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روزی دزدی زد به مغازه ای تا بدزدد پیراهن زردی از آن مغازه، 
در  را  دزدی  زرد  پیراهن  و  دزدید  پیرزنی  زنبیل  دزدی  زمان  در 

زیر زنجبیل ها درون زنبیل گذاشت.
پیراهن زرد را از زنبیل دزدی که از پیرزن دزدیده بود برداشت 
من!  زرنگ  پسر  »ای  گفت:  او  به  و  داد  خود  زرنگ  پسر  به  و 
بازار  به  را  بودم  دزدیده  مغازه ای  از  امروز  که  را  پیراهن  این 
هم  زرنگ  پسر  بفروش.«  زیادی  قیمت  به  و  ببر  زاغه نشین ها 
پیراهن دزدی پدر دزدش را به بازار زاغه نشین ها برد، ولی دزدی 
زرنگ  پسر  از  را  دزدی  زرد  پیراهن  زیرکاه  آب  و  دزد  شاه 
به سرزنان خیلی  و خاک  بود  رو شده  زرد  زرنگ،   پسر  دزدید. 
راحت  خیال  با  دزدش  پدر  دید  و  رفت  دزدش  پدر  خانه  به  زود 
داشت زنجبیل های زنبیل پیرزن که صبح زود دزدیده بود در غذا 
زرنگ  پسر  ای  شد  چه  »زرها  می پرسید:  که  حالی  در  می ریخت 

من! آیا پیراهن زرد دزدی من را به قیمت زیادی فروختی؟«
من،  بی زر  دزد  پدر  »بله  گفت:  غم انگیز  حالتی  با  رو  زرد  پسر 
خریده  مغازه دار  از  صبح  امروز  شما  که  بفروختم  قیمتی  همان  به 

بودید.«

از  و  بودم  کشیده  پرده ای  تاریکی  این  پشت  اما  می داد؛  آزارم  کمی  چشمانم  تاریکی 
اما نمی دانم تصویری که ساخته ذهن روشن  صداهایی که می شنیدم تصویر می ساختم؛ 
من بود با تصویری که آدم های معمولی می دیدند چه فرقی داشت؟ همیشه به آن کسی 
که پشت پنجره نشسته بود حسادت می کردم چون او هر روز از پنجره دنیای رنگی را 
می دید. هر روز از او می خواستم که برایم توصیف کند تا من در دنیای تاریک چشمانم 
ببینم. پس از مدتی شخصی که پشت پنجره بود چشمان روشنش  و با دل روشنم چیزی 
روز  هر  شنیده هایی که  و  ذهنم  ساخته های  با  بیمارستان  تاریک  اتاق  در  من  و  بست  را 

رنگی  دنیای  از  دیگر  اما  دادم  ادامه  زندگی  به  می شد  پنجره جدیدتر  پشت 
نبود... خبری 

و پسرک کوله پشتی 

دلش  خیلی  که  بود  کوچکی  کوله پشتی  بزرگ  شهری  در  کوچک  مغازه  یک  در 
می خواست کسی او را بخرد. روزی پسری با مامانش از خیابان می گذشتند. او کوله پشتی 

را دید و گفت: مامانی! من اینو میخوام. 
مامانش گفت: پسرم! من پول ندارم یه روز دیگه پول میارم و برات می خرم. کوله پشتی 
پسر  به  را  کوله پشتی  هم  او  گفت.  را  ماجرا  مغازه  صاحب  به  و  شنید  را  آنها  حرف های 
به خانه  با خوشحالی  بیار. پسر  برام  کوچولو داد و گفت: پسرم! پولش رو یه روز دیگه 

رفت و با کوله پشتی اش دوستان خوبی شدند.

