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 مقدمه:

 

 . دیکه در حال خواندن تجربه ما هست ییسالم به شما
شد و   شنهادیپ  ها،ه فصلک سروک از سمت بچ  نیبود که تو ا  یداستان کوتاه کارگاه  یسندگی نو  کارگاه

ی هم و راجع به داستان ها  نوشتن  می شروع کردرو    داستان نوشتن  بعد از شروع کارگاه، از همون اول

پلتفرم  جلسات و  صحبت کردیم و در به اشتراک گذاشتیم  داخل خود  داستان    در مورد  .نظراتمان را 

  نه یزم نیهامون تو ا  قهیو سل یسیاز خود قواعد داستان نو  ایم   یهم صبحت کرد گهی د یها سندهینو یها

ازش    یا  گهیبخش د  د،کارگاه بو  نیاز ا  یبخش  هیانگار نوشتن داستان فقط    یعنی  میحرف زد  یلیهم خ

 . نحوه تفکر ما   یهم رو و ذاشتیم  ریداستان ها تاث  یبود که در آخر هم رو ییحرف زدن و تبادل نظر ها
 . میکارگاه ما دو دسته داستان دار یتو خروج خب

ها  یها  داستان داستان  اول  هر    ییدسته  که  اعضا  کیهستند  هرچ  یاز  نوشته،  رو  اون  که    یگروه 

بعض پلتفرم  و  جلسات  تو  صحبت  از  بعد  و  نوشته  رو  داشته  متن   یرو  یراتییتغ  ه یها    یدوست  اون 

 .  کردن جادیخودشون ا

خروج  اما دوم  ها  یدسته  که    ییمتن  اصل  کیهستند  اشتراک  ا  نیب   یوجه  هم  اون  و  دارند    ن یهم 

طور که دلش خواسته  اما هرکدوم از بچه ها هرچقدر و هر  شنیجمله مشخص شروع م  کیهستش که با  

 . اون رو ادامه داده
از که    هی تیفعال  ییجورا  هیروز قبل از اختتامیه جمع شده و    2مجموعه ها از شروع کارگاه تا   نیدو دسته ا  هر

 ه. داشت یخروج یرو  میمستق ریتاث ه وبود انیاون در جر  یشروع کارگاه تا انتها
اعضا   یبخش دوم بود  اما خب طبق را یداستان ها یهم برا یاگه ی د یبجز جمله مشترک نظر ها البته

 . جمله مشترک انتخاب شد

  ...سراغ داستان ها میم بری نکن ییگو ادهیز گهید خب



  

 فهرست 

 بخش اول: داستانهای کوتاه خط خطی 

 گآرین کافه طوری |    ▪

 گآرین زمان|    ▪

 امید    نوازشگر| ▪

 امید شکستگی|   ▪

 امیرحسین باجه شماره چهار |   ▪

 امیرحسین وصیت عشقعلی خان|   ▪

 بهار منطق زندگی |   ▪

 سام طبیِب این دیار|   ▪

یف |   ▪  ماجد کارمند شر

 ماجد ناجوانمرد|   ▪

 مری خاطره های گل ناز|   ▪

 یاسی زوال عقل|   ▪

 یاسی ایستگاه مترو|   ▪

 

 بخش دوم: 

 « دارند…  یب یعج  شباهت   کنند،یم   یآنها زندگ   یکه تو  هایی آدم  به گاهی هاخانه»

ین ▪  به قلِم گآر

 امیرحسین به قلِم  ▪

 به قلِم بهار ▪

 به قلِم ماجد  ▪

یم ▪  به قلِم مر

 به قلِم یاسی ▪

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 | اولبخش |

 خطی استانهای کوتاِه خط د

 
 

ما  اشاره:   بخش  این  و  قلم توی  کردیم   رها  را  هر  مان  درباره 

دستمان  موضوعی که دوست داشتیم نوشتیم. قصدمان این بود که  

در   بار  اولین  برای  ما  از  بعضی  حتی   . نوشتن  مسیر  در  بیفتد  راه 

های ذهنِ خطی.. و حاال این نتیجه خطزندگی، داستان می نوشتیم.

 ماست.  

  



  

 

 کافه طوری 
ین به قلِم   گآر

رو سمت کوچه    رشیمس  رفت،یم  شهیکه اون هم  یپارک  یروز ها بعد از غذا دادن به گربه ها  هیبق  مثل

 . بن بست ادامه داد 

 . تر کرد عیسر یانداخت و قدم هاش رو کم ینگاه ”یبا مضمون “کافه طور  یکیکوچ  یتابلو به

 . زد هیکنج کافه تک واری د شخدمت،بهیبه پ  یشگیگفتن همون هم با

و  دستاش جا خوش کرد نی کارامل الته ب سیو شفاف با محتویات آ  یکیپالست وانیل قهیاز چند دق بعد

 .اومد رونیبعد از حساب کردن از اونجا ب

 . کردی م ریلب آهنگی رو زمزمه و کامال داخل تفکراتش س ریز

 .بود طبقه اول یتو  یمیقد  یآجر یبا نما شی محض چشم به هم زدن داخل آپارتمان نقل به

کانتر بود رو برداشت و همراه    ی که رو  یگذاشت و قاب عکس نسبتأ بزرگ  نییرو آروم پا   شی پشت  کوله

داخلش سر   ن،ییدرخت چنار از باغچه پا  کیکه فقط    یکیقهوه دست نخورده اش سمت تراس کوچ

 . خم کرده بود حرکت کرد

کنارش قرار    کیکوچ  زیم  یرو رو   وانیکهنه گوشه تراس قاب عکس و ل  ی تک صندل  یاز نشستن رو  بعد

 . داد

 داد و سمت چنار برگشت و برگ هاش رو نوازش کرد یاحساسش رو به لبخند پررنگ یصورت ب یجا

 . چنار من یامروز چطور+

 .برش داشت زیم یاز رو وانینگاه کردن به ل بدون

 نشدم  ریشش سال اصال ازش س نیا یتو ،یدار یخوب  قهیواقعاً سل ..قهوه مورد عالقتو گرفتم+

 . دیاز قهوه رو نوش یاهاش رو باال انداخت و جرعه  ابرو

 ست؟ ین  نطوریا ،یدوسش دار ..کهیپاییز نزد+



  

برگشت،قاب عکس    سمت قاب عکس  شدی م  دهیبغض و دلتنگی درش د   یهمون لبخند که حاال کم  با

  ی ش یاش را کامال پوشانده بود چشمان م  یشانی پ  یروشن که رو  یقهوه ا  یساله با موها  17پسرک حدودا  

 . اش صورتش رو بانمک تر کرده بودند یخرگوش یکننده بود و دندون ها رهیاش خ

 .کنمیم یتو هم زندگ یبهت قول داده بودم که بجا+

 . کرد یهم فشرد و تکخنده ا یچشم هاش رو رو یلحظه ا یبرا

 . دربر داشت یکه شروع یانیپا

  



  

 زمان
ین به قلِم   گآر

 :  دیرو مطالعه کن های داخل تصویرنامه ابتدا  لطفا

─────────────────── 
 



  

 

 

 



  

  



  

 

 ، زیعز  آتش

د   من دق  دنیرس  ریمفهوم  خ   دمیفهم  یزمان  قایرا  نصفه شب در  خودم    دمیدو یم  یباران  یها   ابانیکه  با  و 

 ییو سرما  ی خال  ی فقط نگاه پر از غم پرستار و تخت  نم،امایات را بب  یش ی دوباره چشمان م  توانمیبودم م  دواریام

 .شد  بمیکه تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود نص 

 .دارد  یچه حس دنیرس رید  فهممیم حال

 . کرد یخوب را تکرار و بارها دوباره زندگ یزمان را به عقب برگرداند و حس ها توانیدگر نم یوقت

چناریراست درخت  داشت  ی!  دوست  برا  یکه  م  تیرا  سر  هاعم  گربه  به  غذا  زنمیکاشتم،  را   شانیو 

 . نگرانشان نباش دهمیم

 ..بایو خونگرم هستند و البته که ز یو مادرت را مالقات کردم، مثل خودت خوش برخورد، اجتماع پدر

باش  نیا  تیبرا  میصحبت کنم تنها آرزو  ادیز  خواهمینم اگر    یحت  ایو    یاست که آنجا در آرامش 

 یرا داشته باش ی زندگ نیبهتر یکن یبازهم زندگ یتوانیوجود دارد که م  یگرید  یایدن

 -ر.دار شما آ  دوست

1400/9/9 

 

 

 

  



  

 نوازشگر
 امید به قلِم 

 ی سیبود خ  ومدهیاما هنوز اتوبوس ن  دیرسیبه خونه م  شیساعت پ  کی  دیبا  .شده بود  رید  یلیشده بود خ  رید

کالفه    ابونیخ  یو شلوغ  کیمختلف دور و نزد   یها از سمت ها  نیبوق ممتد ماش  یو شر شر بارون با صدا

از بارون رو احساس کنه هوا گرفته بود انگار   ییبو دادیاجازه نم ینیدود و اگزوز هر ماش یبو  .اش کرده بود

اب رو بدنش رو احساس    یبود از بارون و من فقط قطره هان  یخودش کاف   یبرا  دیکشی که م  یو نفس

برخورد بارون    ی صدا  یحت  ،بود  دهیکه لباسش به بدنش چسب  یکالفه کننده مخصوصا وقت  یسی خ  هی  .کردیم

 . شدیها محو م نیدادن ماش ازگ یصدا ریز شدمی رد م یکه از جو یاتوبوس و من ستگاهی با سقف ا

 

ا   از دوسمت  ها  ستگاهیهر  درخت  سمت    دهییرو   یتنومند  یاتوبوس  از  رو  سرشون  همه  اما  بودن 

قطرات آب از   یبه راحت  نیهم  ی نداشتن برا  یانسان  یبه ساخته ها  یدور کرده بودن عالقه ا  ستگاهیا

 . ختیری م نییسوراخ سقف به پا 

 

قطرات اب هم همونجا  ستادیمیکه وا  ییهرجا  .کالفه شد بود .کردی و به ساعتش نگاه م  رفتیتند راه م تند

در    یو برف پاک کن ها  دینور سف  یسمت راست کل  کرد،یرو نگاه م   ابونیگاه گاه خ  کردنیشره م

در   یبعض  ودنکالفه ب  یهمگ  ،یو در هم هرکس  یعصب  یو چهره ها  کردنیمنو پاک م  یلی م  یحال کار که با ب

با ماش با گوش  یکیبودن    یبغل  ایروبه رو    نیحال دعوا  بق  شی در حال بحث  به هم   هیبود و  به شکل کالفه 

 . کردنینگاه م نیداخل ماش

 

