرد که  مردی که کنار خونشون الک میفروخت رو دید

الم س )) داد و گفت : ش وایساد . مرد یه شاخه گل به اوکوچولو مه اب خوحشایل رفت کنار 

نده م خوش بگزره و در آ یولنی روز مدرس ته . امیدوار الکپشت کوچولو . خویب ؟ شنیدم امروز ا

(دکرت یش  الکپشت کوچولو لبخندی زد و اب خوحشایل به طرف مدرسه رفت ، دم در آ قا انظم  (

فت ر ایس تاده بود و هر حیووین میومد اب خوحشایل از اون اس تقبال میکرد . الکپشت کوچولو 

 )) : ادمدرسشه تربیک گفت و هبش تذکر د ت اینکه اولنی روزمستش و اقا انظم لکی هبش ابب

شت بعدش الکپ ((تکرار میشه پس قدر اون رو بدون  این روز فقط یک ابر توی زندگی آ دما

شت مه اب لیب خندون به داخل رفت . مهه چی پککوچولو رو به داخل مدرسه راهامنیی کرد و ال

 کردن .عایل بود ، چبه ها میگفتندو میخندیدن و اب مه دیگه ابزی می

 _ مامان یه سوال ؟

 _ بهل دخرت عزیزم .

 _ ما توی دنیا چبه ی بد مه دارمی ؟



مهه ی چبه ها خوب هسنت و چبه ی بد ندارمی ، شاید فقط اکرهایی که میکنند  _ نه دخرتم

اشتباه ابشه . ویل تو ابید اب مهه خوب ابیش . هر یک اذیتت کرد تو اونو اذیت نکن و اون رو 

 ببخش ، هر کس به تو حفش داد فکر کن داره به خودش حفش میده .

 _ ابشه مامان جومن ادامه ی قصه رو بگو .

وسه ، رگوشه ، طاو وایساد مثل اینکه توی الکسشون خ کپشت کوچولو رفت توی صف_ ال

گنجشکه ، جوجه و مورچه بودند . اب خودش گفت جعب مهالکیس های خویب دارم یکی از 

و ماه تر . طاووسه اومد پیش الکپشت کوچولو هبش گفت : سالم ، امس تو چیه ؟  یکی هبرت

) : طاووسه گفت (( الکپشت کوچولوئه . امس تو چیه ؟امس من  )) الکپشت کوچولو گفت : امس  )

یام ، بیا البته که م )) الکپشت کوچولو گفت : ((. میای اب مه دوست بش می ؟  من هست طاووسه

 پس اب مه دیگه رفنت روی نمیکت اول نشسنت . (( اب مه دوست بش می

 چه شلکی بود ؟ ه_ مامان طاووس

 خرتم ، مهه ی حیووان دوست دارن مثل او زیبا ابش ند ._ طاووس حیوون خییل خوشگلیه د

 _ مامان ، من خوشگمل ؟

 . ، تو زیباترین دخرتی هس یت که توی معرم دیدم_ آ ره عسلمک 

 _ خب مامان ادامه ی این قصه ی قش نگ رو بگو .

_ الکپشت و طاووس روی نمیکت اول نشسنت ، مدام مهدیگر رو نگاه میکردند و لبخند 

هر دوشون از اینکه دوست پیدا کردن بودند خوحشال بودن . آ قا گاوه که معمل الکس مزیدند . 

لطفا  )) : اول ها بود اومد داخل . مهه ی چبه ها به احرتامش بلند شدن و وقیت آ قا گاوه گفت

( بش ینید ) رس جاشون نشسنت . آ قا گاوه پشت مزی خودش نشست و گفت : ؛ ( ه ها سالم چب )

لمی که در مدرسه ی ما هستید . امیدوارم ما بنی مدرسه چزیهای زایدی اید ، ما واقعا خوحشا

بگریید و ات ما قبل سال حروف الفبای حیواین را که ماحیتاج زندگیتان است به طور اکمل ما 

چبه ها از آ قا معمل خییل خوششون اومده بود . معمل رشوع به  . (( حتت کنرتل من  فرا بگریید

به  )) اقا گاوه گفت : 41ساعت  .فقط ذلت میربدند  41ه ها ات ساعت درس دادن کرده و چب



ما متام شده است ، امیدوارم روز خویب داش ته ابش ید و وقیت دارید از  مانند اینکه الکس امروز

 (( خیاابن رد میشوید مواظب ماشنی ها ابش ید .

 و مامان جومن ._ چقدر معمل خویب بود . من عاشق معمل ها میشم . ادامه ی قصه رو بگ

_ چبه ها خوحشال و خندان از معمل خداحافظی کردن و به مست خانه هایشان رفتند . الکپشت 

و به  ید تنها سوار اتکیس میشدکوچولو چون پدرش پیش خدا رفته بود و مادرش رساکر بود اب

انرجنی بود  ماشیین که رنگش و بعد سوار اون ند ات اتکیس ای بیادمد . متنظر اتکیس مو خونه میو 

و و الکپشت کوچولو مه جواب سالمش ر  (( سالم الکپشت کوچولو )) شد . راننده اتکیس گفت :

داد . راننده توی مسری جک های خنده دار میخوند و الکپشت کوچولو میخندید . الکپشت 

ود رو به راننده ب کوچولو وقیت داشت پیاده میشد پانصد تومنیه ای که اتزه و متزی نگهش داش ته

ب کوچولوی کیفش بریون آ ورد و . رفت مست در خونه ؛ لکیدش رو از جیو پیاده شد  داد

به نگاه کردن اکرتون از ش بکه ی پوای کرد ات مامانش بیاد ... قصه ی ما به رس رس ید و  رشوع

 مثل مهیشه آ قا الکغه به خونش نرس ید

 _ مامان قصه متوم شد ؟

ه اولنی روز مدرس ته ابید اکرایی که الکپشت کوچولو اجنام داد رو اجنام بدی _ بهل عزیزم ، فردا ک

. 

