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 به نام خدا...

  

  

  ماهنامه ادبی مجازي کاکتوس

  

  مدیر مسئول و سردبیر: فرزانه تقدیري

  

  دبیران  تحریریه: 

  ندا عباس زاده، فریده هاشمی، خدیجه سیاحی، باران آسایش، کتایون هوشیار..

  

  طراح جلد: 

  فاطمه نژاد زاده

  

  سرویس عکس: مینا فاتحی، فریده هاشمی
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  به نام خدا

با موضوع داستان و نویسندگی داشته باشم. بتوانم قدمی در راه  اي مجلهیشه دوست داشتم هم
  ادب و فرهنگ و مطالعه و کتابخوانی بردارم. 

  امیدوارم با این حرکت بتوانم به این خواسته قلبی برسم. 

  این اولین شماره کاکتوس است. به امید روزي که شماره صدم کاکتوس را منتشر کنیم. 

  ش قدم بشه و یا علی بگه...کسی دوست داره که در این راه به ما کمک کنه. می تونه پی هر

  منتظر حضور سبزتون هستم... 

  

  فرزانه تقدیري

Farzane.taghdirii@gmail.com 

 

  و بیوگرافی  یک  نویسنده:  ها کتابمعرفی 

  جالل آل احمد

  ویسنده، مترجم، منتقد، دبیرن

  سبک: رئالیسم

  . او چهل و پنج سال بیشتر عمر نکرد. باشد می 1302جالل آل احمد متولد دوم آذر 

  به دنیاي نویسندگی وارد شد. » سخن« با چاپ داستان زیارت در مجله  1324در سال 

mailto:Farzane.taghdirii@gmail.com


4 
وتاه، دل نوشتھ، داستانک...داستان ک  

  Page 4  ماھنامھ کاکتوس
  

ادبیات فارسی پیش سراي عالی رشته ادبیات فارسی تحصیل کردند که تا دکتري  ایشان در دانش
  رفت. 

   : جالل آل احمد هاي ترجمه

  آلبرکامو، آندره ژید، داستایوسکی و ... هاي کتاب

  زیادي داشت.  تأثیردر معرفی آنها به ادبیات ایران که 

و شاعرهاي جوان بسیار  ها نویسندهحمایت ایشان از شاعرانی چون احمد شاملو، نصرت رحمانی و 
  بود.  مؤثر

آثار خود را از ایشان  ها نویسندهاحمد در ادبیات جدید و بی سابقه بود. بسیاري از نثر جالل آل 
  . او به الگویی خاص تبدیل شده بود. اند گرفته تأثیرو  اند کردهتقلید 

  آثار جالل آل احمد:  هاي ویژگی

  ج خود رساند. ساده نویسی را به او، ایجاز، استفاده از زبان محاوره  و ها جملهنثر شتابزده، کوتاهی 

  . اند دانستهجالل آل احمد را پدر خوانده ادبیات ایران 

  ادبی و قواعد دستور زبان فارسی پیش قدم بود.  هاي سنتاو در شکستن 

  

  آثار جالل آل احمد: 

  . ها نامهداستان. مشاهدات و سفرنامه. مقاالت. ترجمه. خاطرات و 

  قصه و داستان: 

  : 1324دید و بازدید 
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داستان کوتاه بود، در چاپ هفتم دوازده داستان کوتاه را در بردارد. در این مجموعه با شامل ده 
دیدي سطحی و نثري طنز آلود اما خام که آن هم سطحی است، زبان  به انتقاد از مسائل اجتماعی 

  . گشاید میو باورهاي قومی 

  : 1326 بریم میاز رنجی که 

دو سال زبان و نثر داستانهاي جالل به انسجام و  مجموعه هفت داستان کوتاه است که در این
  . در این مجموعه تشبیهات تازه، زبان آل احمد را تصویري کرده است. گراید میپختگی 

  : 1327سه تار 

مجموعه سیزده داستان کوتاه است. فضاي داستانهاي سه تار لبریز از شکست و ناکامی قشرهاي 
  فرو دست جامعه است. 

  : 1331زن زیادي 

حاوي یک مقدمه و نه داستان کوتاه است. قبل از جالل، صادق چوبک و بزرگ علوي به تصویر 
  . اند پرداختهشخصیت زنان در داستانهاي خود 

  . دهند میزنان مجموعه زن زیادي را قشرهاي مختلف و متضاد مرفه، سنت زده و تباه شده تشکیل 

  : 1337سرگذشت کندوها 

سنتی ایرانی، این داستان به  هاي قصهجالل است با شروعی به سبک  نخستین داستان نسبتاً بلند
  حزبی پرداخته است.  31تا  29بیان شکست مبارزات سیاسی سالهاي 

  : 1337مدیر مدرسه 

این داستان نسبتاً بلند به نوعی میان خاطرات فرهنگی آل احمد است. خود او در این مورد گفته 
  است: 
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 مؤثرسریع عاطفی از حوزه بسیار کوچک اما بسیار  هاي برداشتخصوصی و  هاي اندیشهحاصل 
   . فرهنگ و مدرسه

  است از روابط افراد یک مدرسه با هم و روابط مدرسه با جامعه.  اي گونهمدیر مدرسه، گزارش 

  آل احمد در مدیر مدرسه به نثر خود اعتماد کامل دارد. 

نیز، در چارچوبی خاص، شکل  هایش ندیشهاکه  نماید میو چنین  لرزد نمیقلم دیگر در دستش 
  نهایی خود را یافته است. 

  : 1340نون والقلم 

یک داستان بلند تاریخی که حوادث آن مربوط به اویل حکومت صفویان است. زبان نون والقلم به 
  اقتضاي زمان آن نسبتاً کهنه است. 

  : 1346نفرین زمین 

  در آن بیان شده است.  »اصالحات ارضی«مربوط به رمانی روستایی است که بازتابی از جریانهاي 

  : 1350پنج داستان 

  دو سال پس از مرگ آل احمد چاپ شده است. 

  : 1351چهل طوطی اصل (با سیمین دانشور) 

  مجموعه شش قصه کوتاه قدیمی از طوطی نامهکه با تحریري نو نگاشته شده است. 

  : 1360سنگی بر گوري 
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. موضوع آن فرزند نداشتن شود میثر داستانی آل احمد محسوب رمانی است کوتاه و آخرین ا
  اوست. 

   :ها سفرنامهمشاهدات و 

، 1339، جزیره خارك، در یتیم خلیج فارس 1337، تات نشینهاي بلوك زهرا 1333اورازان 
، سفر آمریکا و  1369، سفر روس 1363، سفر به والیت عزرائیل چاپ 1345خسی در میقات 

  . اند نشدهنوز چاپ سفر اروپا که ه

   :مقاالت و کتابهاي تحقیقی

، غرب 1341، سه مقاله دیگر 1333، هفت مقاله 1326، حزب توده سر دو راه 1325 ها گزارش
، یک چاه و دو 1342، ارزیابی شتابزده 1341، کارنامه سه ساله 1341زدگی به صورت کتاب 

  . 1346، گفتگوها 1356، در خدمت و خیانت روشنفکران 1356چاله 

   :ترجمه

از عربی، محمد آخرالزمان نوشته بل کازانوا نویسنده فرانسوي  1322نامشروع  هاي عزاداري
اثر آلبرکامو (با علی اصغر خبرزاده)، سوء  1328از داستایوسکی، بیگانه  1327، قمارباز 1326
از  1333وي از ژان پل سارتر، بازگشت از شور 1331آلوده  هاي دستاز آلبرکامو،  1329تفاهم 

از اوژن یونسکو،  1345اثر ژید (با پرویز داریوش)، کرگدن  1334زمینی  هاي مائدهآندره ژید، 
از  اي نمایشنامه 1351از یونگر (با دکتر محمود هومن)، تشنگی و گشنگی  1346عبور از خط 

گ اوژن یونسکو؛ در حدود پنجاه صفحه این کتاب را جالل آل احمد ترجمه کرده بود که مر
زودرس باعث شد نتواند آن را به پایان ببرد؛ پس از آل احمد دکتر منوچهر هزارخانی بقیه کتاب را 

  ترجمه کرد. 