 یاز صورتش معلوم نبود اما بدن پر اشوبش و دو دست  یشد، اول خوشحال  انیدفعه از دور دو چراغ نما   کی

بدنش  تو تموم    شتریذوق ب  نیداشتن و آروم آروم ا  تشیگره زده بود نشان از رضا  یمشک  یکه به کوله ها

 .صورتش پخش و معلوم شد یو حت



  

 

گره ها  اما اروم  از    یاروم  پاهاش  اآدست ها شل شد،  و    ستاد،یشوب  آروم شل شد  لب هاش 

داد و اروم برق از چشماش محو شد دو موتور کنار هم و دوش به دوش هم از   یناخوداگاه به کمرش قوز

 . روبروش رد شدن

 

 ی بوق ها  یها رفت که صدا  یاون تحرک تو بدنش نبود به سمت صندل  گهیانداخت د   نییرو پا  سرش

 . سر چرخوند دیب گوش رس دادیداد و ب یممتد شد و ناگهان صدا نیماش

 

 ن یبه هم خورده بودن همون حرکت گاه گاه و کم ماش  نیجلوتر دو ماش  د؛ یچرخوند و تصادف رو د  سر

تر شده بود از    یرو که کم  شینشست گوش  یها رفت وقت یتر به سمت صندل  دیها هم متوقف شد نا ام

 . دراورد و ساعت رو نگاه کرد شرتشیی داخل سو  بیج

 

بود   نیهم هنوز خشمگ دیو شا شدی م دهید  یو ناراحت یدیاز صورت و بدنش نا ام شتری نبود ب نیخشمگ گهید

اش مانع اعدام یکه ناراحت  یمانند کس  کندی به او نم  یتحرک انگار که ابراز خشمش کمک  یب  نیخشمگ  هیاما  

 .شودیشدنش نم

و پاهاش رو به جلو   دیخودش را د هی سا  شهیداد و از ش هی تک ستگاهیا  یها یعقب صندل شهیرو به ش سرش

 . یدراز کرد کس

ناآرام  یشلوغ  یصدا م  دیبا  .کردیم   تشیاذ  یو  فرار  اون  رو  کرد،ی از  اروم  رو  گوشش    یهدفنش 

نسب آرامش  از  بعد  سر  یگذاشت  رو  هدفن  داشت  بدنش  رو    عیکه  چشمانش  آروم  و  کرد  روشن 

 هیزه مسابقه اش تموم شده، کم کم فقط  که تا  ینفس هاش بود مثل دونده ا  یکه تو  یبست، از کالفگ

 . موند یباق یآرامش تنفس

 



  

چشمانش رو باز کرد    یاما به ارام  شتریب  یحت  ای  قهیچند دق  ای  قهیدق  کی چقدر گذشت چند لحظه    دونستینم

که باران کامل   یامد به طور  ستگاهیا  یاتوبوس در حال دور شدن بود بدو بدو به جلو  ریدو نور قرمز از مس

برگشت، آرامش قبلش رو   مو با خش   کردینگاه م   تیبا عصبان  اورد،یاما هدفن را در ن  ختیریاو م  یرو

بوق   ی داشتند صدا  یها شکل منظم  نیبه نظر ماش  ؛نبود  ابانیاز همهمه خ  یکامل از دست داد، اما خبر

  س ی خ  شیاز پ   شیب   نکهیبا ا  شدیاحساس نم   گری هم د  یدود  یبو  دی رس یها به گوش نم  نیو گاز دادن ماش

 . کرد ییاحساس رها ودمشدنش نب تیمن باعث اذ گهی د کردیشده بود اما احساس نوازش م

تا من همچنان به نوازش کردنش   ستادیآن ا   ینرفت جلو  ستگاهی ارام قدم برداشت اما به داخل ا  ارام

برف پاک کن ها و جابجا    عیو حرکت سر   نیماش  یها  شهیدوستانم به ش  هیادامه بدم صحنه برخورد بق

 . شده بودن بایکردن بارون، برخورد نور با قطرات آب ز

 یاز رو  یصورتش قرار گرفت لبخند  یاز ذوق رو  ینیمدن بود لبخند دل نشآ در حال    دیجد   یاتوبوس

اما قبل از   دید  هیرا در حال گر  یچند متر جلوتر بچه ا  نیخود داخل ماش  یدفعه روبرو  کیآرامش، اما  

شد   نصرفوارد اتوبوس شود اما م  خواست یاو قرار گرفت م  یرا بفهمد اتوبوس جلو   یگرید   ز یچ  نکهیا

ناگهان دو دست   دید   انیجاده تا مچ پاش اومده بود بچه را گر  یاز پشت اتوبوس رد شد آب رو  عیسر

 ی کردن با بچه کرد مرد و زن یازبا لبخند شروع به تکان دادن و ب یبچه را در اغوش گرفته و بلند کرد خواهر 

 . شد لی ت تبد یکه جلو نشسته بودند صورت نگرانشان کم کم محو شد و به لبخند رضا

اون    یبه دست بود در حال خوش و بش با کس  یکه گوش  یهمان مرد  هیشب  یرا چرخاند مرد  صورتش

 .ها جذاب تر شده بود شهیور خط بود برخورد بارون و پاک شدنش از ش

کوچک اما    یبا قدم ها  یگریبا سرعت و د   یکیاتوبوس برگشت دو نفر جدا از هم    ستگاهی روم به اآ   رومآ

و مردد به    ستادی خورد مرد که تازه از او جلو زده بود ا  نیامدند ناگهان خانم زم  یم  ستگاهی به سمت ا  عیسر

  د ینرس  جهیکدام به نت  چیاو خم شد سپس چترش را گرفت اما در اخر که ه  یزن کمک کرد اول فقط به سو

زن را گرفت و راحت تر با او برخورد کرد، اورا بلند کرد زن خود را تکان داد و مرد بعد از    یدست و بازو

بلند تر خود را به مرد رساند و چترش را    ی امد اما زن با قدم ها  ستگاهیمطما شدن از حال زن به سمت ا



  

زن   .ورتش آمدص   یبه آرامش رو  یکردند مرد لبخند  هلحظه به هم نگا  کیهردو در    .سر او گرفت  یباال

بود   ازیاما ن  خوردنینم  یخجالت  یکدوم به آدم ها  چ یانداخت ه  نییسرخ شد و سرش را پا  شیلپ ها

 . افتهیب دیکه با ی اتفاق تا کردمیم فیاون هارو کث یبا هم بودن اول خجالت بکشن و حت یبرا

ها هم    شهیارام وارد اتوبوس شد از پشت ش  .شد  کینزد  گرید  ینشده بودند که اتوبوس  ستگاهیوار ا  هنوز

د  که  بود  بد  گریمعلوم  د  یوقت  ؛نداشت  یاحساس  سمت  هم  کنار  مرد  و  زن  نشست  اتوبوس    گریکه 

  ی کماز چهره پر استرس هر دو فقط    .بود  دنینصفه قابل د  یگریکامل و د  یکیکه صورت    ینشستن به طور

 . رقم زده بودم شانیتازه برا یریمس شدیم کمتر شانیخجالت مانده بود که هر لحظه با صحبت ها

 

 

  



  

 شکستگی 
 به قلِم امید 

بود  سکوت بودند  ابانیخ  .همه جارا فرا گرفته  شوکه   یکم  .را نداشت  یخلوت  نیا  یآمادگ  .ها خلوت 

دوستانش دونه به دونه    یتمام  .بود  امدهین  نیساعت تمر  نیکه ا  شدیم  یچند ماه  ،یخلوت  نیشده بود از ا

فاصله را    نیا  شهیفاصله داشت هم  ادهیپ  قهیدق  50_ 40حدود    یزیتا خانه چ  .کردند و رفتند  یبا او خداحافظ

 یاز سمت  دیدیکارو سخت م نیا  یتیفعال  چینکردن و نداشتن ه  یرو   ادهی ماه پ  2رفت اما بعد از  یم ادهیپ

 .رفتن را نداشت  ادهیبه شدت خسته شده بود و حوصله پ

در    ؛دیا یخبر دهد که دنبالش ب یبه کس ای  ردیبگ  نیچه کند ماش دانستی آورد اما نم رونیاش را ب یگوش

که   یکرد اول چشمانش بسته بود زمان  سیاش را خ  یاز من صفحه گوش  یحال فکر کردن بود، که قطره ا

ب کرد  باز  را  رو  کی  از   ش یچشمانش  م  یصفحه    یقطره  غلط  اش  گوش  خوردندیگوش    ه یشب  یصفحه 

چند قطره   ؛متوجه آمدن بارون شود   یگوش  یتا از قطرات رو  .کردی چَت م  هیشده بود که با گر  یزمان

ر   گرید او  و گردن  ب  ختندیبه سر  بارون  تعداد قطرات  کند  نگاه  بهتر  که  باال گرفت  را  ب   شتری سرش   شتر یو 

 گشتند یم ینیرو ها بودند به دنبال ماش ادهیاز افراد که در پ یکرد همان تعداد کم یبه دور و ور نگاه شدیم

 . تا از قطرات من در امان باشند

به جا  نقدری بودم، ا  یموشک  هیانگار شب  من بود که  احساس نوازش من و در    یذهن ها مشغول و شلوغ 

 .کردندی آغوش گرفتنم از من فرار م

 کردندی م  نییرا تع نهیها خودشان نرخ هز  نیماش شدیخلوت داشت شلوغ م  یها  ابانی آرام خ  آرام

 . دیرسیبه گوش م زیبوق ها ن ی کم کم صدا شدندیو مردم بدون توجه به آن با شتاب سوار م

 ش یها بیرا داخل ج سشیکوله اش را سفت کرد و دستان خ یاش را خاموش کرد بند ها یوشگ

به نظر    یحال راض  نیاما او با ا  بیدست ها در ج  ی راحت  ی بودند برا  یانگشت ها مانع  یسیخ  ؛گذاشت

 . دیرسیم



  

  . کردند یمختلف پرت م  یمن را به سمت ها  گذشتندی که م  ییها  ن یماش  .شده بود  شتریبارون ب  شدت

 . شده بود سیها هم خ ابونیاطراف خ لیکم کم وسا 

  نیاز مترو و ماش  دیرسیساعته م  م یرا ن  یا  قهیدق  پنجاهماه قبل که فاصله    3مانند    گذاشت یتند قدم م  تند

نم خ  کردی استفاده  ماش  بودیدور م  دیبا   یلیفاصله  از  اونم هم  نیکه  کند  رو   یبخش  هی   شهیاستفاده  راه  از 

 . رفتیخودش م

 ؛ به اطراف کرد  یسرش را باال آورد و نگاه  گذاشتیقدم م  یاپی نسبتا خوب و پ  ینیماه خانه نش  2از    بعد