 . _ حامت مامان جون ، ویل من هنوز کیف مدرسه خنریدم

کیف سامسونت که ابابت از خودش به ایدگار گذاش ته بود رو میدم که بربی  _ اشاکل نداره

 واب فردا صبح زود ابید بیدار یش .زودتر خب

 فردا ساعت چند از خونه ی حاج خامن میای ؟  اون ساعت صوریت خوشگلمو بربم ؟ _

فردا شب حاج خامن اینا هممون دارن ابید بیشرت مبومن فکر کمن ساعت دو ابشه عزیزم برب ، _ 

 بیام

 _ ابشه مامان ، مواظب خودت ابش . شب خبری ...



 مرگ  

 

امید  هگی ساعت را ب. بر اساس عادت مهیش ایدم منی آ ید چه خوایب میدیدم که چشاممن ابز شد

کردم ؛ طویل نکش ید که اب نگاه به ساعت مهه ی ، نگاه  ت موعود فرا نرس یدهاینکه هنوز وق

خواب آ لود ، دست  چشم های ، هفت را نشان میداد . ساعتارزو هامی بر آ ب نقش بستند . 

پاهای پراز درد ، انگار حسایب اب روایهامی ابزی کرده بودم . ختت مه حسایب اب  های یب حس ،

هر حرکمت صدا میخورد ، انگار میخواست عصامب را هبم بریزد ات زودتر از روی آ ن بلند شوم . 

د ختت بلن روی شاید از من خس ته شده بود و میخواست دخرت دیگری روی او خبوابد . از

یک بود ند و نزداز خواب بیدار نشده بود اکمل  رفمت ، چشاممن هنوزشدم و به مست دستشویی

من را به در و دیوار بکوابنند ، پاها و دس تامن مه مهنی حالت را داشتند ، خس تگی در متام بدمن 

 ادرم .م کیس مانندموج مزید و منتظر فردی بود که در حال ش نا ابشد و از شدت موج مک کند ،

م طمعن بود، ویل م منیدیدم بود را در آ ینه که کردم ، درست تصویر خشیصرا ابز ستشویی د درِ 

تامن را پر دس  . استابیق مانده   که مادرم حرفش را مزید درون آ نهامن دخرت زیبایی تصویر هنوز

 ، وجود آ ن دخرتو از  زاب  اکمالدوابر روی صورمت پاش یدم . حاال دیگر چشاممن از آ ب کردم و

ا را پر اس تاکن همادرم داشت  رامش اکمل به مست آ شپزخانه رفمت .اب آ   د وخیامل راحت شده بو 

میکرد و وقیت من را دید لبخندی زد . این لبخند ، هبرتین چزی برامی در زندگی بود . از چای 

ه ی مه آ رزو داش متمیکرد .  رم ، را ببنمی من را حسایب رس حالاینکه خوحشایل فردی ، آ ن مه ماد

مهیشه شاد ابش ند و مهچنی لبخندی روی لبشان نقش  در حال زندگی هستند کساین که اینجا

 . ببندد

صبحانه ی هر روز ما یک  منوی را خوردم .روی مزی نشس مت و به مهراهی مادرم صبحانه ام 

 قداری پنری بود . مادرم رژمی خاص و جعییبمو  چای زاید آ مده ، قبلش بانن که از ش تیکه

ن به نصف اس تاک که ته قوری زاید آ مده وی چای ه صبحانه فقط مقداردارد ، او عادت دارد ک

عالقه ای به انن و پنری مه برای صبحانه اش ندارد . منیدامن چرا ویل از این  مه منریسد خبورد ؛



 ، مه این خصوصیت را از پدرم مخود مادر  فکر میکمن خصوصیت مادرم به من اریث نرس یده و

 مزی رس مه وقیت زنده بود به ارث برده است ، ایدم می آ ید پدرد از مرگش بعدرست چند ماه 

م را خییل مادر  مادرم مه میخواهد راه او را ادامه دهد . فکر کمن مهچنی رژمیی داشت و صبحانه ،

دوست دارم ، از وقیت اب صدای اذان صبح بیدار میشود ات وقیت که اب صدای اذان صبح نزدیک 

میکشد . صبح ات شب و شب ات صبح مکر او در حال مخ شدن است خوابش بربد برامی زمحت 

 قصه ی الک پشت را برامی تعریف میکند . ها است و شب

ای یک فردا چبگی ، ااتیق پر از امید بر  یک صبحانه ام متام شد و به مست ااتمق رفمت . ااتیق پر از

مهراه اب  ، زندگی ، ااتیق دیده نشده بنی میلیاردها ااتق ، ااتیق پر از آ رامش یک ااتیق پر از ،