گل های سرخ باغچه خانه الی و خاله کفشدوزک
الی از پنجره اتاق نگاهی به باغچه انداخت و دید که بوته های گل پر از گل سرخ شده؛ 
الی خیلی خوشحال شد و با خودش گفت: وقتی مشقام رو نوشتم به حیاط میرم و با گل های 

سرخ بازی می کنم. 
الی تصمیم گرفت که فردا صبح  بود.  تمام کرد دیگر شب شده  الی مشق هایش را  وقتی 
سرخ  گل های  پیش  الی  وقتی  برود.  باغچه  گل های  پیش  و  شود  بیدار  خواب  از  زود 
ناراحت شد. در همین لحظه خاله  آنها شته زده اند و پژمرده شده اند؛ خیلی  رفت دید که 
کفشدوزک بال زنان روی دست الی نشست و به او گفت: چرا ناراحتی؟ الی به او گفت: 
به خاطر این گل ها ناراحتم که پر از شته شده. خاله کفشدوزک گفت: نگران نباش! من 
حسابشون رو می رسم. خاله کفشدوزک رفت و چند تا از شته ها را خورد و در شکم بقیه 
تخم گذاشت. تخم های خاله کفشدوزک از بدن شته ها تغذیه کردند و بزرگ شدند و شته ها 
اینطوری مردند و گل سرخ از دست آنها خالص شد. الی خیلی خوشحال شد و از خاله 

کفشدوزک تشکر کرد.

آسمان قفل 
او گفت: با اومدن من قفل آسمون باز میشه، توپ درخشنده دامنش رو روی زمین پهن می کنه و با 
قلم های نورانیش بر کوه های بلند نقش می کشه و درختان و گل ها رو رنگ آمیزی می کنه. رودخانه ها 
زندگیشون  آدما  گیره.  می  فرا  رو  موجودات  همٔه  و شورونشاط  گیرن  می  به خودشون  آبی  رنگ 

رو دوباره آغاز می کنند. 
روز به شب رو کرد و گفت: ولی تو چی؟ سیاهی و کبود، کسی تاریکی رو دوست نداره. شب گفت: 
مهتاب  نور  بیاد،  که  ماه  نمیشه،  بسته  که  آسمون  قفل  می زنی؟  رو  حرفا  این  که  کردی  فکری  چه 
می پاشه رو قلٔه کوه، آدما آروم می خوابن و استراحت می کنن تا وقتی تو برمی گردی انرژی داشته 
باشن و خوب بتونن به کاراشون برسن. حیوونا و گیاهان هم همین طور آروم می گیرن. درسته که 
آسمون جامٔه سیاه بر تن می کنه اما دکمه های درخشنده اون تا صبح زمین رو روشن نگه میدارن 
و آرامش عجیبی دارن. درواقع روز و شب زوج های زیبای خداوند هستن و بدون هم معنا ندارن. 
روز بعد از شنیدن حرف های شب به فکر فرورفت و وقتی دید که حرف های شب درست است از 

او معذرت خواهی کرد. 

و باز زمستان آغاز شد و هر روز چون برگی از دفتر زندگی ورق خورد تا به انتها رسیدیم. 
زندگی ترنم عاشقانه ای ست که هر روز آن پیغامی تازه دارد و هر لحظه اش معجزٔه بزرگی از 
پوست واستخوانش  بر  را  سخت  سرمای  و  می شود  برهنه  بی ریا  چه  جهان  است.  خداوند  سوی 
می فشارد و در اندیشٔه بهار رنج را با عشق به جان می خرد. جهان چه زیبا حرف هایش را به 
انسان می زند و انسان چه بی تفاوت عبور می کند؛ بی آنکه بداند هر آنچه می بیند تلنگری کوچک 
است برای بیداری اش از غفلت خواب. بازهم سالی از عمر گرانبهایم تمام شد و به روز آغازین 
بهترین هدیه  تا زندگی گرم تر شود و من  به شمع های دیگر اضافه شد  خلقتم رسیدم. یک شمع 
دوباره  آغازی  به  و  کردم  فوت  را  شمع ها  و  فشردم  آغوش  در  گرم  را  کوچکم  پسر  خداوند، 

رسیدم.