  شان یچند مغازه کرکره ها  ابانیآن سمت خ  .بودند  لیدست فروش ها تند تند در حال جمع کردن وسا 

 .شده بودند یمخف یبانک ریکم ز یدست فروش با لباس ها یبچه ها .بستندیرا م

م  حق نوازش  از  که  بود  آنقدر  من  داشتند شدت  ا  گذشتیهم  فرار  نیاما  از  من   یحجم  از  بودن 

 . بود بیعج 

رس   به درد  دیبلوار  نه  بود،  آمده  را  راه  نصف  خستگ  یحدود  نه  پاها   یو  اش   یدر  خورده  جوش  تازه 

مدرسه اش   کیکه بلوار نزد   ییاز اونجا ستادیایخانم م یار دست فروشسر بلو شهیهم .کردیاحساس نم

و    یاحساس خوشحال  دیرا د  زشیدست فروش از صبح تا شب اونجا هست از دور م  دانستی بود م

 ر یرفت خانم ز  زیبه سمت م  یشتریآورد و با سرعت ب  زیرا که در بدنش داشت به صورتش ن  جانشیه

لبخندش را بزرگتر کرد اما ناگهان   .با او روبه رو شود  دیآی که باال م  یتا زمان  ستادیا   شیبود، روبه رو   زیم

  ی گریخانم د  :دیپرس  انمآرام از خ  ؛بود تالش کرد لبخندش را حفظ کند  یگریلبخند صورتش افتاد، خانم د

انداخت   نییسرش را پا  یبه صورت نداشت کم   یزن که از اول هم لبخند  .کجاست  ومدیم  نجایکه ا

 . و خبر فوت خانم رو بهش داد

بهش   یلیذهنش پراکنده بود منم تالش کردم خ کردیفکر نم یمشخص زینداشت به چ یخانه حس خوب تا

 . متوجه افکارش نشدم نیهم ینکنه برا  ینشم تا احساس کالفگ کینزد

 . بود من هم در خوشحال کردنش ناتوان بودم امدهینهنوز از فکر در دیشد که به خانه رس یچ دینفهم

 . راحت تر کنم  شیخواب را برا  میکردم تالش کردم با صدا یکار تنها



  

 

 ی چهار ی شمارهباجه
 به قلِم امیرحسین 

 

  ن یبه ا  .خواندی متظاهرش شماره هفت را م  یبانک با آن صدا  یبلنگو  .هشت هستم  یشماره   من

م شلوغ  کنمیفکر  سازمان  یکه  مثل  چون  دارم  دوست  را  م  یبانک  کار  آن  در  پ  یب  کنم،یکه  و   کریدر 

 یه به در تا باج  کیدوم نزد یاز صندل  . خواندیشماره هشت را م یابا عشوه یهمان موقع صدا .ستین

دراز  یشماره و  تنگ  راه  فضا  یفضا  .است  یچهار،  و  است  تنگ  کنندگان  باجه    یمراجعه  ور  آن 

  . شود یکنان وارد بانک م  غیجغ ی ج  انه،یگرای با سر و وضعِ تکد  یزن  نم،ینشی م  یندلص   یدرندشت! تا رو

  . است   رونیب  شیاز موها  یم ین  یبه سر کرده ول  یاهیچادر س   .زن تا وسط سرش آمده است  یشانیپ

 . پوستش سبزه است

به    .قِسُم ندارم  یپول درمونش رو به عل  .دهیجون م  ییروروبه   مارستانیب  نیپِسرُم داره رو تخت هم –

 . دیدادم برس

 .که به او بدهد  آوردی در م  ی سه تراول پنجاه تومان  فشیمن، از ک  یباجه کنار  یکرده   تانیپ  تانیچ  زن

م جلو  درمانده  تراول  دیآیزن  بگکه  را  جلو  ردیها  لحظه  همان  در  من  چ  یکه  را   تانیپ  تانیزن  کرده 

 :میگویم دهد،یرش دارد جون مبه آن زن که پس .رمیگیم

 .خرمی کل داروهاش رو من م .پسرت رو بده به من  یدوا ینسخه  –

  تان یپ   تانیزن چ  .کندیخجالت زده بانک را ترک م  د،یرسیقبل درمانده به نظر م  قهیکه تا چند دق  یزن

 خواست یدلم م  .اش بکنمخجالت زده  خواستمینم  .که نگذاشتم، گول بخورد  کندیکرده از من تشکر م

 !تا جان پسرش را نجات دهم دیراست بگو

. 

 . اندکرده  کیو ش پیتکه خودشان را خوش  یکسان  یبرا ی: اصطالحتانیپ تانیچ *



  

  

خانوصیت عشقعلی   
 به قلِم امیرحسین 

 

با تمام    شبی د  .رسدیم  انیبه پا  امی سالگی امروز س  .دیگویم  ریتشک صبح بخ   یدرونم، به سفت  یشانیپر

از   لیو پرتَرَک ساکن شدم، وسا   یمیساختمان قد  نیکه در ا  یکردم از وقت  یشروع به خانه تکان  ام،ی خستگ

  دا یرا پ  مانی خانوادگ  لبومآنجا آ   .کشاند  یواری من را به سراغ کمد د  ،ینا  یبو  .تکان نخوردند  شانی جا

زدم  .کردم ورق  را  د  .آن  صدا  دنیبا  قمرالملوک،  برا  یعکس  م  میپدربزرگم،  که  شد   گفت، ی زنده 

قرار است که هشتاد سال  نیماجرا از ا .در آورد  مارستانیسر از ت خان،ی عشقعل نیبرادرش بعد از نفر 

م  کی  خانی عشقعل  ش،یپ قمرالملوک  عاشق  دل  صد  نه،  فام  هایناصر  .شودی دل  همان   ی لیکه 

قبل از مرگش   خانیعشقعل  .کنندی م  ادیخوش    انیوصال به عنوان، پا  نیاست، از ا  مانی خانوادگ

ازدواج کرده باشند وگرنه   شانی سالگیس  انیقبل از پا  دیبا  ،یکه مردان خاندان ناصر  کندیم  تیوص 

دن آن  از  زدم  .کندیم  نینفر  ایاو  زنگ  صمد  عمو  خرو  .به  پسرش   یبرا  شبیپر  .خواندیم  س کبکش 

به خانه    یکه همسن من بودند را گرفتم، گفت امسال همگ  میعمو ابراه  یسراغ پسرها  .ته بودگرف  یعروس

به من فهماند که امسال  یزبان  یبغضش گرفت و با زبان ب د،یمجرد بودن من را فهم یوقت .اندبخت رفته 

خاندانمان    یهابه خرافات   دیبا  ایاست!    یایراه  وعجب د   .دیآ یمراسم کفن و دفنم به تهران م  یبرا

 را دروازه کنم!  یگری گوش را در و د کی ایکنم  دایام را پگمشده یمه یدل بسپارم و به امروز ن

 

 

 

 



  

نطق زندگی م  

 به قلِم بهار

 . بود یداشت ؛ ابر یبیحال غر آسمان .گذاشتی قدم م  ابانینمور خ یسنگ فرش ها یهدف رو یب

داشت ، چنگ   دیام یی. انگار هنوز به روشنادیکش یابرها سرک م یالاز البه  بانهیغر دیخورش حالن یا با

 دیدَریو ابرها را از هم م انداختیم

و   زیو چند بهانه ر  یکم کار  لیدل  به .بود یو خاکستر یابرن حال دل او هم ، چون آسما  روزآن 

به اطراف  ینگاه .اش را نداشته پرداخت اجاره خان  ییتوانا گری از کار برکنار شده بود و د گریدرشت د 

  آمدیخاموش و غمناک به نظر م زیهمه چ نکشیع ی دود یها شهیانداخت ؛ از پشت ش

کنند و   یآمدند تا زندگ یم ایبه دن یهم نداشت. از نظر او عده ا  یتیاو چندان جذاب یبرا یزندگ هرچند

 . آنها شیآسا یبرا یاله یوس یمابق

راه  ی انهی، م کردیم یرا ط  هاابان یکه سالنه سالنه خ کهیدرحال .را دوست نداشت یمنطق زندگ نیا و

گل سرخ در دست گرفته و با شور فراوان به سمت عابران و رهگذران  یکه دسته ها دیرا د  یکودکان

 .کردی خود م میرا هم تسل دیدر چشمان آنها بود که خورش یرفتند. برق یم

 .خندند و شاد هستند یدارند ، هنوز م شانی که در زندگ یزیکودکان چطور با اندک چ نیکه ا دیشیاند

اتوبوس در کنار دو دختر بچه گل فروش که گرم صحبت بودند  ستگاهیا یفلز مکتین یو رو رفت

 . نشست 

 

که  یکک و مک دختر .داشت  یمطلوب یشده و هوا ، گرما رهی آسمان چ یبر ابرها دیخورش یهاپرتو

 .آمد ی ساله م 9،  ۸کنارش نشسته بود به نظر 

که گونه   یچتر یشده بود با موها اهی و س یاستفاده مداوم خاک یبه تن داشت که ط یصورت رهنیپ

 آفتاب سوخته داشت  یو پوست آمدینظر چند سال بزرگتر مه ب یگری د  و گلگونش را پوشانده بود یها

. 