   :ها نامهخاطرات و 



8 
وتاه، دل نوشتھ، داستانک...داستان ک  

  Page 8  ماھنامھ کاکتوس
  

) به کوشش علی دهباشی، چاپ شده است که حاوي 1364جالل آل احمد (جلد اول  هاي نامه
  او به دوستان دور و نزدیک است.  هاي نامه

   داستان کوتاه:

  کجا جا مونده... ام ودکیک

اي  تابید روي موکت رنگ و رو رفته درون اتاق نیمه تاریک که نور مهتاب از پنحره در اتاق می
  کش به سقف اتاق خیره شده بودم. دراز

هق مادرم به  کشید، در میان فریاد مرد هق شد که با عصبانیت فریاد می صداي مردي شنیده می
  رسید. گوش می

  شد، تمام حرفهایش را از بر بودم. ی بود که برسرم کوبیده میصداي مرد پتک

  کاري کند. مثل هر شب وقت شام عادتش بود فقط طعنه بزند و فحش

وقت نتوانست جاي پدر  ام، ولی هیچ وقتی پدرم فوت کرد او شد سرپرست خانواده، شد پدر نداشته
  را بگیرد.

  کردم. اسمش قاسم بود ولی من قاتل صدایش می

  ناپدریم قاتل جوانی مادر و کودکی من بود. آري!

  مجبورم کرده بود در نه سالگی کارگري کنم و از کودکیم هیچ نفهمم.

به دستانم خیره شدم، چقدر دستان نحیفم پینه داشت، چه شبهایی که با درد دستانم را زیر بدن 
  گذاشتم تا کمی از دردش کاسته شود. ام می خسته

  شد. میشه در گوشم فریاد میصداي مادر ه هاي بی گریه
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قاسم مردي چاق و سبیل کلفت با شکمی برآمده، فرزندي نداشت ولی از من هم دلِ خوشی 
  شود، ولی زهی خیال باطل... کردند چون عقیم است عاشق من می نداشت، همه فکر می

  شد. قاسم ده سال از مادرم بزرگتر بود ولی این مادر بود که روز به روز پیرتر می

  گذارد. کند و ما را با کوهی از مشکالت تنها می ساله بودم که پدرم تصادف می هفت

ي دقی   خاطر خرید ماشین از قاسم پول قرض گرفته بود و حاال که از دنیا رفته قاسم آینهه پدرم ب
  بود براي خانواده.

ادرم خواستگاري کرد و در آخر وقتی نه ساله شدم از م هر روز در محله سر و صدا و داد و بیداد می
  کرد.

  مادر به خاطر آبرویش قبول کرد زن قاسم شود.

  ام با کتک و فحش و کار گذشت. سالگی هاي نه تمام روز و شب

  گرفت. اش مرا به باد کتک می آمدم با آن هیکل گنده و شکم برآمده شب که به خانه می

  ریخت. یخوردم و مادرم تا صبح اشک م ها کتک می دانم چرا آن شب نمی اصالً

خورد، مادر هر صدم ثانیه عذاب  داشتنش به درد خودش می مادر را دوست داشت ولی دوست
  شد. تر می کشید و شکسته می

  کردم تا قاسم مرا از خانه بیرون نیاندازد. از درس و مدرسه چیزي نفهمیدم و کارگري می

یک بود اضافه کار ایستادم تا ها که دیر وقت به خانه آمدم به خاطر اینکه روز مادر نزد یکی از شب
اي تهیه کنم، آن شب حسابی خسته بودم، قاسم دست به کمر جلویم  بتوانم براي مادرم هدیه

  بلندي گفت: نسبتاًاش را جلو داد و با صداي  ایستاد و شکم گنده

  تا حاال کدوم گوري بودي؟-
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  سرم را پایین انداختم و چیزي نگفتم

  اخت و بلندتر گفت:دوباره صدایش را در گلویش اند

  زاده مگه با تو نیستم؟ حروم-

  هایش خیره شدم و با حرص گفتم: سرم را بلند کردم  در چشم

  زاده نیستم مرتیکه، تویی که زندگی رو به کام من و مادرم تلخ کردي. من حروم-

هاي گردنش  دستش را بلند کرد و سیلی محکمی روي صورتم نشاند و با عصبانیتی که از رگ
  ن زده بود گفت:بیرو

زنی؟ توئه نمک به حروم سبیل در آوردي فکر  جور باهام حرف می فکر کردي کی هستی این-
  کردي خیلی بزرگ شدي، من تو رو به اینجا رسوندم.

  در همین حین مرا زیر مشت و لگدش گرفت.

  کرد: مادرم خودش را روي من انداخت و التماسش می

  قاسم آقا ببخشش-

  هقاسم آقا بچگی کرد

  ام غرق خون شد. یهو مادر روي من ولو شد و سینه

  قاسم باالي سر ما ایستاده بود در دستانش گلدانی بود که نصف شده بود.

  مادر را صدا زدم ولی جواب نداد به آرامی روي زمین گذاشتمش و صورتش را با دستان پینه
  ام پاك کردم. بسته
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کشید، بغلش کردم  نش گرفتم هنوز نفس میریخت صورتم را کنار دها هایم به محابا می اشک
  دانم چگونه به بیمارستان رسیدیم. نمی

کردم، از دنیاي به این بزرگی فقط مادر را  خواندم و گریه می پشت در اتاق عمل فقط دعا می
  مردم. افتاد من هم می داشتم و اگر اتفاقی می

به طرف من آمد و فقط در سرش  رنگش قاسم با حالتی آشفته و پریشان با پیجامه و دمپایی آبی
  کرد. زد و گریه می می

  کرد: روي زمین نشست و با خودش زمزمه می

  خدایا غلط کردم، ببخش منو، راضیه کاریش نشه، من بدون راضیه چیکار کنم.-

  رویش ایستادم و گفتم: با عصبانیت روبه

  مت...کش کشمت... می اسم مادر من و نیار ، تو این بال رو سرش آوردي، می-

  پرستار به سمت من آمد و گفت:

  آروم باش چه خبرته اینجا بیمارستانه برو بشین ببینم.-

  هایم را پاك کردم و ملتمسانه گفتم: اشک

  خانوم پرستار حال مادرم چطوره؟-

  پرستار نگاهی به من انداخت و گفت:

  خوبه، خدا رو شکر خطر رفع شده.-

  جا آوردم.ي شکر به  پرستار رفت و من همانجا سجده

  رو به قاسم کردم و گفتم: 
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  کشمت، مطمئن باش! خدا رحم کرد ولی من می-

هاي سیاهش را باز کند، به  مادر را به بخش منتقل کردند کنارتخت مادر منتظر بودم چشم
  ریخت. محابا می اش نگاه کردم چقدر رنج و غم روي صورتش نشسته، قطرات اشک بی چهره

  دستانم فشار دادم و بوسیدم. دست استخوانی مادر را در 

  نویسنده: 

  انجمن چکاوك از  مینا فاتحی

  

  خدایا به امید تو...