داش ته  مهراه در بریون از ااتق خود نزیشلوغی من . امسال قرار بود برای اینکه آ رامش ااتمق را 

کیس  البته مشخص نبود چه پنهان شوم در زیر مانتو شلواری صوریت و مقنعه ای سفیدابمش 

 ویل خوامه فهمید . ، آ رامش را بریون از ااتق از یک دخرت هفت ساهل بگرید قرار است این

رفمت .  به مست در خرویج لبامس را تمن کردم . کیف سامسونت و ساعت صوریت ام را برداش مت و

محل میکرد ، اما به من میخندید .  را اب خود را مشاهده کردم که موج های از نگراینچهره ای 

تظاهری سطحی میان یک مغ من را مسخره میکرد ، که انگار داشت  خنده اش طوری بود

 معیق . فکر میکرد منیدامن اشک هایش از خوحشایل نبودند و انراحیت معیقی را به دنبال داشتند .

انن بربری ای که پر از پنری شده بود یعین هامن انین که مادرم به دلیل رژمیش میل به خوردنش 

و  هرهچ.  کیفم را بر روی دو شانه ام قرار دادم و بعد بوس یدن آ ن  هنادکیفم به درون  را نداشت

 حصنه ی دراماتیکی که اجیاد شد به بریون رفمت .

رد و منیک مه اولنی روز مدرسه ، خورش ید داشت خودی نشان میداد ویل کیس حیت او را نگاه

 حال گذر بودند ، ماشنی ها ایتنها ابد خنکی به دنبال او میامد . آ دم ها از کنار و مقابل مه در 

از مست چپ می آ مدند و ای از مست راست مریفتند ، خانه ها جیغ میکشدند ، جاده ها در 

که  ار  روبروی انسان ها زانو زدم ات بند کفشی. آ رام ودند و درختان فقط متاشاگر حال هل شدن ب

یشود برای م ابشد عید که مببندم . اید ه امسال تودل سه سالگی اش ابشدفکر میکمن فروردین ما



د کفش ها چون این بن جفت بند کفش اتزه برای او بگرید ؛هدیه تودلش به مادرم بگومی یک 

 دیگر حیت برای چند ساعت مه حتمل مه را ندارند و زود از مه جدا میشوند .

یل در حا روبروی خانه ی ما ساکن بود راکه  رسه به حرکت در آ مدم ، آ ن مردی رابه مست مد

ز یی در دست داشت . امشاهده کردم که جلوی مغازه اش روی صندیل کهنه ای نشس ته و پیپ

به کفش هامی نگاهی انداخت و نیشخندی روی لبانش نقش بست . من به رامه  آ ن طرف کوچه

فکر من را به خود مشغول کرده بود  راه متامدر  نیشخند مه به دنبال من آ مد . ادامه دادم ویل آ ن

ن ؛ این نیشخند برای چه بود ؟ مگر کفش های م مزید و گاهی به کندی رضابن قلمب به تندی. 

 جز کهنه بودن چه ویژگی دیگری داشنت ؟

ها بودم که ات رسم را ابال گرفمت ، دیدم که به مدرسه رس یده ام . رضابن قلمب دو در این فکر 

و اب ترس ه بود . رفمت جلو . یک مرد قد بلند و الغر جلوی در ورودی ایس تادچندان شد 

خایص لکمه ی سالم را از دهامن بریون آ وردم ویل مرد جرعت این اکر را نداشت و اب 

ودم . از ترمح متنفر ب (( ؟ تنها اومدی دخرت ؟ پدر ای مادرت کجا هسنت )) بیحوصلگی گفت :

رس تاده ف دوست نداش مت کیس متوجه ی آ ن شود که پدرم به یک ماموریت طوالین به پیش خدا

شده است و مادرم مه به دلیل اینکه حاج خامن همامن دارد منیتواند به مدرسه بیاید . از دروغ مه 

کردم س حنی انداخمت و به داخل رفمت . مرد وقیت پش مت به او بود بدم میامد برای مهنی رسم را پای

است بود ر   بد ؟که درست متوجه ی آ ن نشدم . منیدامن چزی خویب بود ای ویدچزیی زیر لب میگ

 فقط هر چه بود قرار بود در متام طول مدرسه فکر من را به خود مشغول کند . ای دروغ ؟

ه فکر بود تکیه دادم و ب شده گوشه ای نشس مت و به دیواری که روی آ ن شعار نوش ته در رفمت

م را ابال پرداخمت . وقیت رس  اجنام دادنداب من  مغازه دار و آ ن مرد جلوی درکردن به حرکیت که 

عده  .میخندند  ی جعییباب صداها آ موزها نگاهی به من میکنند و بعد آ وردم دیدم مهه ی دانش

به الکیس که  وقیت حیت . ه ای به کیفم ، عده ای به صورمت، عد ای به کفش هامی نگاه میکردند

 ر چبه هااکمه که در آ ن ساکن بودند  هایی نگاه کردم ، دیدم آ دم بزرگرو به حیاط قرار داشت 

کرد که تند اکر می آ نقدر. مگر من چه چزی خنده داری داش مت ؟ رضابن قلب من را تکرار میکنند