  

 . بود یخوب روز…یلیصورت : امروز خ یبه پهنا یبا لبخند یکک و مک بچه

 ! چطور؟ –

 ! هستن بایپروانه رو دستم نشست!..اونا واقعا ز هی +

خبر ندارن چقدر  لی دل نی! به همنن؟ی خودشون رو بب یبال ها توننیپروانه ها نم یدونستیم –

 .انالعاده خارق 

 .هان ! بنظرم آدما هم مثل پروانهفیچه ح +

 ادامه داد.  رشیبعد از جا برخاست و به مس ؛  دیبود که شن یاجمله  نیآخر نیا

 

  



  

 

 

 طبیِب این دیار 
 سامبه قلِم 

 

 بخش اول: 

دامنه از    نیا  .شوند  یم  دهی وجود دارند که پس از احساس، درد نام  ییاز ما، تجربه ها   کیهر  یزندگ  در

باشند، چرا که    یبه عموم نم  می ها قابل تعم   یژگیدارند، اما آن و   یبارز   یها  یژگی و  ب یاحساسات عج 

 . است یسهو یمورد، آغاز نیدر ا یعموم فی ارائه تعر

 دانمینم  تی در آن وضع  .” است  یماریب  نیدرد ها، ” افکار مزاحم پس از مصرف مسکن ح  نیاز ا  یکی

روح و جسم، بادبادک    یکه با آن خستگ  کنندیم  انی نما  شیآن قرص ها و شربت ها چگونه اثر خو  قایدق

ها  مکان  چنان  به  م  ییذهن  ورا  شودی رانده  ماست   یکه  آزاردهن  یبرخ   یابی باز  .باور  و    دهخاطرات 

  است که درباره آن  بی آن دردِ عج  ی از شاخه ها یکیگذشته و چرخه تکرار و تکرار آنها،  یحسرت ها

 . کنمیصحبت م

ناخودآگاه    کیافکار از داالن تنگ و تار  نیاز ا  یبیعج   ریبوده ام، سِ  یماریب  نیچند روز که بر بال  نیا  در

  ی تا حسرت فالن حرف ناگفته و فالن خطا   یدرس  یها  یذهن من عبور کرده است، از عقب ماندگ

  ب ی درد عج   رگرفته و س  یفرار از صدا  یتا تالش برا  یزمان بهبود  افتنی  یمرتکب شده، از تالش برا

م   .نهفته ها  یتمام  انیدر  م  ییتفاوت  پد  نیا  اتی جزئ  انیکه  خصلت  داریعالئم  وجود   یبود،  مشترک 

 . “ ینیب شیداشت، ” پ

بهبود  ینیب  شیپ از  بعد  د  یآنکه  خواهم  چگونه  بود،  خواهم  چگونه  کرد،  خواهم  شن  دیچه  آن    یتمام  .دیو 

  شدم، یتر م  کیو روز به روز که به درمان نزد   دمید یموقتا از دست رفته را در خود م  یها  ییها و توانا   یژگیو



  

  که هرچه به نقطه دور مورد   ینیبک یمانند فرد نزد  .شدیتر م  کینزد  تی من به واقع  ینیب  شیحدس و پ  نیا

 . شودیواضح و واضح تر م شیشود، آن نقطه برا  یتر م کینظرش نزد 

 دوم:   بخش

است،   سحرگاهان  م  5هنگام  امروز  از  ساعت  گذردیساعت  تا  خورش  گر،ید   یو  شد  انینما  دینور   .خواهد 

بر مژک ها  دیآی دلچسب م  یمینس بر د  دهیدِل من کش  یو    ی دلچسب  یهوا  .ماندیمن نهان م  دهیو 

است و من در  انیدر م یدلچسب و دلخواه ینسبتا گرم و سوزان، سَحَر ها یاست، برخالف ظهرها

زمزمه نوازش برگ  .نیجالل الد ات یغزل گری و دستِ د  یدستم فنجان چا  کی .خانه ام نشسته ام اطیح

نس  یها دست  به  آهنگ  میدرخت  در  مرا  غزل  نیسبک،  طب  کندیم  یار ی  اتیخواندن  حس    عت یو 

هد  یبیعج  من  بو  یمخلوط.دهدیم  ه یبه  خ   یاز  بر  سیخاک  تازه  چوب  و  مرا    دهیخورده  درخت  شده 

م  .سازدی م  تمس تصم  فهممیتازه  چه  جا  میکه  زندگ  یبرا  ییبه  ا  شی خو  یمکان  و  اَم  لذت،    نیگرفته 

که در تهران دانش آموز بودم و   ی، زمان1401تابستان ِ سال    .من است  مِیارمغان آن درست تصم

و   بودمرسانده    انیرا به پا   یارستمیصبح، ” باد مارا خواهد بردِ ” عباس ک  5  4حدود    نیدر هم  یشامگاه

 فته یمردمان آنجا، ش  یزندگ  طیمح  یو اصالت وجود  عتیآن طب  فتهیآن روستا شده بودم، ش  فتهیش

اعتماد و  م  یمحبت  ر  انیکه  روستا،  سادگ  فتهیداشت، ش  یقیعم  شهی مردمان آن  از   یو دور  یآن 

به   مکه در آن مرد  یشهر  .کمرنگ شده بود  اریبس  اریمردمان آن د   انیکه در تهران و م  یزیچ  .تجمل

که فالن اندام و بخش را باب   دندیکشیدراز م  ی و بر تخت جراحان  نهادندیبر خود م  ماریاراده خودشان، نام ب

بود، شهر  ماریب  طیجَبر آن مح  قتیکه در حق  یلیدهد، م  رییآنها تغ  لیم که در آن   یو آلوده اطراف 

رفتار   رییتغ  ی چندان برا  ینه و زحمتیاز هز  غیدر  ی نشان دادن ظاهر فراوان بود، ول  بایز  ی برا  ییتجمل گرا

و   هیپوچ و ب   یدگیچی به آن تجمل و پ  ی سادگ  یاندک  حیاز ترج  غ یفکر سالم و آرام، در  یاز اندک  غی و فکر، در

 غ... درو

و از همه مهمتر، خودِ من که   نمیبیم  دیام   نم،یبیم  لیتخ   نم،یبیم  یهستم، سادگ  ارید   نیا  بیکه طب  حال

 ت... ها فکر کردن هاس یفکر تازه، حاصل آن شب زنده دار نیخود را رها ساختم و ا



  

  

 

یف   کارمند شر
 به قلِم ماجد 

هر   .اش دوستش داشتندخانواده   .بلند نشده بود  یکس  یرو  شی صدا  .بود  دهیکس از او دروغ نشن  چیه

کودکان    نیاز ا  یکیاگر هم    .انداختی صندوق صدقات، پول م  یرفتن به اداره تو  ریروز صبح در مس

که گذارشان به او   ییبود که آدمها  یکارش طور .کردی ردش نم یدست خال شد،ی سبز م شی کار، جلو

  ی ول  شدند، یم  نیو خشمگ  دادندیکنترلشان را از دست م  ی حت  یگاه  کردند؛یم  یادبی معموال ب  افتاد،یم

 . کردیادب با آدمها برخورد م تیهم با نها طیشرا نیدر ا یاو حت

نفر را عالوه    11او امروز توانسته بود    .بود  تری انگار از خودش راض  .بر لب داشت  یامروز لبخند متفاوت  یول

وظ  ینفر  50بر   کوره روزانه   فهیکه  در  بود،  ا  یسوزآدم   یهااش  از  و  وظ   شتریب  نکه یبسوزاند    اشفه یاز 

که هم شغل    کردیخدا را شکر م  شهیبود و هم  تسیآشو  فِیکارمند شر  .خدمت کرده بود، خوشحال بود

 د...محل دوستش داشتن یودند هم فقراب یاش از او راضداشت و هم خانواده  یخوب

 
 تلر یه یسوز: سازمانِ آدمتسی آشو*

 

  



  

 

 ناجوانمرد
 به قلِم ماجد 

تنگ پاره و   یشلوار ل کیماهواره به خانه ما آمد، با   شینصاب د  کیبار  نی اول یبرا ش،ی سال پ  ازدهی

س  کی مخمل  د  اهیکت  البته  س  گریکه  بود  یباق  یزیچ  اشیاهیاز  حس  .نمانده   کینزد   .آقان ینامش، 

به   یازین  اصالانگار    .میبگو  یزیکه من هم چ  دادیو اصال فرصت نم  زدیحرف م  زیرکیغروب بود و او  

 کردم ی پشت بام نگاه م  یشهر از باال  ۀبه چهر  یول  دادمیسرم را تکان م  یمن هم الک  .من نداشت  دییتا

 . خودم غرق بودم یفکرها یو تو

محکم شدن  یگفتم: »چطور؟« گفت: »برا ؟«یشانه من و گفت: »گچ دار یبا دست زد رو دمید هوی

با   هی پا بر  هی  دیبشقاب،  پا  هاه یپا  یرو   میز یذره گچ  به  ا  ده،ی نرس  نییو اال من هنوز  غرب    یبادها  نیبا 

 «…خورهی تهران، بشقاب جهتش به هم م

برا  میگچ نداشت  ما به سمت    نیهم  یو  بنا  یاز خانه ها  یکیراه افتادم  به   .بودند  ییاطراف که مشغول 

  یذره گچ دار هیگفتم: » شست،یکه دم در سرپا نشسته بود و دست و صورتش را با شلنگ م یکارگر

و داد دستِ    ختیسطل ر  کی  یتو  ختیگفت: »آره« و پا شد چند تا مشت گچ ر   ؟«یبه من بد

به    .من تومان  هزار  ده  هم  دادممن  االن    100معادل    یزیچ  دیشا  .او  تومانِ   ی وقت  .شتری ب  یحت  ایهزار 

 . نصاب کارش را تمام کرده بود و لم داده بود گوشه پشت بام یآقان یبرگشتم، حس

گفت: »پول   .دارن«  ییگفتم: »اون خونه که بنا   ؟«یبودم که داد زد: »از کجا گچ گرفت  دهیبهش نرس  هنوز

 «.  گفتم: »آره، ده تومن بهش دادم ؟«یهم داد

 د یطرف من و سطل رو از دست من کش دیو دو  شیشون یپ یرو دیمحکم کوب  یلیو خ دیاز جاش پرس هوی

  .ی! بدبختش کردیوا  یوا  یوا  یر...بگ  تیبرو ازش حالل  .تموم شد رفت  ،یو گفت: »بدبختش کرد

 «. ستی ن التی خ نیاالنم که ع .نفر رو هی  یکرد چارهیتو ب .یتو مسئول



  

هم  من پر  ینطوریکه  بودم،  مونده  تومن    دمیمات  هزار  »ده  گفت:  »چطور؟«  گفتم:  و  حرفش  وسط 

اونه  کیدرآمد   د  .روزِ  کارگر   گهی االن  با  فردا  نم  شیاز  م  کنه،یحال  خودش  با  ا  گهیهمش  به  من    ن ی که 

  گه ی د  ،یردتواونو از کارش دلسرد ک  .زمیاز صبح تا شب انقدر عرق بر  دیتومن درآوردم؛ چرا با   10  یراحت

 «. ی داغونش کرد  .تموم شد و رفت .یتو اونو داغون کرد .ستی دلش به کار ن

من هم    .خوردیسرخ شده بود و واقعا حرص م  .کردیول نم  .کردم  ینگاه م  آقانیهاج و واج به حس  من

 ت ی و ما رو نصح  یمنبر بگذار  هیکم داشتم که تو هم    نوی! همگهیسه د : »ب گفتمی دلم م  ینبود و تو  المیخ  نیع

ام کرد از  خسته   .گفتمیاو م  هب  آمد،ی دلم هرچه از دهنم درم  یمن هم تو  .زدی او بلندبلند داد م  .«یکن

 . بس که گفت

ناگهان   .شد  یبیلحظه سکوت عج   کیو رفت،    دیشد و در را کوب  نشیکه سوار ماش  یدرست وقت  یول

 ی به کس  خواهمی هربار که م  .ولم نکرده  شی از آن روز حرفها  .درست بود شیحرفها   ۀاحساس کردم هم