  

 تو! امید به خدایا :زنم می لب آهسته

 و رزق چشمان هاست سال من و کنم شروع خدا امید به را کاري هر داده یادم کودکی از نازخاتون
 خدا. پربرکت دستان به ام دوخته را روزیام

   :گفت می پدرم مادر جان، آبجی دارد. گردنم به مادري حق اما است پدرم زن نازخاتون

 و شد پدرم زن که بود مادرم شدن جوان مرگ از بعد ماه دو بروم، راه دوپا روي خواستم می تازه«
 »بودیم. گذرانده روزگار آن در نسل سه پدرم با که ما مرداب کنار خانه کوچک به آمد

 روبه رویم آبی ي پهنه روي کنم می پهن را ماهی گیري تور و هایم مشت به دهم می را توانم همه 
  آسمان. به پرمی کشد نگاهم می زند. کبودي به رنگش هوا شدن تاریک با حاال که
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 و نیمه آفتاب آن از بعد .کنند می بلند را دلم آه و گیرند می سبقت هم از روشن و تیره ابرهاي 
 روي روزي، گنجشک من براي بنشیند برکتی آن از شاید تا بود مه نشستن به امیدم امروز نقصان
 .ام خالی ي سفره

 برگ ریزان به فصل سال هر می زند. زنگ گوشم در نازخاتون پی درپی و خشک هاي سرفه صداي
 جواب در و خورد می و کند می دم به دانه تند تند او و می افتد خس خس به اش سینه رسد می که
  :گوید می »بگیرم نوبت برایت خوب دکتري پیش باید «می گویم:  که من

 میکنه. افاقه بیشتر دارو صدتا از به دانه همین_

به  این داند می بهتر خودش واال نشوم ام خالی شرمنده جیب من که گوید می را این می دانم؛ خوب
 بود. گرفته آرام اش سینه پیش ها مدت بود چاره ساز اگر دانه

 تالطمی به را تور و کند می سویش آن و سو این کمی آب آرام نوازش آب. به زماندا می را نگاهم
  .اندازد می آهسته

 گفت: نازخاتون زدن دریا به از قبل امشب

 و سر رو تو اگر نمی شه راضی من از پدرت روح بزنم. باال آستین برات رسیده وقتش دیگه _
  کنم. دراز پامو نداده سامون

  .کنم می بسنده اجباري لبخندي به آرزویش جواب در من و

 همراه به امشب کاش کنم می فکر این به من و شکند می را دریا سکوت کشتی ممتد بوق صداي
  بودم. انداخته آب به مرداب در را ام گیريماهی  تور رجب علی

 کبودي اما خدایم با دارم حرف آسمان. سمت به گیرم می را سرم و قایق وسط زنم می چمباتمه
 که اجدادي و آبا شغل این و فرستم می خودم به لعنتی .کند می سنگ گلویم میان را حرف مانآس
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 ؛کند می برخورد ام سرمازده گونه با چیزي نیست. و نبوده خالی سفره  و داري زنده شب جز مزدش
  .خورد می قل ام بینی نوك تا و ام پیشانی وسط نشیند می صاف اما دیگري

 جمع بگیرد که شدت ندارد. ایمان و دین درشت دانه باران این کنم. جمع را گیري ماهی تور باید
 فیل! حضرت کار شود می تور این کردن

 را خودم بتوانم خدابیامرزم آقاجان شیالت کارت با شاید تا شیالت  اداره بروم باید وقت اول فردا
  بدهم. جا پره طرح در

  ! ام افتاده هن و هن به کشیدنش باال براي که ناتوان من بازوان یا شده سنگین تور

 را چشمانم و زنم می پلک هم پشت دیگر. برقی دنبالش به و چشمانم درون افتد می اي نقره برقی 
  .ام گیري ماهی تور به زنم می زل و کنم می باز دارند جا که جایی تا

 گیر تورم  گوشه که سفیدي ماهی چهار آن به ام دوخته چشم و قایق وسط ام زده چمباتمه دوباره
  .اند افتاده

 .شود می تر آهسته نارخاتون سینه خس خس صداي من گوش در اما شده تندتر باران حاال

   تو... امید به خدایا :زنم می لب ،شوم می بلند

   .زنم می پارو وقفه بی و

                                                                                                                                                                      
   عزیزان آزاده نویسنده:
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  عروس

  
 

کمتر به چشم  اش سبزههنوز قرمز بود. اما به خاطر صورت  هایش گونهدر آینه نگاهی به خود کرد. 
که بعد از این همه  کرد نمیفکرش را  اصالً . اتفاقات امروز باز جلوي چشمش مرور شد.آمد می

  سال، کسی او را خواسته و به او ابراز عالقه کرده باشد.
مثل همیشه، بعد از پایان ساعت کارش، در بوتیکی در یکی از پاساژهاي مرکز شهر، به خانه بر 

که از اتوبوس پایین شهر بود. بیشتر مواقع آخرین نفر بود  هاي محلهدر یکی از  شان خانه. گشت می
 "خانم صالحی". پول را از کیفش بیرون آورد تا به راننده بدهد، که راننده گفت: شد میپیاده 

  دهانش از تعجب باز ماند.
  ؟ کمی مکث کرد و گفت: بله، بفرمایید!دانست میراننده نام خانوادگی او را از کجا 

  می تونم چند لحظه با شما صحبت کنم؟ -
  گفت: در هم رفت و هایش اخم

  بفرمایید آقا این کرایه تون، من باید برم. -
  نه، صبر کنید. به خدا قصد مزاحمت ندارم. -
  شما فامیلی من رو از کجا می دونید! اصالً -
  .کنم میشما اجازه بدید من حرفم رو بزنم، بعد خدمتتون عرض  -
  بفرمایید. -
  اشتین شما رو زیر نظر داشتم...راستش تو این مدت که شما مسافر من بودید و رفت و آمد د -

  در هم رفت. راننده لبخند زد و گفت: هایش اخمدوباره 
خدمت برسیم  ها شباجازه بدید یکی از همین  آگه خواستم میصبر کنید به خدا نیتم خیره. -

  براي خواستگاري...
  » یعنی درست شنیده بود؟ خواستگاري!«

چه جوابی به  آمد نمیپرید و فرار کرد. حتی یادش چه طور از اتوبوس پایین  آمد نمیدیگر یادش 
! یادش آمد دانستم نمی، چرا من اسم او را دانست میاو داد. فکر کرد که او نام و نام خانوادگی مرا 

  که راننده در لحظه آخر گفته بود:
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  من رئیسی هستم... رسول رئیسی...-
  کشید. با صداي مادرش به خود آمد. پشت به او ایستاد و در آغوشش

  » یعنی مهتاب منم باالخره عروس می شه!«
  مامان هنوز که چیزي معلوم نیست.-

  مادر لب برچید و گفت:
چرا عزیزم معلومه... خواستگاراي قبلی همه شون به سفارش این و اون می اومدن و وقتی اوضاع -

  زندگیمون...
  مکثی کرد و چیزي نگفت. اشک در چشمان مهتاب جمع شد و گفت:

ت نکش مامان، بگو وقتی وضع زندگیمون و قیافه من رو دیدم که چنگی به دل نم زنه، نه خجال-
  درسته؟ کردن میسفیدم، نه چشماي درشت و نه لب و بینی عروسکی دارم، فرار 

  اشک در چشمان مادر هم جمع شد و گفت:
  نه دخترم، منظور من این نبود.-

  مهتاب بغض کرده گفت: 
یگه. شما فقط می خواي به زري خانم پز بدي که باالخره دختر تو هم چرا، منظورتون همینه د-

  خواستگار داره!
  را با بالشش تقسیم کرد.  هایش اشکبه اتاقش پناه برد و  ها حرفبعد از گفتن این 

***  
همه چیز خیلی سریع جلو رفت. خانواده رسول به خواستگاري آمدند. همه چیز ساده برگزار شد. 

  ...آوردند نمینه  گفت میلی مهربان بودند و هر چه او خانواده رسول خی
، یک زندگی آرام و ساده و خوشحالی مادرش. دوست داشت مادرش سر خواست نمیاو چیز زیادي 

  بلند باشد و بتواند پز دامادش را بدهد، مثل زري خانم...
مهتاب شباهت  هاي لباسیکی بود اما  شان عروسیگرفتند.  مراسم عقد و  اي سادهمراسم عقد 

زیادي به لباس عروس نداشت.کار دست مادرش بود. لباسی تمام شیپور و ساتنی به رنگ نباتی، با 
، او هم زیبا بود! با شد نمی. باورش شد میآرایشی مالیم و ضر اي که براي اولین بار دستکاري 

 ي خانهدم در را طی کردند و ق ها پلهچشمانی نمناك با مادر خدا حافظی کرد و با کمک رسول 
  بخت گذاشتند.