 شده بود و دوست داشت خبوابد . دیگر خس ته



وقیت اکرش به امتام رس ید و از کنار من در  . مست چپ من در حال آ ب خوردن بود دخرتی

حال رد شدن بود انگهان رو به من کرد و گفت : عه چرا اینقدر چایق تو ... و کنار دوس تانش 

رفت و اب مه به چایق من خندیدند . مگر چایق من چزیی به الغری او اضافه ای مک میکند ؟ چایق 

ای آ ن ها اجیاد کردم ؟ چرا به خودشان حق من چه ربطی به آ ن ها دارد ؟ مگر من مزامحیت بر 

د ن ها سوال هایی بودنمیدهند هر چزیی که راجب من به دهنشان مریسد به زابن بیاورد ؟ ای

را  و چزیی که این سوال ها را آ بیاری کردند آ سفالت حیاط مدرسه اشک هامی به خاطرشان که

 شد .میجاری  اطحاصل یک خنده بود که آ ن طرف تر حی د اشک هایبه وجود آ ور

. از اطراف  به اخر فرس تادند تر از دیگر چبه ها بودم من رادر صف چون چاق تر و گنده 

صداهایی میشنیدم ، چبه ها به من لقب هایی داده بودند و من را اب آ ن ها صدا مزیدند اما من 

ما به اکه حرفای زایدی برای گفنت بدل بود نقش یک آ دم کر و الل را ابزی میکردم ، ادمی 

 نشنیدشدم کیس حارض نشد کنار من بوقیت وارد الکس  لبانش را تاکن دهد . دالییل منیتوانست

س نشان میل رس الکو هر وقت مه میخواس مت عکس الع و کثیف هس مت چون میگفتند بو میدمه

را  و حرفامی دی را روی من خایل میکردندآ ب رس  دمه اب تیکه هایی که به من می انداختند ،

س . الک که جواب آ ن ها را بدهد و داد منیگرفتند . من مه کیس را جز اشک هامی نداش متجدی 

 گاهی حیتحرفایی که داخل آ ن زده میشد نداشت .  در طول الکس هیچ توجه ای به متام و معمل

ه اب دیگر چبه ها به من میخندید ؛ چراغ هدایت من را به آ تش کش ید و کش یت اوقات مه مهرا

 ر خود غرق کرد .جنات من را د

ساعت الکس ما دوازده را نشان میداد من مه از این زمانه یب اطالمع و چزیی از آ ن منیدامن ویل 

و  خراب کمن . ترس اب فکر به اتفاقات امروز ، وقتش شده بود به خانه بروم و لک روزم را

اسرتس متام وجودم را گرفته بود . خانه ی دوم من برخالف خانه ی اول نه آ رامشی برامی داشت 

ه ب و نه زندگی و نه امیدی . فقط رسشار از چبگی بود ، چزیی که دیگر به آ ن احتیایج نداش مت .

ا وزم را آ جنه ی ر و حدااقل ادام دوست داش مت زودتر به خانه برمسمست ایس تگاه اتکیس رفمت ، 

در حال خوردن غصه هامی ارام حرکت میکردم . خییل  .این هجمن شریین  خراب کمن نه وسط

بودم که انگهان دو پرس نوجوان جلوی پامی سزب شدند . خییل ترس یدم ؛ یکی از آ ن ها به 

) دیگری گفت : ( زود ابش حمسن اکر رو متوم کن الانه که اذان بزنن . ) اهر پرس که به ظآ ن  (



بود دست کثیفش را روی دهامن گذاشت و اب دست دیگرش ساعت را از دس مت  امسش حمسن

ف دمت گرم ، اکرت درس ته . حی )) گرفت . دوستش در حایل که مانند دیگران میخندید گفت :

ه ای بلند خندید و اب مه به کوچ حمسن نگزاشت حرفش متام شود و (( .وگرنه .. که دیرمون شده 

دم شو آ   ا خاهل ام مهیشه به پرسش میگویدآ دم ها زانو زدم ، منیدامن چر دویدوند . دوابره روبروی 

 تبدیل شده تند که آ دم شدن به یک روای و آ رزوس. مگر آ دم ها چه ویژگی خویب را دارا ه

 است ، دخرت خاهل هامی .

در حایل که روی زمنی نشس ته و گریه میکردم ، متوجه ی دس یت شدم که در حال نوازش رسم 

م را که ابال گرفمت پریزین اب چادری پر از گل های ریز قرمز و دس تاین که حاال خایل است . رس 

 د را مشاهده کردم . اتفاق جعیب این نبود که بر خالف گذش ته در دس تانش میوه ایاز میوه بودن

نداشت ، خب واحض است میوه هایش را مکی آ نطرف تر گذاش ته بود ات بتواند رسم را  وجود

نوازش کند . اتفاق جعیب این بود که از این آ دم از کجا پیدا شده که بر خالف بقیه آ دم ها دارد 

به من همرابین میکند ؟ مگر ما آ دم خوب مه دارمی ؟ ابور کنید گیج گیج شده ام و هیچ چزی 

 منیدامن .

خواس مت امسش را سوال کمن و به خاهل ام بگومی به جای لکمه ی آ دم از امس او اس تفاده کند ویل 

ی ترس یدم . مک پریزن رفته است ای اصال وجود نداردات رسم را برای ابر دوم ابال گرفمت ، دیدم 

به  حالت خایص اب ویل اب دس یت که به رسم کش یده بود اسرتیس که از قبل داش مت اکهش ایفت .