در هر   .کنمی را بدبخت م یو لطف، دارم کس  یمهربان الِی مبادا که من به خ پرسمی بکنم، از خودم م یلطف

نکند اگر من   میگو  یبا خودم م  یه  .چشمم است  یجلو  آقان یحس  ام،یاز زندگ  یاو در هر لحظه   یموضوع

نکند امروز اگر به    .جلوه کند  مزهیمادرش در نظرش ب  یبدهم، از فردا غذا  یخوشمزه به کس  چیساندو  کی

کمک کنم   یلیخ ینکند اگر به کس .دتر شود و به فنا بروتلخ اشی»دوستت دارم« از فردا زندگ میبگو  یکس

و    یجوانمرد  انمی  مرز  واقعا  م...و نابودش کن  رمیبودن را از او بگمستقل  کنارش باشم، امکانِ  شهیو هم

 کجاست؟  ینامرد

 با من؟ ینصاب چه کرد یآقان یحس

 

  



  

 

 ناز خاطره های گل 
 مریم به قلِم 

 

 بخش اول: 

هست ناز  گل  من  سعادت  .اسم  معن  لیفام  .گلناز  کوچ  «یداره»خوشبخت  یقشنگ  یهم  از   اد ی  یکیو 

دارم و در حال حاضر  یادیز  یلیخ یتک دختر خانواده و آرزو ها .باشم یمنتظر خوشبخت شهیهم که گرفتم

 یلیآب و هوا خ  .کنم  یم  یقشنگ زندگ  یلیخ  یمن تو روستا  .سخت در تالشم تا به آرزوهام برسم

 . سالمه و سخت در حال درس خواندن هستم 17خوب داره و 

  . کردم ستنیبه ز  م یتصم و گذاشتم ا یدن  نیآرزو پا به ا یکه من با کل شودیشروع م یمن از روز  داستان

چ کل  زیهمه  با  من  بود  ها  یخوب  افکار  م  یاز  دن  کردمیم  یستم،شادیز  یکودکانه  ش  بایز  یایو    ی نیریو 

نبود که به   یو روز لیکنم با وسا ی باز خواستمیبودم،فرق نداشت فقط م یباز لیمن عاشق وسا .داشتم

و    شدمی رد م  یبزرگ و رنگارنگ ا  یها  اغها و چر  یقصر بزرگ که با کاش  یاز جلو  شهیپارک نروم و هم

 کردم یم  یسع یو با پا بلند رفتمیجلوتر از مادرم م  شهی هم نمیداخلش را بب  تونستمیچون قدم کوتاه بود و نو نم

 . نمیداخل آن قصر بزرگ را بب 

دوباره همون اتفاق   یروز هیتا  .شدمیتر م اپردازیگذشت و من هر روز مشتاق تر و رو ی ها و روزها م ماه

ا من  و  ا   نیافتاد  و  رفتم  آن  طرف  به  بدو  بدو  د  هیگرفتم    میتصم   ندفعهیدفعه  را    گهیجور  قصر  داخل 

 ی جور قشنگ کی  اشتد  یز یدل انگ  یاهوهایومد،هیم  یقشنگ  ی!! صدا ها زیت   زیکردم ت زیت  نم،گوشامویبب

 . سراسر وجودم را فرا گرفت

 

 

 



  

 

 :  دوم بخش

صدا   کیقشنگ   یها اهویهمراه ه .کنم شتری کنم و تمرکزم رو ب کی نزد  واری خودم رو به د شتریکردم ب یسع

 ! است یچه کس  ای یزیاون صدا متعلق به چه چ  دمینفهم اما.خاص بود یلیخ

 :دمیو من مشتاق تر از هر روز سوالم را پرس دنیخالم سر رس و مامان

 کجاست؟  نجایا  مامان

همه    .ستی کس ن  چیه  نی ب  یضیتبع  چیکه همه انسان ها با هم دوستم و ه  یمکان  نجایگفت: ا   مامان

 ! خودشون هستند خود، خودشون  نجای ا انیکه م  یکسان

کنند  یم یزندگ یکه همه داخلش با صلح و آرام ینقدری: ا دمیجرقه زدن از مامان پرس  هیتو ذهنم   هوی  هی

 ه؟ی حاکمش ک

 کنه؟ یم ییحاکم چطور فرمانروا نیا

 .ارنذیبا هم مهربان هستند و به هم احترام م نقدر یکه اونجا هستند ا یهمه انسانها که

 :گفت مامان

 ی زیفراتر از چ  یلیخ  نی: امگفت  .داده   هیرا به ما هد  ییبایز  یایدن  نیکه چ  یداده،کس  رویکه به ما ن  یکس

من و مامانم   نیب یطوالن یلحظه سکوت کرده بودو صحبت ها  نی ا تا خاله که میکن یهست که ما فکر م

چقدر   نیبب .نگاه کن تبه آسمون باال سر  ؛گل ناز نیشد و گفت: بب دانیوارد م هوی  هی  ؛دادیو گوش م

صحبت ها پدرم   نیتو هم  هوی  .یخلق شد  یچجور  نیبب  .فرش بزرگ به خودت نگاه کن  هیمثل    .قشنگه

شدم و کالً   یاز سواالت راه ای دن هی و من با  میگشت یم .و متاسفانه موقع حرف زدن تموم شد دیاز راه رس

 . بردم ادیبچه ها را از  و پارک

 

 

 



  

 

  :سوم بخش

تو فکر  قیمبل نشسته بودم و عم یآن روز من رو یفردا صبح کنجکاو بودم؛ یلیگذشت اما من خ شب

 ی رفتم و روبرو  .من چطور خلق شدم  نکهیا  ای   نمیاون حاکم را بب   تونمی من چطور م  م کهکردیبا خودم فکر م   .بودم

که منو   هینقص، خلق شدم با خودم گفتم اون ک یو چقدر ب بایچقدر قشنگ چقدر ز .خودم را نگاه کردم نهیآ

 . خلق کنه ییبا ین زیتونسته به ا

و از پشت   دیرس  از راهبودم که مامانم    قسواالت خود غر  یایبودم و در دن  نهیآ  یساعت ها روبرو  دیشا

مادرم شروع   .مبل جا گرفتم  ی قدم زدم و رو  م.دختر  ایگفت: ب  و  مرا در آغوش گرم و مهربانش گرفت 

 . کردم  داشیگفت: آها پ هویکه  ،گشتی م یزیچ کی یبه جستجو

 که تو رو خلق کرده؟ هیاون ک یبدون یخوایم

 0! م یآره؛گفت: پس بزن بر  :گفتم نم

جواب سوال هام   نکهیبه خاطر ا  ممن خوشحال بود  و  لحظه ها بود  نیتر  ی من فراموش نشدن  یها برا  لحظه

کنم که با حوصله تمام به گفته ها و سال ها با حوصله   یلحظه از من و بابام تشکر م نیرو گرفتم و االن در هم

نقص   یو ب ییبایز نیجهان را به ا  نیکه ا یکه مرا خلق کرده کس  یکس دمیجواب دادند و من االن فهم 

 ! جز خدا ستین یخلق کرده کس

 :گهیهست که م بایز یلیخ نوشته

 ستد؛ یا یم تی روبرو

 رهیاست و بهت خ  دهیچیشده و فوق پ  یرمزگذار  یسلول که حامل ژن ها  ونیلیتر  20  یحاو  یبدن  با

  ی ا  شرفتهی را با دقت پ  ریو تصاو  دهیم  صیکه همه رنگ ها را تشخ   یا  شرفتهیفوق پ  یینا یب  ستمی با س  شهیم

 ی م ریه توسط مغز تفسیثان 1متحرک را با دقت باال و در کمتر از   ریو تصاو دهیم  صیکه همه رنگ ها را تشخ 

عامل    چیکه از بدو تولد بدون ه  یعضله غافل از قلب  140سه    یحاو  یاندام  با  ستد؛یا  یم  تیروبرو   .کنه

و زبان دستور    سازهیو جمله م  تونهیو در حافظه که مملو از تنها واژه است کلمات رو م  دهیشبانه روز د  یخارج



  

 ی راجمله ب  نیوچقدر قشنگه ا.کنه  یشده سوالشو مطرح م  لیعضله تشک  7از    یو در دستگاه گفتار  دهدیم

 اثبات وجود خداوند

 

 

  



  

 زواِل عقل 
 به قلِم یاسی 

 

 «! خانم نیمبارک باشه مه .یخانه دلباز چه»

هفت  .کندیرا هر دفعه سوال م یاما اسم من و عل شتر؛یاست، مامان را ب ادشیاست؛ بابا را  بیعج 

حق دارد،  .شودیدلخور م نیمهمامان  .دیگویم کیرا تبر دیو خانهِ جد شمانیپ دیآ یهست که م یسال

 .. اوردیخودش ن  یتواند به رو یاست؛ نم یزنِ دلسوز

  ز یهمه چ   نجایتا ا  .سرهنگ هشت سال هست مبتال شده  .فراموش کردن  یماریب  .عقل  مر؛زوالیآلزا

زمان  کی  .است  نیغمگ که  مغرور  سخت  یانسان  در  و  ها  سال  و  است  بوده  ارتش    ن یترسرهنگ 

تک تک   .ها را بلد بوداسم تک تک سربازها و ستوان  دیگو یبابا م   .مملکت خدمت کرده  نیبه ا  طیشرا

امروز نه! کمتر به خاطر دارد   .انداخت  یرا از قلم نم  یزی چ  .شناختیرا م  شانیخانواده ها  .هاان گروهب

  ال یل  شتری ب  .زندی به گذشتهِ خود م  یتَلنگر  کی  ش یها کرده است! کماببوده و خدمت   یخود، کس  یکه برا

 . است ادشیرا  الیفقط ل ،یبه قول عل .مانده است ادش یرا 

 . زیچه به خاطر دارد؟ همه چ الیاز ل .او بود  دیتک دختر سرهنگ و تنها ام الیل

ل   نیمه» آمر  الیخانم،  از  سفارش   کا یکه  بهش  با  آمد؛  د  دیکردم  ب  یخانه   دنِ یحتما  اش شوهر.دیایشما 

 .« صحبت کند یوپاشکسته فارسدست گرفتهاد یاهل همان جاست اما 

  . خنددیمامان هم م  .میاحفظ شده  یمن و عل  .خنددی و م  کندیجمله هارا تکرار م  نیبلند ا  یسال با صدا  هر

  . رفت  نیتصادف کرد و از ب   کایدر همان آمر  شیچهار سال پ  الیل   .اشک در چشمانش  یهمراه با حلقه ا

 . دیبگو کیما را تبر دیو خانه جد رانیا دیای ب الیجانِ سرهنگ رفته و سرهنگ هنوز منتظر است ل