  مهتاب حلقه شد و لب زد:  هاي شانهرسول به دور  هاي دست
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  خب مهتاب خانم. باالخره خونه رو روشن کردي.-
نگذاشته و  اش چهرهتاب خیره شدن در آن چهره مردانه را که انگار گذر سالها تأثیر زیادي بر 

  .رسید میهمچنان در سن چهل سالگی سی ساله به نظر 
متمرکز بود اما خم شدن رسول و گرم شدن سمت راست صورتش را  هایش کفشگاهش روي ن

  حس کرد و تمام وجودش که کوره آتش شد.
  گزید و زمزمه کرد:  هایش لبلباست رو عوض کن... شرمگین  اي خستهبیا بریم عزیزم، -
  چشم...-

نفر دستش را گذاشته  ولی تا خواست به خودش حرکتی دهد صداي زنگ در خانه تکانش داد. یک
  . رسول که به سمت سرویس بهداشتی رفته بود گفت:زد میبود روي زنگ و مرتب زنگ 

  عزیزم، ببین کیه. -
مهتاب در را باز کرد. زنی با چشمان قرمز و لبریز از اشک، با دو بچه که همراهش بودند، خیره 

  د زد: . ناگهان سیلی محکمی به گوشش نواخت و فریاکرد میخیره نگاهش 
  کثافت...رسول، رسول...!-

  گفت: آمد میرسول در حالی که از سرویس بهداشتی بیرون 
  مهتاب چه خبره؟-

  خود را به جلوي در رساند اما با دیدن آن زن رنگ از رویش پرید و با لکنت گفت:
  !؟کنی میم.. م.. م.. مریم، این جا چه کار -

  مریم اما فریاد کشید:
...هان؟ مرتیکه پست هرزه، حاال دیگه با پول باباي من میري زن کنم میکه این جا چه کار -

. اتوبوس رو که ازت گرفتم، ببین می تونی رسم می؟ آره؟ هوو سر من میاري!؟ حسابت رو گیري می
  ...ها بچهخرج این سلیطه رو بدي یانه؟بریم 

  رسول هول زده گفت: 
  مریم صبر کن، غلط کردم،چی کار می خواي بکنی...-

  ون توجه به نو عروسش با عجله کفش پوشید و از در بیرون رفت. صدایش در راهرو پیچید:بد
. نرو،غلط کردم...من همین امروز عقدش میشممریم، غلط کردم! نکنی این کار رو که بدبخت -

  کردم، به خدا طالقش می دم، صبر کن، نرو مریم...
  :گفت میصداي زن آمد که 
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گور اون مادرت بلند می شه. بابات هم که لولوي سر خرمن...می  من که می دونم همه اینا از-
  !رسم میدونم چی کار کنم، حساب همه تون رو 

  دیگر صدایی نشنید.
راه خود را پیدا کردند. دستش هنوز رو سمت چپ صورتش سنگینی  ها اشکلرزید و  اش چانه
زدواج فقط یک بوسه بود؛ ...سهمش از اشد میشده بود و فردا  یک بیوه » هوو«. او یککرد می

  همین...
  

   »عروس چاپ شده در مجله اطالعات هفتگی...فریده هاشمینویسنده: 
  

 نافوط

با سر درد بدي از خواب بیدار شدم.تمام بدنم خشک شده بود.دیشب روي مبل خوابیده بودم؛ با 
  ...هزار زحمت بلند شدم، رفتم جلوي آینه

  !از کاسه خون بدترهاي خون شده بود،  پر از رگهتوي آینه خودم رو نگاه کردم. چشمام 

آوردم. به سمت آشپزخونه  هاي ابري صورتی رنگم رو از پام در آبی به دست و صورتم زدم. دمپایی
مون رفتم. زیر کتري رو روشن کردم. میلی به خوردن چیزي نداشتم اما باید درد گلوم  نقلی خونه

  .کردم میرو آروم 

  خوري نشستم.روي صندلی میز ناهار 

یادش بخیر! اون روزها چقدر براي خرید جهیزیه ذوق داشتم ...براي اینکه زودتر با علی بریم زیر 
  !مون رو بد نوشت دونم چرا سرنوشت، این قدر قصه یک سقف... نمی

  جوري رقم زد؟ زندگی مارو این

  کتري من رو از فکر بیرون آورد.  صداي سوت
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اي انداختم داخل لیوان. طبق عادت همیشگیم  یه چاي کیسه کمی آب جوش داخل لیوان ریختم.
  اي رو  از آب درآوردم.  کم که رنگ گرفت چاي کیسه یه

  . دوباره نشستم روي صندلی. دستامو گذاشتم روي میز، سرمو تکیه دادم

  خیره شدم به پنجره...

  اي که خیلی وقته غبار غم روش نشسته... به پنجره

  ...به اون شب نحس! کنم میشدم...به اون شب فکر باز هم توي افکارم غرق 

هیچ وقت به  و چک کنم...انقدر بهش اطمینان داشتم که هیچ وقت عادت نداشتم گوشی علی ر
  دادم. رو نمی خودم اجازه این که توي کاراش دخالت کنم

  اما اون شب شوم...

طانی که با علی خیلی علی با حال بد وارد خونه شد مثل اینکه داخل بیمارستان پسر بچه سر
  صمیمی بود، فوت شده بود.

زد تا من در رو براش باز کنم  هیچ وقت عادت نداشت با کلید در خونه رو باز کنه. همیشه زنگ می
دیدم که صداي چرخش کلید رو شنیدم به سمت در رفتم.  زیون مییو به استقبالش برم. داشتم تلو

جلو روم وایساده. بهش سالم کردم. خواستم برم سمتش تا برسم به در دیدم با رنگ و رویی پریده 
  تا به آغوش بگیرمش...

  اما از من دوري کرد.

  م.ه خوام برم حموم خیلی خست گفت: می

  ..شام پختم برات_

  میلی ندارم. _
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   . صداي شرشر آب رو شنیدم و رفت. 

رد اما اعتنایی خودم رو با تلوزیون سرگرم کردم. صداي گوشی علی بلند شد چند باري زنگ خو
  . نکردم دیدم باز هم صداش بلند شد

  »خانم صادقی. « ترسیدم نکنه اتفاقی افتاده... به سرعت از جام بلند شدم و دیدم نوشته

  هاي بخش قلب بود.خیلی خوشگل بود و صورت زیبایی داشت. خانم صادقی یکی از پرستار

  ت:تماس رو برقرار کردم...صداي شادش توي گوشم پیچید و گف

کنی  مون پسره...امروز رفتم پیش دکتر کیانی واسه سونوگرافی. راستی کی اقدام میه علی؟ بچ_
  براي طالقت؟الو علی؟ الو...

  و قطع کردم و زار زدم.ر ... تماس چشمام پر از اشک شد

  آوار شدم تو خودم...

  شکسته و درب و داغون...درست عین سرپل ذهاب شدم!  

  ورد... صداش مثل ناقوس توي گوشم پیچید؛انگار صداي مرگ بود...یک بار دیگه تلفن زنگ خ

  تماس رو برقرار کردم...گفت علی؟ علی؟ با توام.

  با صدایی که از ته چاه میومد گفتم: مریمم.

  و صداي بوق اشغال...

گی، هستی و دار و ندارم تمام این اتفاقات در عرض سه دقیقه رخ داد. اما این سه دقیقه تمام زند
  ش کشید...به آت رو

  زد رو شنیدم. حوله پوشیده بود...ریشاش رو هم زده بود. صداي علی که صدام می
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  کم حالش بهتر شده بود.ه ی

  شده مریم؟ گفت: چی

  کنه؟ کار می و توي دستم دید.گفت: گوشی من دست تو چیر گوشیش

  خانم صادقی بود...فکر کردم از بیمارستانه.  با هق هق گفتم:

سوخت. اومد  هق و سکسکه قطع شد. با صداي بلند گریه کردم دلم به حال خودم میحرفم با هق 
   !سمتم تا بغلم کنه

  گفتم: برو علی! برو...