با کاله و پیراهن خیس از نم باران و دلی که تنگ بچه هایش 
شده بود، گاهی دور از چشم باغبان کاله حصیری اش را 
باال می برد به آسمان چشم می دوخت و انتظار غروب را 
کبودی  به  آسمان  رنگ  کوتاهی  مدت  از  بعد  می کشید، 
رفت و چشم انتظاری خاکستری به پایان رسید. باغبان را 
خانه  سمت  به  گذاشته  کمرش  روی  را  علف  بار  که  دید 
باغبان جان  از رفتن  بعد  قبل  او مثل روزهای  می رود و 
باغ، سراغ توت  به گوشٔه  گرفت و برای دیدن بچه هایش 
روی  را  پیراهنش  و  کرد  سالمی  درخت  به  رفت.  کهن 
از شنیدن  بعد  دوقلوها  تا خشک شود.  کرد  آویزان  شاخه 
صدای پدرشان یکی یکی از تنٔه قطورش بیرون آمدند یکی 
دوساعتی را با پدر بازی کردند و خاکستری بعد از مدت 
کوتاهی گپ زدن با درخت همان جا، از خستگی به خواب 
ندید.  باغبان مترسک را سر جایش  بعد  رفت صبح روز 
کهن  توت  کنار  را  او  اینکه  تا  گشت  را  همه جا  متعجب 
دورتادور  کرده؛  جابه جایش  کسی  کرد  فکر  دید،  خوابیده 
و  مات  همین طور  بود  جایش  سر  همه چیز  گشت.  را  باغ 
مبهوت زیر تنه اش را گرفت و بلند کرد. در همین لحظه 
هم  باغبان  داد.  تکان  را  سرش  کنان  خمیازه  خاکستری 
دوید  و  انداخت  زمین  به  را  او  و  ترسید  او  به  نگاهی  با 
از  هم  مترسک  کرد.  پنهان  آالچیق  پشت  را  خودش  و 
گوش  به  خنده اش  و صدای  خندید  بلند  با صدای  او  فرار 
به  آمدند.  بیرون  خانه  از  متعجب  آنها  رسید،  بچه هایش 
همراه پدرشان به  طرف آالچیق می دویدند و باغبان هم با 
خوشحال  شد.  بیدار  خواب  از  و  کشید  فریادی  آنها  دیدن 
بود که همه را در خواب دیده. آبی به سر و رویش زد، 
دید  را  مترسک  راه  بین  افتاد.  راه  به  برداشت،  را  بیلش 
سر  از  کاله  احترامش  به  و  می زند  چشمک  او  به  که 

برمی دارد و خم می شود.

مارپیچ  نردبان 
روز پنجشنبه بود که سینا مشغول تماشای تلویزیون بود که صدای در به گوشش رسید. 
با پدر  احوالپرسی  از سالم و  با دوست قدیمی اش وارد خانه شد. سینا پس  پدرش همراه 
به او گفت: تو خیلی خیلی  اتاق رفت و به فکر فرو رفت. دوست پدرش  به  و دوستش 
با چشم های بسته روی  بارها شنیده بود. سینا  این حرف را سینا  به پدرت شباهت داری. 
تخت دراز کشیده بود و به این فکر می کرد که این شباهت چگونه به وجود می آید، که 
یکدفعه احساس کرد که یک جای جدیدی است. این یکی از عجیب ترین شهربازی است 
می گوید:  آقای جارچی چه  وارد آن شده اید. خوب گوش کنید  اتفاقی  به طور  که شما 
بشین.  هیجان سوار  مارپیچ  روی  اینکه  برای  بشین!  کوچک  حاال  همین  بشتابید!  بشتابید! 
از پلکان مارپیچی، رشته ی زندگی مجانی سواری بگیری! چون شما در واقع درون هسته 
لبه های  از  یکی  به  متصل  خودرویی  سوار  شده اید،  کوچک  خیلی  خیلی  هستید،  سلول 
این مارپیچ چیزی جز مولکول DNA نیست که دارای  نردبان پیچ خورده،  مانند  چیزی 
دو رشته ی موازی است که از قند و فسفات درست شده است. همه جانداران آن را دارند. 
درون این رشته های نازک و پیچ خورده دستورهایی به نام ژن وجود دارد؛ و شما حدود 
سی تا چهل هزار تا از آن را دارید. از هر ژن یک جفت وجود دارد که یکی از مادر و 

دیگری از پدر به ارث می رسد. 
به ارث می برید.  از والدین  با دستورهایی است که  هزاران نقشه ی بسیار کوچکی همراه 
این دستورها به سلول های شما می گوید چگونه جاندار بی همتایی چون شما را پدید آورد. 
اول  به حالت  ناگهان تکانی خورد و  او را صدا کرد. سینا  همین موقع بود که پدر سینا 
او  فهمید چرا  تفاوت که حاال  این  با  اما  نشسته است؛  اتاق خود  بازگشت و دید که در 

به پدرش شباهت دارد.