 . برگو فراموش کردن شاخ و  شهیماندن ر ادیبه  یماریب .زوال عقل مر؛یآلزا

 

 



  

 

 ایستگاه مترو 
 به قلِم یاسی 

و   طرفن یبا مترو ا  شهیو هم  مینداشت  نامهیگواه  کدامچیها هآن زمان   .میدانشگاه بود   یدو   ای  کی  ترم

کالس    نیبعد از آخر  ییچهار تا  .دادیم  فیک  شتریب  یلی خ  میفهمی که اتفاقا االن م  میرفتیطرف مآن 

هم نزده  گروه را به   هنوز  کسچیه  .میشدی مترو انقالب م  ستگاهیا  یراه  م،ی هم کرده بود  بتی که معموال غ

ها سمت آزادگان  دو نفر از بچه  .دندیپسندیبه ظاهر م  ی را حت  گری کدی  قهِیبودند و سل  قیبود و همه با هم رف

ها معتقد از بچه   یکی  .آن روزها، محرم بود   .میشدی م  شی ها، سوار قطارِ تجراز بچه   گری د  یکیمن و    .رفتندیم

 . آوردمیمعقتدها را در م یمن که ادا عالوهِبود؛ به  دهیپوش یبود و مشک

دوازده   معموال ساعت  ا   مینوطرفِ  م  ستگاهِیبه  کم  .مید یرسیمترو  معموال  آن    دم؛یرسیم  رترید  یمن 

جوگزمان  درس  ریها  اساتو  دفتر  تا  و  بودم  م  دیخوان  پ  رفتمی دنبالشان   تا   .برسم  رید  آمدیم  شیو 

پاچه بعد  کی  یهاک ینزد و  من  کردنِ  مسخره  به  خ  گذشتیم  میهای خوارازظهر  همه    حال وشو 

 . ستمی ن جنبهیبودن، ب نیریمن با وجود خودش  کهنیازا

بلند    اشیگوش  یصدا  .افتادی اتفاق م  نیاغلب ا  .زدیها زنگ ماز بچه   یکیها، مامانِ  ساعت   همان

مان سر  حوصله   نکهیا  یو ما هم برا  دانستی خودش نم  چارهیب  .میدیشنی را م  زیچهمه   ت،یف یما با ک  بود و 

سوار مترو   بایتقر  وربعکیتا ساعت    .میدادیودل گوش ممادرش را با جان   یهاکردن   غی جغ ینرود، ج

پشتِ سر   .گذشتیهم خوش م  ییدوتا  .میشدیم  دوتا دوتا از هم جدا  میونک یو ساعت    میشده بود

را تباه   هامانیبه کنکور، که چقدر زندگراجع   .میکردیصحبت م  یبه روزمرگ راجع   .میکردی م  بتیغ  هیبق

 . میدیخندیو م میبافتی م فی کرد و خالصه اراج

هم من سرما خوردم   دوباریکی   .کردند  لیهوا تعط  یبه خاطرِ آلودگ  یچندبار   .بود  نیهر روز برنامه هم  با،یتقر

را در   یخوشبخت یکنیکه فکر م یاز آن دست احساسات .داشتم یب یاحساس عج  کی  .ها برنگشتمو با بچه 

  ی ابد  دیبا  ی کنیفکر م  هک  ییهایاز آن دست خوشبخت   .یکرد  دایاتفاق پ  نیو ساده تر  نیکوچک تر



  

  ی هااز همان روز  یروز  .دمیبه موقع فهم  دانستم،یرا اگر هم نم  نیو ا  ستیاما روزگار بر وفق مراد ن  .شوند

  ن یو من هم از ا  ستین  ادشی را    نیحسکربال و امام   یبعد از عاشورا که کس  یمحرم بود؛ منتها از روز ها

  ی جلو   هیبعد از کالس آخر، زودتر از بق  شهیو برخالف هم  د تنم بو  یآب  راهنیپ  کی  .قاعده مستثنا نبودم

 یگذشت و من هم که سرگرمِ گوش قهیدق  ستیب .ها ملحق شوندتا بچه  ستادمی دانشکده، منتظر ا ینگهبان

مشخص بود که قرار    قمیرف  افهینبودند و از ق  هیبق  .شد  شی دایپ  شانی کیباالخره    نکهیتا ا  دمیبودم، اصال نفهم 

ا  .ندی ایب   ستین خودِ  نزد  ستگاهِی تا  حرف  داشتم  یلیخ   .میمترو،  ترس   .دلهره  جنس  آن  که    ییهااز 

و   ریناپذاشتباهِ جبران   کی  یدانیم برق  .یآن را قبول کن  دیبا   ریناگز  در انتظارِ توست  پله   ستگاه ی ا  یاز 

جرأت    .گذشت  شهیکننده تر از همخسته   .می برس  یتا به سالن اصل  میکرد  یرو ها را طو راه   میرفت  نییپا

وآخر خودش  بود که اول  ده یفهم   .بود  ییجاخودش سرِ صحبت را باز کرد و کار به   .سوال کردن نداشتم

کار شود  دست   دیبا توض   .به  آرامش  با  چطور آنقدر  و چه چ  حیتعجب کردم که  چه گذشته  که    زها یداد 

ه  یباورکردن  .است  دهیشن که  ا  چ،ینبود  م  نیاز  ا  خوردمی حرص  چرا  رفتارها  همهنی که  به    ی مدت 

بودم که چطور اجازه    یاز خودم شاک  .است  اشیسر جا  مانیدوست  کردمیم  بودم و فکر  اعتنایها بآن 

بعد از دوهفته    نکهینکردم، بلکه قهر کردم تا ا  یتنها کار  به هم بخورد و نه   مانی دوست  یسادگ  ن یدادم به هم

دانشگاه دوام ندارد، سر خودم    یهایدوست  گفتی ممامان که    یهاحت ی با نص  .هم شد  شتریها بفاصله 

و    یصفحه ا  چهلیس  یخودش را داده به جزوه ها  یها جا  یبعد از دو سال، آن دوست  .کردمیرا گرم م

 . یرفع تشنگ یآب برا یبطر کی

د د  ساعت و  است  بعدازظهر  هم  رتریو  تجر  ییتنها  شهیاز  قطارِ  تجر  شومیم   شی سوار  خودِ  تا  با    شی و 

 . چنان ادامه داردهم یو زندگ نمی بیم لمیف یهندزفر

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 | بخش دوم|

 ی  گاه  هاخانه

 کنند، یی که توی آنها زندگی می هابه آدم 

 …شباهت عجیبی دارند 

 

یک جمله را انتخاب کردیم و هر کدام از  اشاره: توی این بخش ما  

تر برای همۀ ما از نگاه خودش، داستان را ادامه داد که چالشی جدی

 ما در راه نویسندگی بود.  

 

 

  



  

 

ین  به قلِم   گآر

 ند...دار یبیشباهت عج  کنند،یم یآنها زندگ یکه تو ییهابه آدم  یها گاهخانه 

  اتش یکه با تقلید از خصوص   ییها  اتاق  .کنمیدقت م  شتریشباهت ها ب  نیکه او رفته است به ا  یوقت  از

 .شده اند نیتزئ

 . شنومیمورد عالقه اش م یصندل ینشستن رو یهمراه با صدا یرا گاه شی و پرنور؛ خنده ها رنگارنگ

  ،شدی خاموش م  یگاریبار درونش س  کی  یکه سال  ییگاریس  ریز  دارمیکه به سمت پنجره بر م  یهر قدم  با

پر از   یها  هی ر ؛است  دهیچ ی که در سرتاسر خانه پ  یقهوه ا  یبو  یو از طرف  فرستدی م  می ها  هیدود را درون ر 

 م یبرا  یچوب  یپارکت ها  ریج  ریقدم زدنش را ج  یصدا  .کندیو روحم را تازه م  دهدیدودم را شستشو م

 .کنندیم یتداع

.  هر لحظه لبخند بزنم  کندیم   یکار  ،شده است  رهینشسته است و بهم خ  یکه گوشه ا  یگربه ا  مجسمه

 .یکنیو مرا تماشا م یهنوز هم هست ییگو

مورد عالقه ات از کتاب هارا بار ها و    یو قسمت ها  یآور  یرا به صدا در م  تاریگ  یها  میهم س  هنوز

 .یخوانی بلند م ییبارها با صدا

 . اندن یریش میشباهت ها برا نیا

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 به قلِم امید 

 ند...ا هیشب یلیخ کنندیم یکه داخل آنها زندگ ییبه آدم ها یخانه ها گاه

هم هردو اما   دیشا .دارند یادیشباهت ز کنندیم یکه درون آن زندگ ییها به خانه ها آدم ؛نه اما

دست زدن به  یحت ایکه راه رفتن  یطوره ب ،که گرد و غبار گرفته است یشویم یکه وارد خانه ا یزمان

 . اما از جنس خاک یشویدست م  کیمنظم و   زیتو ن ،کندینظم خاک هارا خراب م لیوسا

  ییدر تنها شهیغبار ها هم کند،یرا تجربه م ییکه مدت ها تنها یمیقد یاز جنس غبار، غبار ینظم

 .شوندیو پاک م نندیبیم یقینگذشته نا رف یکم ندی آی در م ییهروقت که از تنها ؛رندیاس

  ؛شود یو شاداب یزیاما همان باعث تم ینیبب یقینارف نکهیدارد، ا یبیحالت عج  زیرفتن غبار ها ن اما

 . دیآ یبا راه درست بوجود نم دنیمطلوب رس  جهیبه نت شهیپس هم

چشمانمان کم شود اما نور دلمان   یسو دیشا  ست،ی ن نطوریا میشوی م کیتار یکه وارد خانه ا یزمان اما

  دیشا ستین دنیهست که با چشم قابل د  ییروشنا زیهمان خانه ن یکیدر دل تار  دیو شا شودی م ادیز

  ،دارد یسع کیتار یخانه  دیشا م،یتا نور را با دلمان احساس کن  بنددی چشمانمان را م ک،یخانه تار 

 .. بلکه نور در نوازش کردن دل هاست ستیکننده چشم ها ن تینور در درخشش اذ میبفهم

شباهت به  یو ذره ا یبدون خاطره قبل دیریگی بد م ایحس خوب  یخانه ا کیکه از  یزمان د؟یدید

او   گرانید دیآن خانه مقصر نباشد شا دیشا دیکنیم داینسبت به خانه پ یبد ایاما احساس خوب   زیهرچ

  نیروز انداخته اند. احتمال دارد او از همه ما خنداندن تر و شاد تر و سرحال تر بود اما حال به ا نیرا به ا

که   یزمان همانطور من یب د،ینا ام یشوی اون م هیشب زیتو ن کندی بد م زیروز افتاده باشد پس حال تورا ن