***  

که ازدواج کردیم. اوایل درگیر بچه دار شدن نبودیم، اما بعد مدتی  شد میمن و علی چند سالی 
مون بهتر شده  تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم. علی تونسته بود یه جاي خوب مطب بزنه.وضع مالی

بود. مدتی بود که منتظر عالئم اومدن بچه بودیم اما هیچ خبري نبود.به پیشنهاد علی پیش یکی از 
. مدتی افسرده بودم.به خودم، به خونه و زندگیم  گفت مشکل از منه رفتیم وبهترین پزشکاي تهران 

  رسیدم. نمی

قسمت این بوده و به پیشنهادش چند جا کالس ثبت نام  حتماًعلی هم ناراحت بود ولی گفت 
  کردم تا روحیم عوض بشه.

  جز وجود یک بچه...ه نبود ب اي کسريگذره...هیچ کم و  از اون موقع یک سالی می

***  

  ام رو خیس... ي یخ کرده بود و اشکام گونهاز دنیاي فکر و خیال جدا شدم. چاباصداي زنگ موبایلم 

  دیدم مادرمه...زنگ موبایل قطع شد.بهش زنگ زدم. بوق سوم نخورده صداش توي گوشم پیچید: 
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  کجایی دختر؟ ده روزه ازت خبري نیست! الو؟ مریم..._

  جانم مامانی؟_

  ض داره؟مریم چرا صدات بغ_

  ... امشب میام پیشت.باشه؟مزاحم که نیستم ؟بعداًهیچی! میگم برات _

دختر این حرفا چیه؟ باز خل شدي؟ از بس این علی لی لی به الالت گذاشته لوس شدي! شب با _
  ...منتظرم. علی شام بیاین خونه

  و صداي بوق اشغال...

کنم...اما حاال  ه چیز رو سبک سنگین میکنم... هم س که دارم فکر میه از جام بلند شدم...دو هفت
  وقت عمل کردنه.

و گرد گیري کردم  هاي نشسته رو شستم  پاشدم. جاروبرقی رو آوردم. خونه رو جارو زدم. ظرف
  خونه رو..کارام که تموم شد حموم رفتم.

  از حموم که اومدم یه کیف بزرگ برداشتم.

  اي نوشتم: کاغذ و خودکار برداشتم و نامهچند دست لباس و چند تا وسیله ضروري برداشتم. یه 

من یک زنم...گاهی از جنس کوه... گاهی از جنس صبر...گاهی از جنس سکوت... گاهی از جنس «
 ام شدهام و  مان را دگرگون کرد. حال من مانده طوفان آمد و زندگی یخ و گاهی از جنس طوفان.

حال  اي در تابوت یخ زده. مثل جنازه  احساساتم یخ زده و قابل لمس نیست...تنم کوهی از یخ.
همیشه آرزو داشتیم نام پسرمان آراد باشد. به یاد  !روم میبا پاي عقلم  روم. با پاي خودم نه، می

غرورش را؛ عشقش را زیر پایت له  از طرف آن کس که قلبش را  مان نام پسرت را آراد بگذار. عشق
  » کردي.
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  آوردم... م رو در حلقه

کردم و حلقه رو گذاشتم روش.کلیدهامم گذاشتم روي میز.عقب عقب رفتم و در رو رو تا   نامه
  بستم.

  ست... پایان تلخی

  مان تمامش کنیم. مان آغازش کردیم را با  عقل زندگی که با قلب 

 

  انجمن چکاوك از  مراددخت   زهرا :هدنسیون

   

  نشانه 

  . داد مینشان  ها ماشینتوي دستش را به تک تک  هاي گل

  بدم؟ خانم یه بسته بخرید. ببینید چه عطري دارن. آقا گل -

تند تند پشت هم  ها ثانیهاو بود.  کشید میتنها فردي که ماندن در چراغ قرمز را بی صبرانه انتظار 
. مرد بارانی بلندي پوشیده بود و از دور رفت میو با هر چراغ سبز  ابروهایش در هم  رفتند می

  . کرد میپسرك گل فروش را نگاه 

  جلو رفت. 

  سالم. -

  پسرك لبخندي زد و گفت: 

  سالم از ماست آقا. گل می خواین؟ -
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  نه. می خوام گل بفروشم. -

  پسر پرسید: 

  شما که گل ندارید.؟ اینجا هم مال منه. همیشه سر همین چهار راه بودم نمی ذارم شما بیاید. -

  پسر گذاشت.  هاي شانهمرد لبخندي زد و دستش را روي 

  مال ما باشه.  اصالًل توئه درست. می شه مال من هم باشه. اینجا ما-

  را زیر دست مرد خالی کرد و گفت:  هاي شانهپسر 

  ما نداریم. فقط من!-

رفت.  وقتی چراغ سبز شد پسر به آن سمت  ها ماشینچراغ قرمز شد پسر با عجله به سمت 
  خیابان رفت و از مرد فاصله گرفت. فریاد زد: 

  فکر نکن از من بزرگتري می تونیا. یه سوت بزنم کلی آدم میاد.  اینجا مال منه.-

با صدایی که پسر به زحمت  خورد میدر باد تکان  اش گندمیمرد بارانی پوش که موهاي جو 
  گفت:  شنید می

  تو رو بفروشیم. همین!  هاي گلمن باهات کاري ندارم می خوام کمک کنم با هم -

  پسر با تعجب پرسید: 

  منو بفروشی؟  هاي گلتو باید چرا؟ چرا -

  رد شد و کنار مرد ایستاد:  ها ماشیناین را که پرسید از البه الي 

  تو کی هستی؟  اصالًو بفروشی؟ چرا می خواي گالي من -

  مرد با لبخند گفت: 
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  اسمت چیه؟ -

  من، من محمد. -

  آقا محمد من فقط می خوام کمک کنم تا تو گلهات رو زودتر بفروشی. -

  بهت.  دم نمیمن چی کار کنم. گفته باشم من پول  در عوض

  من پول نمی خوام. -

  پس چی! -

  دستانش را دراز کرد و گفت: 

  من مهدیارم...-

 ***  

  بوق اولین ماشین محمد را با خودش آورد. 

  آقا پسر حواست کجاست؟ من یه شاخه نرگس می خوام. -

  چشم. ببخشید. -

  شاخه گل نرگس را داد. 

  شه آقا پسر؟ چه قدر می -

  محمد لبخند زد و گفت: 

 به قدر انتظار آقا...-

 حق دوستنویسنده: مریم 
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  مسافر آزادي

کسانی که سوار شدند. نگاهم از  نگاهم به او دوید، فرق داشت به گمانم، فرق داشت با بقیه
  ، کتاب چفت شده در آغوشش. اش پایین آمد سینه اش تا قفسه چهره

  ا اختیار کرد و غریبانه به صندلی ماشین تکیه داد.دنجی ر  گوشه

  ماشین نظاره گر بیرون بود.  ي باران خورده از پشت شیشه 

  کسی بود. گذشت اما چشمانش دنیاي بی معلوم نبود در دلش چه می

  همانطور که دیدگانش را به جاده دوخته بود نیم رخش در برابرم نمایان بود.

  کشید. کرد و هر از گاهی به کتابی که در دست داشت سرکی می فقط و فقط بیرون را نگاه می

هاي ناگفته  هوا پاییزي و سرد بود و شال گردنی را دور گردنش پیچیده بود که رج به رجش حرف
  داشت.

  شدم. رنگ شیري رنگش و طرز بافتش مثل یک رمانی بود که با هر نگاه بیشتر جذبش می

اش  دم و در کنارش نشستم. نگاهی به من انداخت، کل چهرهخواندن کتابش نقل مکان کربهانه به 
  هم مثل نیم رخش دلنشین ولی خسته بود.