 را دیدم بعد از گذشت چند دقیقه یک اتکیس مست ایس تگاه اتکیس رفمت و منتظر اتکیس ماندم .

ثر اتفاقات امروز قدرت تلکم خود را از دست داده بودم و  که به مسمت میامد . سوار شدم . بر ا

موفق به سالم گفنت نشدم . انگار راننده و مردی که جلو نشس ته بود نسبت به من حس بدی 

 شتند ، منیدامن ، چهره ی آ ن ها که بیانگر چننی مطلیب بود .دا

اب لکامیت که راننده در طی مسری به زابن میاورد ، اطمینامن بیشرت شد که آ ن پریزن تنها آ دم 

خوب موجود در این کره ی خایک بود ای اصال آ دم نبود . شاید اگر مادرم دیشب آ ن قصه را برامی 

ست بندی آ دم های خوب در فکر من میشد ؛ اما او به من دروغ د لیست منیخواند او مه جزو

 ود اورا خ. اما منیدامن چاکر آ دم های بد است  اکری که خودش ب من گفته بود گفته بود ،

چرا یک تصویر خوب از دنیا در ذهمن اجیاد کرد و به من گفت اب این  ایناکر را اجنام داد ؟



 ون هنوز کرایه تل  بودن برامی شریین بود چاین افاکر در حنیتصویر به دنیا نگاه کمن ؟ مثل اینکه 

 . پول را دادم و پیاده شدم و ات امروز ده سال میرا حساب نکرده بودم که به کوچامن رس ید ام

 شدادامه داش ته ابمیشود که این اتفاق ها در حال تکرار شدن است و شاید ات ده سال بعد مه 

دامه مسری حاال حاال ها ااین  ه هنوز از هویتش چزیی منیدامن ؛ک و به قول آ ن دوست ای دمشامنن

 دارد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سکون  

 

وقیت مورچه در حال گذر از پل بود ، منیتوانست ات دو سانیت مرت جلو تر از خود را ببیند . قبل 

که هر کدام  وجود داشت در اطرافش دیگر مه و راه پل 41000،  وداز اینکه وارد این پل ش

حیس  واز مورچه ها به طرف یکی از آ ن ها مریفنت و این مورچه اب توجه به نگاهی که داشت 

این مسری را انتخاب کرد . شاید هر مورچه اب خود فکر میکند این  ، که به او مکک میکرد

ه رس ید و بقی ت و به خانه اش خواهددرست اس ن اب خود محل میکندمسریی که دانه را در آ  

سری م رد پاى ش مییاییاب گذاشنت  د کهمورچه ها به کیس احتیاج دارن ی مسری ها اشتباه .

:  ریوی کنند ویل چند مشلک وجود داشتاز او پ مورچه ها و به آ ن ها نشان دهددرست را 

د به . مورچه ها توان اعامت پاینی افتاده است و اگر مه داشت از پل به مهچنی خشیص وجود ندارد

او را ندارند . مورچه ها فکر دارند ویل تنها مککی که فکرشان به آ ن ها میکند این هست که ما 

 . درست میگویمی و او اشتباه میکند . گوش هایشان مه در حامیت از مغزشان کر شده است

فتد یااتفایق م ز پااین پل چهحاال ابید بنش ینمی و نگاه کنمی چه کیس مسری را درست مریود و بعد ا

. حال که رهربی وجود ندارن راه حل مناسب برای مورچه ها چیست ؟ شاید ما ابید مسری 

اش ته اکری ند مسریی که بقیه ی مورچه ها برای خود انتخاب کرده اندخودمان را برومی و به 

 ، ها قوی ترین موجود دنیا هستندهر چقدر مه ضعیف ابش ند به عقیده بریخ  ، آ ن ها ابش می

مورچه ها منیتوانند مسری حصیح را از مسری انحصیح در  ند این است کهر دا که ویل تنها مشلکی

 .امتداد یک راه خاص تشخیص دهد ، مگر اینکه مورچه مطعلق به جنگل های آ مازون ابشد 

حاال مورچه دو سانیت مرت به دوسانیت مرت به جلو می آ ید ات به هدفش برسد ؛ شاید در اواسط 

ر ه ؛ هرچند اکر خستیست . چرخه ی حیاتن شود و خبواهد مسریش را عوض کند راه پش امی

، ماده ها یک لکین در ارتفاعات به پرواز در می آ یند بس یار جالب است  مه یک از مورچه ها

و نرها مه به دنبالشان مریوند ، بعد از جفت گریی نر ها فورا ممیریند و ملکه به پاینی میافتد و 

م خت در آ ن میسازد و. او برای خود آ ش یانه ای  از گر دس ته ای جدید میشودبه تنهایی اغ



ا ه آ ن بریون می آ یند . وقیت این کرممیگذارد ، پس از آ ن کرم هایی که فاقد مغز هستند از 

ه زندگی پراکر و فعال خود را آ غاز می کنند که وقف ملکه و بقی رسعتتقریباً به بزرگ میشود ، 

من منیدامن این مورچه و سایر مورچه ها و حیت خودم ، راه درس یت را در  . میشوداعضای گروه 

ه آ هنا به راه ما ای  که راپیش گرفته امی ای نه ، پس نباید در اکر سایر مورچه ها دخالت کرد ات وقیت