 ،شده اند کینزد تیکه آن لحظه به پاها ییکه خوشحال و شاد است لب ها یشوی م یوارد خانه ا

 .ندیآی و باال م کشندی آرام آرام قد م

 



  

 یکه درون آنان زندگ ییبه آدم ها زیچون گفته اند خانه ها ن یحال خانه را خوب کن  یتوانیم زیتو ن اما

 .اند هیشب کنندیم

وارد  یقبل یو بدون آمادگ یروز معمول کی یشگیهم یکه تو با لبخند یدرست است، مثال وقت اًئن مطم

استفاده شده اما تو با از  یشکسته شده، خانه ا  یروح، خانه ا یخشک و ب یخانه ا یآغوش خانه دلم شد

  داردت نکس دوس  چیرفت، ه یاما باور داشتم که خواه یتمام در را پشت خودت بست یخود گذشتگ

 .باشد که شکسته شده است یصاحبِ دلْ خانه ا

خانه متروکه و کهنه و نم   نیا  ؛یرویم  رونیبودم که ب ئنو مطم یحدس زدم به سمت در رفت درست

و با   یپرت کرد رونیرا از پنجره دلم ب دشیکل و یاما پشت در قفل انداخت یکنیرا ترک م دهیکش

  یبه تن خسته دلم با شاد یدیترک ها دست کش  یبر رو یبه آرامو  یلبخند خاک هارا نوازش کرد

 . یدیروح دم

 

  تیکه تو اذ دندیچسب یترک ها به هم م ؛که کار تورا ساده کنند  شدندی از جا بلند م اقیها با اشت خاک

 . خانه خوش بگذرد نیتا به تو در ا رفتندیم  شانی خود به خود سر جا لیوسا  ،ینشو

 

 یدرون آن زندگ یمتروکه که کس یا خانه .کرد رییتغ ادیز نقدریو دلم هم یدیفقط مرا در آغوش کش تو

از پاک شدن  زیغبار ها ن یخندان و شاد حت ؛تو شده بود هیکرده بود و شب دایحال صاحب پ .کردینم

اش بود   یصاحب واقع نیقبلش دلم ع  یآغوش اتفاق افتاد ول کیها تنها با   نیهمه ا ؛بودند یراض

من   هیشب ،روح بود یب ؛اما دیگر دل نبود اشتمکه آن دل را د ی. من، من کردینم یکه درون آن زندگ

خود با دستان خود درب   ؛ خانه کرده بودم که اورا خراب کنند نی راه وارد ا ییکه خود به آدم ها یبود من

روح کردنند   یخودشان پست و ب یدل ها هیباز کردم که آمدند و خانه را شب یافراد یدل را بر رو نیا

 .تو شدم هیدلم که خانه ات است بلکه من هم شب هاتنه ن ،که خانه تو شد یاما از زمان

 



  

به افراد داخل  یادیشباهت ز کنندیم یکه کنار آن زندگ ییها هی خانه ها و همسا ییوقت ها کی

 . خانه دارند

  .یکنیم یزندگززکه کنار من  ممنون



  

 

 به قلِم امیرحسین 

  ی ایو توق اش  دارند، مانند تق  یبیشباهت عج   کنند،یم  ی آنها زندگ  یکه تو  ییهابه آدم  ی ها گاهخانه 

صداها همان  که  آن   ییخانه  تو  که  ماست  را  جواب  یشنویها  آن  یاما  نمبه  صدا  .یدهیها    ی مثل 

فرقشان    قتو  چیاست و تو ه  یشادمان  ادیهم فر   یناک است و گاهاندوه   یغیج  یکه گاه  یغارغار کالغ

درنم صدا  .یابیی را  کس  یاز  کردن  ملوچ  زندگ  یملچ  او  با  بخواه  یزاریب  یکنی م  یکه  چه  چه    ای  یاما 

زندگ  یبخش  ینخواه ا  شتریب  .ستیاز  به  که  آن  کن  نیاز  کس   یفکر  کنار  دار  یکه  دوستش  غذا   یکه 

 . ملچ و ملوچش عذاب آور است شیکه چه قدر صدا یشیاندی م نیبه ا ،یخوریم

 

 ی صدایب  یصدا  ز،ییها در پاخش برگ ها، خش روبنده باد، خرت خرت اره   یغژغژ، ، هوهو  یصدا

ب  صداهایی  چها...دره  یجنبندگان، صدا  یهانفس زدن  ها، نفس برف اند! و چه جواب مانده   یکه 

 !یها دل نداد که تو به آن  ییهاسکوت 

 

 ی آشپز  .یکنیاست، شروع به غذا پختن م  زیعز   ت یصدا با آن کس که برا  یب  ییهاصدا  نیا   انیم   در

 یکه چه طور برا  یکنیکردن م  یشروع به آشپز  .خانه است  یای تق و توق اش  یکردن هم همان صدا

 ! یخوشمزه بپز ییغذا یآن که دوستش دار

 

 :یخوانیآن م یو بلند بلند از رو یکنیرا باز م اتی آشپز دفتر

 

 :است ریبه شرح ز یکه دوستش دار ینفر یغذا برا یه ی ته یالزم برا مواد

 

 .یکنیمخلوط م  ی مراحل زندگ  یروز، لذت باهم بودن در خانه را قبل از جوش آمدن با تمام  یروشن  در

م آشپزخانه  ب  یهاشعله   .یروی به  گاز  م  یاجاق  گرما  شوندیاثر  فقط  و  فقط  آدم  یو  حس    یحضور  را 



  

شک    ندهیبه آ  .دیدهیم  دیوعده وع  .یکنیم  یبلند پرواز  .که در تمام مدت کنارت بوده است  یکنیم

م  .دیکنینم قدر  بخت  دیخندی آن  خوش  کند  یتا  قُل  ن  . قُل  کن  ریز  ستیالزم  خاموش  را    ی م  .یآن 

کلمات مخلوط    نیباتریها را با زخنده  .چدی خانه بپ  یعشق، در تمام فضا  یبه حال خود بماند تا بو  یگذار

 . شودی صد است؛ سرو م یکه ضربانش باال یو حاال غذا با قلب دیکنیم

که   ییهابه آدم  یها گاه: خانهگفتیکه م  یافتی پدربزرگت م  یجمله   ادیاز خوردن غذا دوباره    بعد

 .دارند یبیشباهت عج  کنند،یم یآنها زندگ یتو

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 بهار به قلِم 

 . دارند یبیشباهت عج  کنندیم یکه در آنها زندگ ییبه آدم ها یخانه ها گاه

گل  همانند .بود ختهیدرهم آم یعشق و زندگ  یبا چاشن یخشت خشت آن خانه ، که روزگار مانند

 .خاطر داشتنده نوازش دستان مادر را ب  یلب پنجره که نرم یها

  نیو دارچ بیکه عطر س ییها صبح .خواندی م ییساعت که در گوش شب الال یعقربه ها زمزمه

  .دادیمورد عالقه پدر( خبر از آغاز روز م  ی)چا

   .که هر پنجشنبه چشم به راه آمدنشان بود یخانوادگ پارک

آخر هفته در همان  یها یها  یدم صبح ، از باز یخوش رنگ و بو یها یابود که از چ یچند وقت اما

را که در آغوش  یبار نیآخر وردآینم بخاطر .نبود یبا پدر خبر یتکرار یو از بحث ها یشگی پارک هم

 . پدر به خواب رفته بود

 . که با پدر صبحانه خورده بود یپگاه نیآخر اوردینم بخاطر

 .بازنگشت گریدفعه را ، که پدر خداحافظ گفت و رفت و د نینداشت آخر ادی به

تا دوباره    دوزدی اندازد و چشم به در م  یم  یرا در قور  نیو دارچ  بی پدر رفته اما او هر صبح ، س  ندیگو یم  همه

 . ندیبنش زیاو برگردد و پشت م

  



  

 

 ماجد به قلِم 

خونه  هیشب نایدارند؛ مثل تو که ع ی بیشباهت عج  کنن،یم ی آنها زندگ یکه تو ییهابه آدم  ی ها گاهخونه 

به پارسا    یحرفها را پر  نای  ه«...همه جات رو گرفت  هیسا   ،یپر از گرد و غبار  ،یاکهنه   ؛یشد  نایبابات ا

  . نگفت   یزیصبر کرد و چ   شهیپارسا هم مثل هم  .و رفت  دیرا برداشت و درِ خانه را کوب  فشیگفت و ک 

و پشت    یصورت پر  کی و صورتش را ببرد نزد   ردیش را بگیبازوو    یبرود سمت پر  خواستیدلش م

 و... یکن یاشتباه م یو دار ستین نطوری که نه ا اوردیب لیهم دل

 

در   شه یقرآن را خواند که هم  هی لب همان آ  ر یو ز دیکش یقینفس عم .سالها نیصبر کرد؛ مثل همه ا  یول

  ی الک  نکهیداشت از ا  یاحساس خوب  ال«ی/ واهجرهم هجرا جم  قولونیما    ی: »فاصبر علخواندی مواقع م  نیا

تازه    یپر  یلغتها  نگارا  .دنی شروع کرد ته دلش به لرز  یزیچ  واشی واشیاما   .بحث را کشدار نکرده بود

 سایه..« آمدند: »کهنه، گرد، غبار،  یم رونیب  شیادهایفر ی آوارِ صدا ریداشتند از ز یکی یکی

 . متالطم بود یگریدفعه دلش طور د  نیبار دعوا کرده بودند، اما انگار ا هزار

 

نجار  هوایب استاد  که  اوستارضا  مغازه  سمت  افتاد  و    یراه  نوجوان  کیبود  در  او    یتابستان  مغازه  در 

به نام اوستارضا گره    شیانگار لغت »صبر« برا  .دانستیچرا آنجا؟ خودش هم نم  .کرده بود   یشاگرد

 .شود رتآرام  یبشنود و کم یزیآنجا چ دیشا کردی و حاال که کم آورده بود، فکر م خورده بود

 
 

با پر   - بار  کردم صبر کنم و جواب هم    یسع  شهیمن هم هم  .میدعوا کرد  یاوستارضا! ما تا حاال هزار 

کهنه    یلیانگار واقعا من خ  .انگار حرفهاش درسته  .کنهیولم نم  یپر  یبار صدا   نیاول  ی االن برا  یول  .گرفتم

 .و فرسوده شدم

 ؟یدیرو شن نهایباره که ا نیمگه اول +



  

 نیآخر  ،یپر  یبار پژواک صدا  نی اما ا  .گذشتیو م  کردمیمن سکوت م  گفت،یهر وقت م   ینه! ول - 