  بریده بریده و با صدایی لرزان گفتم:

  خونین؟  چه می_

  گفت:

  شاملو. _

  نگاهی به کتاب انداخت دستی بر رویش کشید و ادامه داد:
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  از بر باشی باز کم میاري مقابل عشق...دونی عاشق که باشی تموم کتاباي عاشقانه رو هم که  می _

  اي سکوت کرد.  اش بغض داشت و چند لحظه صداي مردانه

  زد براي حرف زدنش، سراپا گوش بودم براي شنیدن. له می دلم له

کرد سر به زیر داشت و در فکر فرو رفته  زیر چشمی نگاهی به او انداختم دیگر جاده را نگاه نمی
  بود.

  عه آب، ناگهان به حرف آمد.بعد از نوشیدن یک جر

  گل از گلم شکفت، انگار فکرم را خوانده بود گفت:

مبادا سرما   گردن رو سارا برام بافت...خودش با عشق دور گردنم پیچید و گفت دونی این شال می _
  گردنو براي همیشه داشته باش. مکثی کرد. خفه گفت: بخوري. تأکید کرد که این شال

کنه این شاله که  ها وقتی که سرماي نداشتنش به جونم رخنه می از سال قول دادم...حاال بعد_
  شه. گرما بخش وجودم می

  هاي پر معنا در هم گره خورد.  دوباره سکوت و نگاه 

  کرد گفت: همانطور که با دستانش بازي می 

 شه که دنیات هم مثل این فصل ي قشنگیش وقتی  زیباتر می پاییز فصل قشنگیه اما با همه _
  رنگین کمونی باشه.

  و در همین حین راننده با صدایی بلند گفت: 

  آزادي _

  و او مسافر آزادي بود! 
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   .بازتر  اش را عشق ر کند و معشوقهت انگار به جاده زده بود که پاییز را عاشق

  زهرا اکبري از انجمن چکاوك نویسنده:  

  

  دل نوشته: 

  

  نجره یافتم.بامداد بود که قاصدکی لب پ

گرم و  هاي دستقاصدك پیغام گذاشت و نرم نرمک رفت ولی نوازش کالمی که آورده بود ماند؛ 
  مهربانی که جا نهاده بود ماند...

  قاصدك رفت ولی باد صبا که پیغامش را در گوش او خوانده و لب پنجره نهاده بود، هست.

از آن وفاي دوباره  تر خوبو  وردآ میباد صبا خوش خبر است، خبرهاي خوب  گفتند میهمیشه 
، وزیدن مهرش را در کنی میولی لطافت حضورش را حس  اش بینی نمیآمدنش هست؛ این که 

  تارو پودت باور داري!

  لب پنجره براي قاصدکی که خبر خوش آورده نگاه نگردان!

  ... آید میدنبال آوردنده اش باش. قاصدك در دستان مهر، باد صباست که 

  میا دلیريسابه قلم: 
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گیرن تلخ و  ضی آدما مثل طعم لیمو شیرینی هستن که وقتی کمی در معرض هوا قرار میعب
  شن. صحبتی باهاشون ناخوش و زننده می شن؛ ظاهر خوبی دارن اما بعد کمی هم مزه می بی

  انجمن چکاوك از فاطمه نژاد زاده به قلم: 

  

اش  هاي کاهگلی اي که دیوار هاي قدیمی و سال دیده خواهد؛ خانه هاي قدیمی می دلم از آن خانه
سازند، حوض  را پدید می رؤیاییاش با انعکاس نور فضاي  هاي رنگی دهد، شیشه همیشه بوي نم می

هاي قرمز رنگ، یکی پس از دیگري درونش جوالن  کند و ماهی آبی در وسطش خودنمایی می
  دهند، می

کنند همچنین  ت که بوي بهشت را به مشامم وارد میاز در و دیوارش گل و گیاهانی آویزان اس
  کنند. اند و فضا را عطرافشانی می ي حوض آب به صف شده هاي رنگارنگی که بر لبه گلدان

  خواهد!؟ آخه چه کسی چنین فضایی را نمی

ها که مانند موسیقی روحت را  چه کسی دلش براي قدم زدن در حیاط و گوش دادن به آواز بلبل
  زد؟ ند، لک نمیک نوازش می

بر روي ایوان بنشیند و جرعه جرعه چاي قند پهلویی نثار  و گهگاهی هم دستانش را در حوض آب 
  هاي بازیگوش را فراري دهد. فرو ببرد و کمی ماهی

  شود کسی دوست نداشته باشد، دوست نداشته باشد که بهشت را لمس کند! مگر می

  

  از انجمن چکاوك فاطمه نژاد زادهبه قلم: 
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  یادش بخیر

  شب نشینی در ساحل! 

  آرامش چشمانت را به دریا پاشیدي

   ها موجتشنج 

  شفا یافت...

  و ماهیان به عشق دیدنت تنفس را آموختند. 

  راستش را بگو 

  اعجاز؛ از کدامین بهشت در تو جاریست... ي چشمهکدام 

  

  سونیا پور دولتی به قلم: 
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سازند  انگیز بهترین را برایت می ند براي پاییز؛ از این فصل غمگذار هایشان را می ها آمدن بعضی
  هم... روند! آن به خزان عوض کردند می خوب که نظرت را راجع

  کنند. ه را براي رفتن انتخاب میترین روز از شهریورما نه در یکی از روزهاي نارنجیِ پاییز بلکه گرم 

خشکانده و تو را بستانی که تمام احساساتت را مانی و یک پاییز پراز خاطره و تا وقت تو می آن 
   » تابستان سرد«و یخ زده از »پاییز گرم«دانی؟! حاال من یک عاشقم! عاشق  اما میمنجمد ساخته.... 

   باران آسایشبه قلم: 

  

  زنیم میهم قدم  اب
  

  رویاهایم کاغذي و مچاله شدنشان در بیداري است...
  زنیم میم قدم من و تنهایی هر شب با ه

  سهم ما نیست... اي ستارهاما هیچ 
  ، به مقصد نا کجا آباداند پاییزي هاي برگ هایم نامه

  ...ام واژهمن یک 
  با هزار آرزوي کال

  زنی در غبار
  اما پنجره را دوست دارم

  کمی ترك داشتند... دیوارهااي کاش این 
  

  فریده هاشمی به قلم: 

  ...خواند می، وقتی نسیم در گوش آسمان شعر نوازش  شوند میاهنم بی قرارت پیر هاي نارنجی

  یمشاه هدیرف  :ملق هب
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  پوش دار طالیی یز! اي تاجپای

  ...خواهد دلم کمی ریزش می

  هایم ریزان غم فقط اندکی برگ

  ...باد لرزان و سردت را

  بتازو  تاب دردهاي شاخه شده در دلم بوزالي پیچ و  در البه

  ! خواهد اي عریان شدن از اندوه را می دلم فقط ذره

 

  ندا عباس زاده :ملق هب 

  

   : شعر

  ویرانی  در این  سیاه آباد

  تو مشق عشقت را نوشتی باز 

  مثل تن جنگل  ام آشفته

  مثل کالغ شوم بد آواز

  آرزوهایمچون خواب  تلخ   

  خالی  تردید هاي لحظهدر   

  ودیک شب هراسان پر بگیراز خ 
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  یک لحظه هم اینجا بیا  خورشید  

  رام در  خواب استخور شید شب آ

  خور شید شب درسایه اي از  نو ر

  خود را هویدا کن پر  ا ز یک عشق

  خود را هویدا کن پر از  یک  شور

  شب   خیسم    هاي غزلمن  در  

  بی آب    تشنه   هاي واژهبا  

  یا   راسوي در  زنمان میپل  

  سوي مرز خواباین   کشم میسر 

  وقتی  هواي  حوصله  ابریست

  بارد میوقتی  دلم   یکریز   

  ر من هزار آهوي سر گرداند

  قصد  حریم  حر متت  دارد

  من با تو  خواهم  رفت من باتو

  تمانخاطرا   هاي کوچهر د

  از  کوچه باغکوچه ها آو شب

  شبکوچه ها عطر خوش یک نان
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  اینجا  دلم  دلتنگ  آواز است

