
  سرنوشت دخترک

  

  سخنی با خواننده

  

ھرروز در گوشه گوشه زندگی ھايمان نفس نفس می زنيم ، درد می کشيم ، می ترسيم ، قلبمان تند 
  وگاھی آرام می زند

  چرا اين اتفاق به خواست خودمان نباشد؟

  چرا ترس ھايمان طبق خواسته خودمان نباشد؟

  ما گاھی اوقات دوست داريم بترسيم

  امنيت خود را به چالش بکشيممحدوده 

  و ھيجان ھای بيشتری را تجربه کنيم

  پس چرا ھمه اينھا با خواندن کتاب نباشد

  اين داستان ھا فقط داستان ھستند ، ما ھم می دانيم و می توانيم در برابر آنھا احساسات خود را کنترل کنيم

  زيرا ھيچ وقت اتفاق نمی افتند

  ا بازی کنندداستان ھا خلق می شوند تا با م

  بازی با احساسات ، افکار و دقايق ما

  در ھنگام خواندن داستان بترسيد ، بخنديد ، گريه کنيد اما آن داستان را به زندگی خود نکشانيد

  چون داستان ھا متعلق به دنيای ديگری ھستند

  من ھم افکارم را برای شما می نويسم

  خواب ھا ، رويا ھا و داستان ھايم را

  بخوانيد

  اميدوارم که لذت ببريدو 

  

  عليرضاھزاره

AliReza Hezareh 

 



 

  دختر و اتوبوس

  

  دختر جوان منتظر ماشين بود

  نيمه ھای شب بود

  اتوبوسی در اواسط خيابان ظاھر شد

  آرام آرام جلوی دخترک ايستاد

  دخترک تعجب کرده بود

  اين وقت شب و اتوبوس

  تيزی به او کردراننده با صورتی کش آمده و چشمانی درشت نگاه 

  بھرحال اتوبوس بھتر و با امنيت تر از خودرو ھای شخصی بود

  از پله ھا با8 رفت

  چند نفر ھنوز داخل اتوبوس بودند

  پيرزن ، پسر و مردی ميانسال

  جايی در رديف دوم نشست

  ھمه ساکت بودند

  حتی سرشان را تکان نمی دادند

  يستدر لحظه ای که دخترک از پنجره بيرون را می نگر

  صدای عجيبی آمد

  به اطراف نگاه کرد

  پسرک جوان داخل اتوبوس نبود

  اما اتوبوس توقفی نداشت

  چطور پياده شده

  دونفر ديگر ھيچ عکس العملی نداشتند

  قلب دخترک تند و تندتر می زد



  عرق کرده بود

  دستش را روی قلبش گذاشته بود و نفس ھای عميق می کشيد تا آرام شود

  شبيه به روغن روی دستش افتادناگھان چند قطره 

  دستی که بر لبه صندلی گذاشته بود

  وقتی خواست نگاه به دستش بيندازد

  دست تا مچ درون صندلی پ;ستيکی بود

  ھر چه می کشيد و زور می زد فايده ای نداشت

  فرياد زد

  ازمرد ميانسال درخواست کمک کرد

  ھرچه آنھا را صدا می کرد پاسخی نمی دادند

  صورتش کش آمده بود مانند 8ستيکی که گرما ديده و پوست صورتش برروی پاھايش می ريختپيرزن 

  دخترک جيغ بلندی زد

  ـ راننده ، راننده ، بايست ، کمک

  اما کسی صدايش را نمی شنيد

  شايد کسی نبود که صدايش را بشنود

  چند قطره چيزی شبيه به روغن روی صورتش ريخت

  به با8 نگاه کرد

  وس مانند پ;ستيک گويی آب می شدميله اتوب

  داخل گويی کوچک و کوچک تر می شد

  صندلی با گذشت زمان دخترک را در خود می بلعيد

  بدنش را حس نمی کرد

  دخترک کاری نمی توانست

  فرياد می زد

  فرياد ھايی که گوش ھر شنونده ای را کر می کرد

  



  ساعاتی از نيمه شب نگذشته بود

  تاريکدر اواسط خيابان ساکت و 

 توده ای سياه خود را به کوچه ای تاريک تر می کشيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  دختر و بيابان

  