دیگران برخوردی نداش ته ابشد . وقیت یک مورچه اب رفتار خود ، راه زندگی را برای دیگران 

ط ابید برای . پس نتیجه میگریمی هر مورچه فق ابید تغیری را بپزیرد ای زیر پا هل شود میبندد ، ای

خودش زندگی کند و ات وقیت که دیگر مورچه ها برای او ای دیگران آ زاری اجیاد نکرده اند به آ ن 

باه  به اشتات من در رامه خود را نشان بده اینگونه ند ، البته نه اینکه بگویمی توها اعرتاض نک

 گاهین مهه ی ما دارای قدرت کنرتل "نگاه" هستمی و هبرت است به جای اینگونه چزیها نیوفمت ،

شان و راه اشتباه را به ما ن در متام این سال ها بر رسمان الکه میگذاشتند به مورچه هایی که

 ندازمی .یب میدادند

 

 

 

 

 



وس  کات 
 

 یک ابید روی پای راستت لگد بزمن ؟_ چقدر کند مریی . یه خورده تند تر برو دیگه . ات 

 هزار تومنش مه توی گرفیت . دو _ اون زمان پونصد تومان دادی به صاحب قبلمی من رو

 بدهاکری ؟رت ما قرار گرفت ؟ حاال مه داش بو 

 ن بزنیین که هفته به هفته به خوردت میدادم ._ چشمت رو بگریه او 

 چند سال شده که تو این خیابون تکراری_ فکر میکین اون بزنین رس چی خرج شد ؟ ایدته 

 ؟ من را میربی و میاری

میبینید جعب روزگاری شده  ... حیت این زابن بس ته مه برای ما زابن در آ ورده است . مطمعن 

 دا درخ ادوست و خریخواهی مثل من بوده ،خدهس مت به دلیل اینکه این مهه سال زیر پای فرد 

وامه کند . البته من او را در هبشت خنمیمازرایت تبدیل  مثلهبشت او را به یک ماشنی هبرت 

 نی آ قا حرفش را زده بود .ش ناخت چون ات به ال ن مازرایت ندیده ام فقط یک ابر پرس حس

 یه خورده مه عرق منیکرد ات آ یب روی رس یله مسجد رس یدم ، هوا خییل گرمش بود وابالخره ب

 در حال اذان گفنت بود . حمسن پرس فوق العاده خوش بختانه هنوز حمسن پرس عیل اقا. ما چبکد

.  را بر عهده داشت موذن نقش خویب بود درست مانند پدرش . هر روز به مسجد میامد و

صدایش را لک حمهل میش ناختند و مهه از او رایض بودند . امروز یک ساعت صوریت در دست 

 ای اکش دخرت . ه استصوریت تنها رنگ ساعت های دخرتانفکر میکردم  چه جالب داشت ،

من مه مانند حمسن هر روز به مسجد می آ مد و مناز میخواند . خیال من مه راحت است یک 

در بنی عبادت به  را  میاپرده در بنی منازخانه ی خواهران و برادران نصب کرده اند ات برادران گر 

 میربد . ار  آ بروی منمنیدهد . این دخرت نفهم آ خرش ویل او به حرف های من گوش  ندازدگناه نی



یک  امتً حات وضو بگریم . چقدر بوی بدی گرفته بودم ؛ الزم شد  به مست دستشویی حرکت کردم

اه : لطفا اب وضو خارج شوید . در ر  و روی آ ن بنویسماعالمیه روی شیشه ی اتکیس نصب کمن 

ز آ هنا خمت ، بعیض اچند نفر از مه حمهل ای هامی را دیدم و اب آ ن ها به سالم و احوال پریس پردا

درابره ی صاحب خانه ام به من گفتند ویل برای من امهییت نداشت . هر طوری  جالب ناکیت

ه در چون فرش ته ای ک بود از بینشان رد شدم ات وضو بگریم و مناز اول وقت را از دست ندمه .

وگرنه  دگفته بود : مصاحل را اول وقت برسانی هبشت در حال ساخت و ساز اکخ هامیان است

 ن ها گری خواهد داد .مریک که دم در هبشت قرار دارد به آ  گ

واز خواندن آ   ابالخره وضو گرفمت و به مست منازخانه حرکت کردم . در راه انگهان موابیمل رشوع به

لرزیدن کرد. اب خودم گفمت : ای صاحب خانه است که شاپاش میخواهد ای خامنم هست که  و

 ، مثل اینکه بهل میخواهد بگوید زودتر شاپاشش را بده ات خس ته نشده و حوصهل اش رسنرفته .

زمن پشت تلفن است ؛ تو را خدا ببینید جعب زن یب فکری دارم در حایل که برای ساخت اکخ 

ِرپیت الامنان است . آ یندمان در تال ر خداای چه اشاکیل داشت اگش هس مت او به فکر خانه ی َد

 مهه ی َمردم مثل من اینقدر خوب می اندیش یدند ؟ 

امن ه. دیدم ابز مه موابیمل  رفمت داخل ، ردیف اول نشس مت و اولنی نفر اب حاج آ قا دست دادم

 منازم را خواندم و به کردم .، عصباین شدم و خاموشش حرکت زشت و مس تهجن را تکرار کرد

 پای خسنان حاج آ قا نشس مت . امروز داشت درابره ی امهیت خانواده و زندگی حصبت میکرد . 