  م  در  حسرت  پروازاینجا دل

  داريجان کسی که دوستش 

  بیا با ناز میرم میمن بی تو 

  تردي شکست افتاد ي ساقهیک 

  این سایه از  دیوار ي گوشهاز 

  من تکیه بر دیوار  بو دم  من 

  از تنگ مغرب  تا تو را  بیدار

 

  بر گودي  فردا خورم میسر 

  من با تو با فریاد خورم میسر 

  دیروزم من  خسته از  تکرار 

  تکرا ر بر گی در دل  یک باد

  طیبه خسروي اثر: 

 

  و  زادمنتخب جشنواره سراسري با موضوع آ

  منتخب همایش سراسري دانشگاه فرهنگیان
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  ماه تی تی 

  نویسنده: آزاده عزیزان

  انتشارات آئ سا

  از متن کتاب: 

. حق با پدر بود این جریان آرام روي تخته سنگی بزرگ نشستم و پاهایم را تا مچ در آب فرو بردم
  . برد میشست و  خودمرا با  ها غصهآب همه 

در یک لحظه آرزو کردم کاش آن قدر قدرت داشته باشد تا کینه برزو و خانواده ساالري را از دلم 
  بشوید و با خود ببرد. 

برزوي بی  زدم میکرده. مدام به خودم نهیب  ترم آشفتهاین حس انزجار بیشتر از آنکه آرامم کند 
  . رفت میشبنم مدام در ذهنم باال و پایین  هاي حرفگناه را به حال خودش رها کن و 

  اما مگر چاره دیگري هم داشتم! او تنها پل رسیدن به هدفم بود.  
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  به وقت عاشقی 

  مریم صناعی 

  انتشارات: شادان 
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  از متن کتاب: 

؟! مرتضی گفت نمیبه من  تر نازكبور و آروم؟  همونی که از گل این مرتضی بود؟! هموم مرتضی ص
  من کو؟ 

  بغض کردم. 

  مرتضی...-

  نذاشت حرف بزنم و به در اشاره کرد: 

  بیرون سحر، بیرون. -

  مرتضی-

  انگشت روي بینی گذاشت. 

  دیگه نمی خوام صدات رو بشنوم. -

  از کرد و به بیرون اشاره کرد. شکستم فرو ریختم. له شدم. ناباور نگاهش کردم که در رو ب

  منتظرم، بیرون! -

در حالی که اشک تو چشمام حلقه زده بود با حرص سر تکان دادم و به طرف در رفتم. کفش 
  که دستش رو به طرفم دراز کرد.  پوشیدم می

  کلیدها...-

  خشک شدم. مبهوت نگاهش کردم که دوباره تکرار کرد. 

  کلیدها سحر. -
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بلند  هاي قدماز حلقه جا کلیدي بیرون آوردم و توي صورتش پرت کردم و با با حرص کلیدها رو 
به خودم نگاه کردم. این من بودم؟ نه!  اش آینهداخل آسانسور رفتم. در آسانسور که بسته شد از 

   ...شناختم نمیرو  دیدم میچهره زنی که تو آینه 

 

 

 

 

    !تروایت خواندنی از یک نامگذاري نادرس»قیزبس«رمان

نوشته فاطمه مرادي از سوي انتشارات آئی سا منتشر شده است. این رمان روایتگر » قیزبس«
زندگی دختري به نام آوا است که در کودکی بر اساس یک باور نادرست و قدیمی در خصوص 

اساسی در  هاي چالشکه در بزرگسالی باعث  کنند میفرزندان پسر و دختر، نامی را براي او انتخاب 
با حس سنگینی نگاهم سرش رو سمتم :«خوانیم می. در بخشی از این رمان شود می اش زندگی
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داشت، با نیش باز  اي سورمه هاي خطآبی روشنش که  هاي چشمچرخوند و نگاهم کرد، با دیدن 
  نگاهش کردم. لبخند یک وري زد و یک تاي ابروش رو باال برد و پرسید: خوشگل ندیدي؟

 ي گوشهدون گرفتم و سرم رو تند تند به چپ و راست تکون دادم، زبونش رو به لب پایینم رو به دن
کرد، جاي خانم جون خالی بود که هم سیماش خوبه هم صداش.  اي خندهلب باالش زد و تک 

دوباره به من نگاهی انداخت و سمتم چرخید و با لبی خندون  کرد میپسر که انگار داشت تفریح 
  ؟ چیز خنده داري دارم؟کنی می پرسید: چرا اینطور نگاهم

سرم رو به چپ و راست تکون دادم و در کمال صداقت گفتم: شما هم صدا و سیماي خوبی 
  هستی، یعنی دارین.

  خندید و مچ دستش رو سمتم چرخوند  و پرسید:. چی می گی تو؟

وضیح نگاه چپ چپی بهش انداختم، به ظاهرش  نمیومد که خنگ باشه. ولی انگار بود پس براش ت
  دادم

خانم جون میگه هر کس خوشگل باشه سیماي خوبی داره، صداتم که باحاله پس می شی صدا  -
  سیماي خوب.

رو کنترل کرد، قدمی سمتم  اش خندهخندید و بعد  تر طوالنیبا شنیدن جوابم این بار بلندتر و 
  چشم هات!این  مخصوصاًو گفت: تو هم سیماي خوبی داري،   برداشت و توي صورتم دقیق شد

از تعریفش ذوق زده شدم و لبخندي به پهناي صورتم زدم و گفتم: چشم هام که خوب نیست، 
  انگار خوابم میاد.

  .همین خماري چشم هات قشنگه -
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  از خورشید تر مهربان

  نویسنده: حدیث جوادي علمی

  انتشارات: کافه رمان پارسی

   :تیاور

  ...شود مینده و درگیر عشقی پر فراز و نشیب دختري کرد که دست سرنوشت او را به تهران کشا
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   :تایک فیلی انقالب گر

  
 

کرد. پر از انرژي و کنجکاوي بود.  دوید و شیطنت می یک بچه فیل گرد و باهوش دنبال مادرش می
خواست که نداشت؟ مادري مهربان، یک خانواده دلسوز که براي همدیگر جانفشانی  از دنیا چه می

دانست که  هاي بزرگی که چشم انتظار ورود او بودند...کسی چه می ها و جنگل کردند و دشت می
کند و تمام آن رویاها نقش بر آب  سرنوشت در چشم به هم زدنی زندگی او را زیر و رو می

سرگرمی براي موجود  دانست که او قرار است تبدیل به یک وسیله شوند؟ کسی چه می می
  خودخواهی به نام بشر شود؟
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اش، موزامبیک و آن همه  فیل گرد و قلمبه و باهوش و کنجکاو بود وقتی مادرش، آزادي هک بچی
کشیدند از او گرفتند و  هاي شتابانش را می هاي کنجکاو و قدم سرزمین نامکشوف که انتظار چشم

و سپس او را به سیرکی در آمریکا آوردند و روزها » تایک«به جایش یک اسم به او دادند: 
آور شروع شدند. او حاال مجبور بود تمام روز را به جاي مادر و  اه و طوالنی و ماللهاي سی وشب

خواستند: شکستن غرور و خواست  رحمی سپري کند که تنها یک چیز می اش با مربیان بی خانواده
شو، روي دو تا پا بایست، سرت را  درونی او و وادار کردنش به اطاعت از دستورها: بشین، پاشو، خم

ساعت غل و زنجیر و  22شد در  سرنوشتانش خالصه می روز او و  همه هم دان، بچرخ،... شبانهبرگر
چند پرس کتک و چوب و قالب (براي فرو کردن در پوست به عنوان وسیله آزار) براي رام شدن... 