در شلوغی کوچه و بازار، خلوتگاه کارگاهش موجی از عشق بود و ترنمی از احساسات درهم تنیده 
زمزمه  به  را  لب هایش  گاه  نیز  سکوت  اما  بود  لحظه ها  حکمران  سکوت  هرچند  گره خورده؛  و 
دستانی  می کردند.  پرحرفی  پینه بسته  دستان  آن  پشت  نگفته،  حرف های  از  دنیایی  و  می کرد  باز 
را  زمانه  تا  می ساختند  عاشق  دل های  برای  سازه ای  و  بودند  چوب ها  نوازشگر  عمری  بی مثال  که 
رقصان کند، صدای بی قراری ها باشد و فضا را مستانه تر کند. همان تکه چوب بود، همان شفره و 
تولد خالقانه اش  و  ساخت  از  بعد  و  داشت  متفاوتی  زندگی  می ساخت  که  سازی  هر  اما  اره  همان 
پیرمرد موج  به پای عاشقانه های  پا  نداشتند و حتی غزل حافظ که  فرقی  بود، سیم ها  ترانه یکی  نیز 
می انداخت و طنین عاطفه بودند یکی بود؛ اما هر تار، تنبور و هر سه تار زندگی و شخصیت مجزایی 
داشتند، زندگی که فقط او درش نقش آفرینی می کرد و موهای رنگ رخ باخته اش را سپید. زندگی 
عاشقانه ای که زمان تحویل و فروشش فقط سنگفرش های بازار شمار گام هایش را داشتند و دلی که 
انگشتان را روی ساز رقصان می کرد و فقط خدا می داند که در خیال آن کارگاه مستانه و پیرمرد 

ساز ساز عاشق چه می گذشت که هر ترانه با آنها رنگ و بویی دیگر داشت...

ساکنان دریاچه خزر 
در دریاچه خزر اون دور دورا چند تا دوست با هم زندگی می کردند. آنها سه نفر بودند. لیتو، میتو، ویتو؛ 
آنها با هم خیلی صمیمی بودند. یک روز میتو از خانه بیرون زد تا بازی کند. ناگهان احساس کرد دیگر 
نمی تواند تکان بخورد. اطراف خود را با دقت دید که متوجه شد در تور بزرگی گرفتار شده است. گریه 
و زاری راه انداخت و با خود گفت: یعنی دیگر نمی توانم دوستانم را ببینم؟! دوستان میتو که در نبود او 
دیگر حس و حال بازی کردن را نداشتند. هر روز نامه ای می نوشتند و روی آب می فرستادند تا شاید میتو 
آن را ببیند. یک روز که آنها در نامه نوشته بودند: میتو دوست عزیز زودتر به پیش ما برگرد ما خیلی 
دلمان برای تو تنگ شده است. این ماهیگیران خیلی بدجنسند آنها خاندان ما را شکار می کنند. تا چند ماه 
دیگر نسل ما کامل از بین می رود. یک روز که یکی از ماهیگیران  به قصد شکار به دریای خزر رفت 
نامه را دید و آن را برداشت و خواند و بسیار ناراحت شد و با خود گفت: یعنی ما آرامش این موجودات 
زیبا را گرفته ایم. ماهیگیر زود به سراغ میتو رفت و او را آزاد کرد؛ و از آن لحظه به بعد به خود قول 
بسیار  دیدند  میتو را  ویتو هنگامی  که  لیتو و  نکند.  این موجودات زیبا را شکار  از  دیگر هیچ کدام  تا  داد 

خوشحال شدند و در آرامش کامل کنار هم زندگی کردند.
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