 و و مهیشه به آ ن ها خویب میگفت : ما ابید مهواره به خانواده توجه ی ویژه ای داش ته ابش می

ین موقعیت در ابید آ ن ها را در هبرت  ن را ابید به آ ن ها اختصاص دهمی ؛حمبت کنمی و بیشرت وقامت

 . این دنیا قرار داد

از حاج آ قا بعید بود مهچنی حرفایی بزند ؛ وقیت این دنیا متام شدنیست چه فریق دارد به خانواده  

 خویب کنمی ای نه ؟ همم آ ن دنیاست دنیایی که به طور حمت مهیشه در آ ن خواهمی ماند .

و اعصایب خورد به راه افتادم ، در راه تنها داش مت به حرف های ی ارابه ام به مهراه به مست خانه

ن رس یدم کوچامحاج آ قا فکر میکردم و مدام آ ن ها را اب دالییل که خودم میساخمت رد میکردم . به 

امن وسط کوچه رخیته بود و زن دیوانه و یب فکرم در حایل که صدای جیغ . متام اس باب و وسایل



 دیدم  ،. جلوتر رفمت و عنی خیالش مه نبود د روی زمنی خوابیده بوددخرتم در کوچه غوغا میکر 

مهرسم اب صوریت پر از خون روی زمنی دراز کش یده بود . نگاهی به دخرتم انداخمت ؛ در حایل 

اش متام  نزاش مت مجهل (( اباب ، مامان ... )) میگفت : ی از رسش افتاده بود گریه میکرد ،که رورس

فتاده ؟  شود و س ییل حممکی را در گوشش خواابندم و رسش داد زدم : چرا رورسی از رست اُ

در مهنی حنی پریزین مهراه اب چادری پر از گل های ریز قرمز و دس تاین پر از میوه از انتهای 

فردا برای  و کوچه میگذشت . صورتش را به طور اکمل ندیدم ویل حس کردم مکی آ برومان رفته

لک حمهل تعریف میکند دخرت ابولقامس آ قا کشف جحاب کرده است . دوابره اب این فکر اعصامب 

 خورد شد و س ییل دیگری به گوش دخرتم زدم .

رفمت روی زمنی نشس مت و به دیوار تکیه دادم و به فکر فرو رفمت که چه چزیی ابعث شد 

 ین بنی چند سوال کوچک دیگر مه به ذهمن رس یدرورسی از رس دخرتم افتاده ابشد ؟ البته در ا

: چرا هرچقدر زمن را تاکن میدادم بیدار منیشد ؟ چرا نفس منیکش ید ؟ چرا از دماغش خون 

میچکید ؟ چرا دخرتم گریه میکرد ؟ چرا یک چاقوی خوننی کنار جوب افتاده بود ؟ چرا جواب 

 این سوال ها برامی امهیت چنداین ندارد ؟

 اب آ خرین سوال را بدامن : چون این دنیا امهییت ندارد همم هبش یت است که ...فکر میکمن جو 

 

 

 

 



روع  ش 
 

 بود . گرما چنان بود که دیگر درختان مه گذر بعد از یک ظهر داغ  در حال ، 1زمان حوایل 

و میل به کش یدن اندام خود روی آ سفالت نداشتند . به مانند اینکه پایزی در اوایل  خس ته شده

معرش اب چالشی جدید رو برو گش ته بود ؛ دخرتانش : نس می ، ابران و رحیانه او را ترد و جای 

 خایل خود را به سه خواهر انتین به امس های : آ فتاب ، گلنار و سوزان داده بودند .

بیه پایزی ش که ویل شلوغ ، انگهان پریزین منااین میشود که داس تان زندگی اشمرتو در این کوچه

دگی و انمیدی جای فرزندانش را به طور اکمل پر کرده اند و برای سوزن خامن است . مغ ، افرس 

نبار اکه اندا ند . پریزن اب چادری پر از گل های ریز قرمز و اش ته اابیق نگذجایی خنت در این ا

دیگر  پاهایشاند . میکش های رنگارنگ به زور خودش را به مست خانه اش میوه پر از دس تاین

 د .آ ن توان جواین را نداشتند و اب هر حرکت فشار س نگیین به آ ن ها وارد میش

این کوچه ی طوالین دارای سه بن بست کوچک تر از خود بود و در هر بن بست ، افراد و 

ت د و اتفاقات فکر پریزن را در متام روز به خود مشغول این افرا فاقات زایدی در حال زندگی .ا

 چبه که بود از این کوچه میرتس ید و .قرار داشت  . خانه ی پریزن در بن بست سوم میکردند

دوست داشت به زودی به خانه ی خود برسد . بزرگ تر که شد  اوضاع خییل تغیری کرد او 

مهچنان مه از کوچه ترس داشت ویل ترسش از این بود که به زودی به خانه اش برسد ! در متام 

هل اش از وصاو مکک میکرد حآ واز میخواندند به این سال ها صدای پرنده هایی که در این کوچه 

 آ ن رس نرود .