گرفت چون نوعی  هاي دیگر مورد آزار و شکنجه و ضرب و شتم قرار می تایک حتی بیشتر از فیل
داد به این آسانی به اطاعت از آن دستورهاي مضحک  و غرور در او بود که به او اجازه نمی سرکشی
  آور تن دردهد. و خفت

فرسا هم به برنامه دردناك زندگی او اضافه شدند. روزها  هاي ابتدایی سفرهاي طاقت پس از آموزش
ه آن ایالت و حتی به ها در قفس و زنجیر شده از این شهر به آن شهر، از این ایالت ب و هفته

 کشورهاي دیگر...
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انتها  سال به همین منوال سپري شد. تایک شکسته بود، کامالً شکسته. در چشمانش غمی بی 20
  بود. او دو بار تالش کرد که فرار کند ولی موفق نشد.

ات سیرکی در جزیره هونولولوي هاوایی برپا بود. مردم آمده بودند حرک 1994آگوست  20در روز 
ایستادند یا  تنی که روي هم می 4٫5هاي  حیوانات وحشی را ببینند و از دیدن فیل» بامزه«

  ببرند!» لذت«پریدند  هاي آتشین می ببرهایی که با حرکت شالق از حلقه



46 
وتاه، دل نوشتھ، داستانک...داستان ک  

 Page  ماھنامھ کاکتوس
46 

 
  

ها بود. موقع بندبازي مردم متوجه حرکات مشکوکی در پشت  بعد از برنامه بندبازي نوبت فیل
س فیلی را بر روي صحنه دیدند که با خرطومش یک عروسک بزرگ هاي صحنه شدند و سپ پرده

خواست  غلتاند ولی نه این یک عروسک نبود، آدم بود و این یک بازي هم نبود. تایک می را می
گرش را کشته است. وقتی آرایشگر او سعی کرد جلوي او را  مطمئن شود که مربی خشن و شکنجه
خواست از این بابت  مم بود این مربی لعنتی را بکشد و میبگیرد تایک او را هم زخمی کرد. او مص

زدند و حاال تایک وسط صحنه نمایش ایستاده بود. او دنیاي بیرون  مطمئن شود. جمعیت جیغ می
زد  شناخت. کسی منتظرش نبود. در چشمانش درماندگی و بالتکلیفی موج می از سیرك را نمی

به دویدن به طرف در خروجی کرد. مردم فرار ولی براي یک لحظه تصمیمش را گرفت و شروع 
هایی که از فرار او ضبط  ها کرد. صحنه زدند. او شروع به دویدن در خیابان کردند و جیغ می می

گشت، حالتی  ها یا خودش می دهند. او  دور ماشین هاي استریوتایپ او را نشان می اند، حالت شده
ها و مزارع پوست بسیار شایع است و نشان  ، دامداريها وحش ها، باغ که در حیوانات اسیر در سیرك

مرتب در یک دایره به دور  ها آناند.  دهد این حیوانات تا چه اندازه از نظر روحی آسیب دیده می
ها چون معموالً به زنجیرند، مرتب روي دو  برند. فیل چرخند یا سر خود را عقب و جلو می خود می

  ند.رو پاي جلوي خود به عقب و جلو می
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پس از فرار تایک به سوي خیابان پلیس هونولولو وارد عمل شد و پس از مدتی تعقیب او را با 
تُنی تایک  4٫5هاي او هم شلیک کردند. پیکر رنج کشیده  گلوله کشت، حتی به چشم 87شلیک 

 بند مسخره قرمزرنگ هایش براي همیشه بسته شدند در حالی که آن پیشانی بر زمین افتاد و پلک
اش بود. تمام آن رویاها براي داشتن یک زندگی طبیعی و آزادي را باد با  سیرك هنوز روي پیشانی

  خودش برد.
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اي خیلی قوي  ها حافظه گر خود را کشت و نه آخرین. فیل تایک نه اولین فیلی بود که شکنجه
ها براي جذب  از فیلکنند، خوب یا بد. در کشورهایی که  دارند و هرگز چیزي را فراموش نمی

آید که فیلی انتقام خود را از  کنند، بسیار پیش می توریسم و سواري گرفتن یا کار استفاده می
شوند و بعضی که  ها کشته می اش بگیرد و او را بکشد. برخی از این فیل مربی خشن

به دور از چشم شوند و تمام این اتفاقات  ها نجات داده می هاي فیل ترند توسط نقاهتگاه شانس خوش
افتند ولی داستان تایک، بر روي صحنه و در برابر دیدگان  ها اتفاق می بازدید کنندگان و رسانه

هاي زندگی او را ثبت  هایی از آخرین ساعت ها اتفاق افتاد و خبرنگاران قسمت مردم و دوربین
ه یک رخداد اي شدن داستان تایک بود که باعث شد فرار تایک تبدیل ب کردند. همین رسانه

حقوق حیوانات شود. فعاالن حقوق حیوانات که تا آن زمان جرات نداشتند به  ◌ٔ تاریخی در زمینه
ها را بکنند، بعد از ماجراي تایک  با جدیت  طور جدي درخواست حذف حیوانات وحشی از سیرك

تا سال طول کشید  20ها فوري جواب ندادند.  تمام به این آرمان چسبیند. البته این تالش
ها امضا  میلیون به خواسته» بارنام و بایلی«و » رینگلینگ براز«هاي بزرگ آمریکا مانند  سیرك
هاي  ها را از برنامه هاي حقوق حیوانات پاسخ مثبت دهند و نمایش فیل پتیشن و سازمان کننده

هاي  ها هستند و تالش ها هنوز هم در اسارت این سیرك خود حذف کنند. تعدادي از این فیل
ها ادامه دارند. عالوه بر این  فعاالن حقوق حیوانات براي آزادي آنها و سپردن آنها به نقاهتگاه

بور شدند نمایش جهاي زیادي در کانادا، انگلستان و کشورهاي دیگر م هاي بزرگ، سیرك سیرك
   هاي حیوانات بسپارند. ها را به نقاهتگاه ها را از برنامهخود حذف کنند و فیل فیل

ایی که پس از مرگ تلخ تایک شروع شدند در نهایت به ممنوعیت کامل استفاده از ه حرکت
حیوانات وحشی در تعدادي از کشورها مثل مکزیک، السالوادور، بولیوي، کلمبیا، پاراگوئه، پرو، هلند 

ها در همه جاي  و غیره ختم شد. تالش براي ممنوعیت کامل استفاده از حیوانات وحشی در سیرك
  مه دارد.دنیا ادا
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در باره او  Tyke Elephant Outlawسال پس از مرگ تایک، یک فیلم مستند به نام  20
  فیلم مستند تایک را در آنجا ببینند). توانند میفلیکس هستند  ساخته شد (کسانی که عضو نت

خواهد رها باشد و زندگی طبیعی  داستان تایک، داستان بسیار تلخی است. داستان موجودي که می
هاي به اصطالح تفریحی  بازي مضحک در برنامه دش را بکند و به جاي آن تبدیل به یک اسبابخو

کند دیدن انجام حرکات نمایشی توسط یک حیوان وحشی خوار و  شود که فکر می موجودي می
  بخش است. خفیف شده لذت

دوید و  یدر موزامبیک دنبال مادرش م 1974داستان تایک، داستان فیل کوچکی است که در سال 
سال کتک و آزار و غل و زنجیر و با یک  20پس از  1994خواست دنیا را کشف کند و در سال  می

  اش دوید و وحشیانه کشته شد. هاي هونولولو دنبال آزادي بند مضحک در خیابان پیشانی

تر از مرگ است ولی طغیان  داستان تایک، داستان یک زندگیِ زندگی نشده است که بسیار تلخ
اش حیوانات زیادي را از این سرنوشت تلخ  اش و مرگ قهرمانانه اش در آخرین روز زندگی عانهشجا

هاي موزامبیک دویده  رهاند. کاش الاقل در لحظات آخر در رویاهایش پشت سر مادرش در دشت
 باشد. 

  منبع: سایت حمایت از حیوانات.
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