ب  قدر ن ینکنه من واقعا هم  .گهینکنه راست م  .کنهیولم نم  .ذهن من شده  یصدا   ن یباشم؟ ع  خودیکهنه و 

 خونه بابام؟ 

 ؟ یکنیم هیگر یدار +

 

 !« لغتِ »کهنه نی بار ا ریمن خورد شدم ز  -

 تو کهنه است؟  یگفت؟ خونه پدر نویا یچرا پر+

 

شد  یچ دونمینم ش،یوسط زمستون حدود ده دوازده سال پ یروز  هی مامانم از  .ول شده .ستی کهنه ن -

اما انگار    دادیبهتر از قبل انجام م  یرو حت  فشیاتفاقا همه وظا   .بود  .ول کنه بره   نکهینه ا  .که خونه رو ول کرد 

 . زیتفاوت شد براش همه چ یب

 بابات دعوا کردن اون روز؟ ،مامان +

 

 ریالبته ز  .آروم بود  یهمه چ  یبیبه طور عج   امیاون ا  ینبود بدون دعوا سر کنن، ول  یروز  نکهیبا ا  .نه اتفاقا -

 .بهم صبر بده ای: خداگفتیمامانم هم همش م .زدنیم هی و کنا کردنیلب غرغر م

 که حاکم شده بود؟ یآرامش نیاز ا یبود یتو راض +

 

 . که دعوا و مرافعه نبود، خوب بود نیهم .آره یول .دونمینم -

صبر   .شدینم  ینطوریا  کرد،یشد و مثل قبل دعوا م  یتفاوت نم  یکرد و ب  ی مامانت اگه رها نم  دیشا  یول +

وادادگ تو  .که ینزد   یلیخ  یبه  م  نیا  یاالن  واداده   ونهایلیشهر،  کردن  .اننفر  کنن،   ینم  هی گال  .ول 

نم  خندن،ینم ه  ینم  ه یگر  کنن،یدعوا  بگ  .کنن  ینم  یکار  چیکنن،  زمان  تا  کردن  رو    . ذرهرها  اسمش 

 . توانِ واکنش رو از دست دادن نایا .ستیصبر ن نیگذاشتن صبر اما ا

 



  

 . که انگار خودِ خودِ منم نیکه گفت نایاوستارضا! ا  -

 ی.کنیم هیگر یو دار ینه! هنوز نه! چون تو االن بغض کرد  +

 

  نمون ی احترام و محبت ب  ترسمیمدل صبره؟ م  نیبرم باهاش دعوا کنم بهتر از ا  یعنیکار کنم حاال؟    یچ -

 . بره نیدعواها از ب نیا یتو

من مهم   ی: »تو برایگیبه طرف م یعنی دعوا  یگاه  ینگه دار ول شهی احترام رو هم .کن دادیداد و ب  گمینم +

که دلش رو   یکنیدعوا م  .جنگم«یذهنت م یتو رمیکردنِ تصودارم به خاطر درست نیهم یو برا یهست

ب دست  تعصب  ؛یاریبه  بدون  خشم،  بدون  محبت،  سر  ن  .از  نفرت  عشق،  مقابلِ  نقطه    .ستینقطه 

  . کنهیوطن و خونه رو حفظ م  یول  .داره  رکشیو ت  ریو رزم، ت  .عاشق، رزمنده است  .هی تفاوت  یمقابلِ عشق، ب

همه    ن،یهم  یبرا  .هم صبور  یکه هم مبارز باش  خوادیم   تیظرف  یل ی اما خ  .خوادیعشق، مثل نَبَرده و مبارز م

 . صبر ایمبارزه  ایطرف؛  هیبه   کشنیم

 

 ؟ یاالن برم سراغ پر -

 ی رو بگذار  یتفاوت  یاسم ب  ی گرفت  ادیشروع کن که    ییمبارزه رو از جا   .یسراغ پر  یهنوز زوده که بر +

 .صبر

 

  . بلند شد و راه افتاد سمت خونه پدرش پارسا



  

 

 

 

یم   به قلِم مر

 ...دارند یبیکنند،شباهت عج  یم یآنها زندگ یکه تو ییبه آدم ها یخانه ها گاه

خونه    .میشیو کم کم به اونها عالقه مند م  میشیوابسته شون م  و    میکن  یکه ما با آدم ها صحبت م  همانطور

باز    یرو عوض کرده باشم ول  یکم  یلی خ  یتا االن خونه ها  دیمن شا  ،رو داره تیخاص   نیهم به نظرم هم

 دار یرا د   میمیقد  یو من دوباره خونه ها  دیآ  یم  شیپ  یو هر وقت فرصت  شمیم   یقبل  یدلتنگ خونه ها

و انگار من برگشتم به همان روزها همان لحظه ها و   دیآ  یهمه خاطره ها و لحظه ها جلو چشم م  ؛کنم  یم

  نیهم  میهم برا  هخون  .کنم  یم  تیها همانطور که من در کنار آدم هاا احساس آرامش و امن  هیهمان ثان

  . داره   یبیآرامش عج  .کنم یخلوت م ونه با خودم و خ شم یوقتا که تو خونه تنها م یبعض . ارهیحسو به وجود م 

حسه خونه  و    خونه  ،ستیخونه مکان ن  که  کنم  یدارم و فکر م  یحس خاص   هیه بهش  .راحت  التیانگار خ

 فرد باشه!  هیمثل   تونهیم

 

  



  

 

 به قلِم یاسی 

 ییهابه آدم  یها حت  خانه  .دارند  یبیشباهت عج  کنندیم  یآن زندگ  یکه تو  ییهابه آدم   یها گاه  خانه

  . ها انگار حافظه دارندخانه   .دارند  یبیو غر  یبیهم شباهت عج   کردندیم  یزندگ  یزمان  کیآن،    یکه تو

طوالن  کی قو  یحافظه  نم  یمدتِ  عقل  زوالِ  دچار  اولخانه   .شودیکه  را    کی  یهاقدم   نیها  کودک 

  . سپارندیخاطر مرا به  دارهای د  نیآخر  .ماندی م  ادشانیو مقنعه مدرسه را    راهنیپ  نیاول  .ماندیم  ادشانی

دارند  نیبدتر خود  درون  هم  را  هم    یواشکی   یها  نیترحالخوش  .دعواها   . دارندیم  نگه   یادگاریرا 

 ی بیعج   یحس دلتنگ  کی  گریفراموش نشود و از طرف د   یزیکه چ   کنندیدل آدم را قرص م  ی جورکی

او را    ،یاات نشسته کنار فردِ مورد عالقه   یکه وقت  ییهای نگدست دلتاز آن   .آورندیرا با خود به خاطر م

که پنج سال    شودیم  ادآوری انگار آن خانه به تو    .شودی باز هم دلَت تنگ م  ،یبوسی و م  یدر آغوش گرفت

 ی وقت  .ستی ن  یزیو از آن گر  یو اکنون ندار  یداشت  یات احساس بهترل فردِ موردِ عالقه غب  ش،یپ

 ی باش  ار یتمام ع  یِحام  کی  یتوانی که نم  یشد  یزندگ  ریو تو آنقَدَر درگ  گذارندی م  نپدر و مادرت پا به س

 ات یجامانده از کودکبه  ییهاعکس خانه با قاب   یوارهاید  ،یاشان باشل غو ب  یدردُدل کن  یتوانیو نم

م خاطرت  م  .آورندیبه  خاطرت  وقت  آورندیبه  حت  یکه  بود،  سالت  رو  کی  یهشت  کوچک    یزخم 

 . یخوردیل آنها جُنب نمغاز ب   آمد،یبند نم  اتهیو تا گر  کشاندیوبابا مرا به آغوشِ مامان   تودستت،  

ها و خانه ها و مغازه ها  کوچه   درمانگاه محل و همه   یروهابزرگ، راه نبشِ کوچه، مدرسه، خانه مامان   مغازه

 . حکم خانه را دارد تیبرا ،یآنجا بود یمدت ایو  یها گذر کردکه از آن  ییهاو رستوران 

  . ست ی ن ادشیتو را  یاند و کسپسرها سرکار آمده  گریها، دپدر یمغازهِ نبشِ کوچه و به جا  یرویم یوقت

برا مغازه  آن  چند  شودی م  ادآوری  تیاما  آمد  ییتنها   بارن یکه  اجازه  نداشت  یبدونِ  پول  چون    ، یو 

بابا حساب کند و  یسپُرد پ  .خانه  یو برگشت  یدیدو  یبا بستن  که  مغازه تا خانه    نیب  کیربا  یروهاادهیو 

م  ادشانی تند  چقدر  ب  یدیدویهست  مامان  مبادا  غ  داریتا  بفهمد  و    ادش ی  کسچیه  .زده  بتیشود 

 .یختیری و عرق م یهست چقدر نگران بود ادشانیها  رواده یپ نیاما ا  ستین



  

که   ییهازمان   .هست  ادشانیمدرسه خوب    یروهابه سقف راه   شدهزان یآو  .دهه فجر  یهاپرچم   و

گ سرکار  بود  افتادیم  ریمامان  مجبور  تو  بمان  شتریب  میوندوساعت   یو  مدرسه  مامان    یدرحال  .یدر  که 

و   یبود  ریو خبر نداشت که تو از قبل درگ  یشو  یانقالب  یسرودها و شعارها  نیا  ریمبادا درگ  گفتیم

 .یو شعارها و سرودها بود  نات ییرا مشغول تز   میوندوساعت   نی هست، تمام ا   ادشانیها  پرچم   نیا

و مامان  یوقت  ی است که چقدر استرس داشت  ادشیبزرگ  اما خانه مامان   ستی ن  ادشیبزرگ  مامان 

م دعوا  خانه  در  داشت  کردندیبابا  اصرار  مامان   یو  خانه  حتما  بمانشب،  استرس    یبزرگ  با  را  شب  و 

  ادش یبزرگ  خانه مامان   .که اوضاع بهتر شده   یخانه و از لحنِ مامان متوجه شو  یتا فردا زنگ بزن  یبگذران

ها چه نه، خانه   یچه تو بخواه  .یحال و آسوده بودن چقدر خوش مامابههست که آن صبح بعد از تلفن 

تک   تک  هیها شبخانه   .یکنی م  یکه االن زندگ  ییاند و نه توتو شده    هیها شبخانه   .هست  ادشانیتو را  

 یو زندگ  یختیو عرق ر  یدی دو   ،یکرد  هیگر  ،یگذراندو خوش   یکرد  یها سپراند که در آن شده   یلحظات

 . خودِ خودِ تو .ها اصال خودِ تو شده اندخانه  .یکرد

  



  

 

 

 

 

 

 . یسروک  سندگانینو یبر ذهن ها  یهم سفر نیو ا

 د... ی سفر لذت برده باش نی از ا میدواریام