پریزن به بن بست اول رس ید ، در بن بست اول خانه ای وجود داشت که ساکنینش خود را اب 

ابدبزن های دست سوز خنک و اب چراغ گرد سوز گرم میکردند که بزرگرتین تکنولوژی این 

ای را  غ دخرت هفت ساهلحساب میامد . پریزن به وس یهل قلب و فکر خود صدای جی خانواده به

 در خانواده ی آ ن ها ی خییل دورکه پدرش به دلیل ارزش های سنیت که از سال هامیشنید 



ودش پیدا ا راهی که برای تسیل ختنه دخرت شود وبود ؛ منیگذاشت راهی مکتب خانه  هنادینه شده

 بود . شده ایشنگران اشک ه . مادر این بود که اشک هایش را از گوهر به خاک برساند میکرد

دوست نداشت به دلیل مشالکت خانوادگیشان به کس دیگری صدمه ای برسد و جمبور به  او

ترک خانه ی اصیل خود شوند . دلش برای اشک ها سوخت و در کنار صاحب خانه نشست 

و به او دلگرمی داد ؛ از مدرسه ، معمل و مهالکیس بد میگفت ات شاید مکی بتواند دخرتش را آ رام 

، دراز کش یده و به توجیح از اببت مکتب خانه راحت شد  . پدر مه که دیگر خیالش کند

 اشتباهاتش میپرداخت .

پریزن قوت گرفته بودند و اب یک چشم هبم زدن به بن بست دوم رس ید ، چزی زایدی انگار پاهای 

ر بن د خواس ته ی خود در بن بست دوم میگشت .نیامده بود و به دنبال  از بن بست اول گریش

 ویش نصب کرده بودند . مهه خوحشالبست دوم ، از این رس ات آ ن رس دیوار ها را چراغ های خام

اس تگاری بیاید . پریزن از شادی آ ن ها و ؛ قرار بود بعد از گذشت مدت ها برای دخرت خانواده خ

 مهحلظه ای خوحشال گشت ویل بعد از این مهه سال هنوز منیدانست شادی مه گذراست . شاید 

ی را ابر دیگر در فکر خود مرد پریزن . میدانست ویل توان پذیرش این واقعیت تل  را نداشت

ش س نگیین یک س یگار در دست چپ و به فکر فرو رفته دید  که به یک پش یت کهنه تکیه داده

را به طور اکمل از انسانیت و اجامتع حذف کرده بود ،  مکه دخرت  من )) میکند اب خود میگوید :

لبخندی که روی لب پریزن قرار داشت طویل نکش ید  (( ؟چننی چزیی ممکن است طورپس چ

که قرینه شد .  پدر اب عصبانیت دخرت نوزده ساهل ی خود را کتک مزید ات شاید به جواب سوالش 

برسد . دخرت اینبار مه عقده های خود را روی اشک هایش خراب میکرد ویل دیگر مادری وجود 

 .ک های بیچاره ابشد نداشت که نگران اش

پریزن وقیت به خودش آ مد که در بن بست سوم حضور داشت ، نفهمید چه شد که به این رسعت 

سال  چزیی حدود هش تادرد شده بود ،  اینجااز این دو بن بست عبور کرد . دفعه ی قبل که از 

اج و شوهرش و تنها ، پرسان و دخرتانش ازد ، در بن بست سوم پریزین زندگی میکند طول کش ید !

 ای رنگارنگه سال ها پیش معرش بنی ما بینندگان تقس می کرده است .  هر روز برای خرید میوه

یس ، هر روز منتظر اتک و آ ن ها را بدون اینکه خورده شوند در خیچال میگذارد به بریون مریود

ر روز از دست میکشد ، همامیند ویل راننده اتکیس او را منیبیند ، هر روز روی رس دخرت چبه ای 



هر روز در خیاابن های این شهر  میشود ،متاشای وضع قبل ، الان و آ ینده ی جامعه انراحت 

دنبال اتفایق میگردد که برای زندگی به او روحیه دهد . اتفایق که خودش مه منیداند چه چزیی 

ه این اعتقاد ب گی میکرد که در بن بست سوم زندمیتواند ابشد ؟ پریزن در متام این سال های اخری

 مثل اینکه مانند متام زندگیشویل  داشت که در این بن بست چزیی برای از دست دادن ندارد

یفش " نگاه " رسچشمه میگرید ؛ دست در کبود، اشتباهی که از یک مرتکب اشتباه دیگری شده

ارد و ابید اب مه ند میکند و میبیند لکید خانه اش را گم کرده است . حال او دیگر بن بست سوم را

آ ن خداحافظی کند . شاید خداحافظی از بن بست های اول و دوم برایش خست بود اما در این 

ال ها به دنبال شاید این هامن اتفایق بود که س .بن بست یب اختیار لبخندی بر روی لبانش مینشیند

وچه یچ اطالعی از کو حاال او ابید زندگی در کوچه ی جدیدی را جتربه کند ، من هآ ن میگشت 

 ادرس کوچه شایدی جدید ندارم چون بعد از اینکه پریزن را اب آ مبوالنس بردند دیگر او را ندیدم . 

 بیش یلزمنی ، شاید مه خیا این ابشد ، شاید یک جایی میان ها جدید یک جایی میان این آ سامن

ز آ ن چه چزیی غری ا  ،نگاه " هس مت " نباشد و متام زندگی مهنی یک کوچه ابشد . من تنها یک

ی مهراه ابشد اب انبودی مهیشگفقط میدامن این یک رشوع است حیت اگر  شام میبینید را منیبیمن .

... 

 

 

 