  جاده ای يکدست

  نزديک ھای غروب آفتاب

  دخترک سوار بر خودرويش تنھا به سمت افق رانندگی می کرد

  تادوردست ھا و تا جايی که چشم کار می کرد اثری از خودروی ديگری نبود

  شنفقط خاک و 

  ھمه جا بيابان بود

  بوته ھای خار خ;ف جھت دخترک می غلتيدند

  گويا از چيزی فرار ميکردند

  خورشيد سعی می کرد پنھان شود

  خطر را حس کرده بود

  اما دخترک بی خبر بود

  موسيقی پخش کرده بود و با آن ھمخوانی می کرد

  خيابان را می پيمود

  در چشم بر ھم زدنی خورشيد از افق محو شد

  تاريکی يکدستی تمام بيابان را در بر گرفت

  دخترک خواست چراغ جلوی خودرو را روشن کند اما کار نمی کرد

  ھرچه ت;ش می کرد فايده ای نداشت

  چراغ داخل خودرو را روشن کرد

  انگار در تاريکی مطلق رانندگی ميکرد

  حتی نمی دانست ھنوز در خيابان است يا نه

  داد موتور خودرو صداھايی بدی می

  اينطوری نمی شود



  بايد به جلوی خودرو نگاھی می انداخت

  توقف کرد

  چراغ قوه ای برداشت

  از خودرو پياده شد

  در را باز گذاشت تا صدای آھنگ را بشنود

  کاپوت را با8 زد

  چراغ قوه خاموش شد

  ھرچه دکمه اش را می زد کار نمی کرد

  بيخيال سر زدن به موتور و چراغ جلو شد

  ست و به سمت درب خودرو رفتکاپوت را ب

  احساس کرد صدای پای فردی را می شنود

  آھنگ را قطع کرد

  انگار فردی از کنارش می گذشت

  ـ کسی اينجاست ؟
  پاسخی نشنيد

  شايد توھم زده بود

  داخل خودرو نشست

  درب ھارا قفل کرد

  سوويچ را چرخاند

  ھيچ صدايی از موتور خودرو بلند نشد

  روشن نمی شد

  چرخاند

  چرخاند

  و چرخاند

  بار دھم که سوويچ را می چرخاند ناگھان چراغ جلوی خودرو روشن شد

  به جلو نگاھی انداخت



  ضربان قلبش قابل شمارش نبود

  پر از بوته ھای خار بود

  از چپ به راست

  گويی فردی بوته ھا را زيرپا ميکرد

  آرام آرام و به نوبت بوته ھا مچاله می شدند

  چراغ جلو خاموش شد

  نفس ھايش به شمار افتاده بود

  بازدم ھايش را می ديد

  با تمام توان سوويچ را می چرخاند

  استارت می زد

  گريه ميکرد

  استارت می زد

  گريه می کرد

  صدايش بيرون نمی آمد

  قلبش گويی منفجر می شد

  ناگھان چراغ داخل خودرو خاموش شد

  يدا کنددستانش را سريع و با لرزش به سقف می کشيد که کليد را پ

  چيزی به دستانش آمد

  انگشتان دست بود

  جيغ بلندی زد

  چراغ داخل روشن شد

  اما چيزی نبود

  به اطراف نگاه می کرد و سريع نفس نفس می زد

  قفل فرمان را در دست گرفته بود

  دوباره چراغ خاموش شد



  انگار با او بازی می کرد

  دخترک چشمانش را بست

  دستی صورتش را نوازش می کرد

  فرمان را می چرخاندقفل 

  به ھر طرف می کوبيد

  اما دست ھنوز در حال نوازش بود

  

  چند روز بعد ...

  پليس خودروی خالی را در نزديکی جاده پيدا کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  دختر و درخت

  

  سرسبز

  استوار

  محکم

  برخاک چنگ زده

  منتظر

  افراديکی بعد از ديگری از کنارش می گذشتند

  خوشحال بودند

  بعنوان سنبل زيبايی و پاکی می شناختند آن را

  اما منتظر بود

  ديگر گنجشک ھارا مناسب نمی ديد

  نيمه ھای شب

  وقتی نظاره گری در پارک نبود

  دختری که

  با عجله از کنارش می گذشت

  را زير نظر داشت

  و در يک فرصت مناسب

  پای اورا با شاخه ھايش گرفت

  صدای جيغ دخترک گنجشک ھارا پراند

  می زدفرياد 

  اما کسی برای ياری نبود

  با دستانش سعی می کرد خود را نجات دھد

  برخاک چنگ می کشيد



  ولی او انتخاب شده بود

  درخت گرسنه بود

...  

  صبح آن روز مردم لباس ھايی را ديدند که زير درخت رھا شده بود

  ( کدام بی فرھنگی زير درخت آشغال می ريزد )

 وزمينی که گويی شخم زده بودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  دختر و جنگل

  

  دخترک به ھمراه خواھر و دوستش تصميم گرفتند شبی را در جنگل چادر بزنند

  وسايل سفر را جمع کردند

  راھی جنگل ھايی دوردست در جنوب شدند

  در ميانه راه 

  کيلومتر ھا دورتر از محلی که قرار بود چادر بزنند

  را بترساننددخترک و خواھرش تصميم گرفتند دوستشان 

  در مکانی کنار جاده 

  برای استراحت خودرو را متوقف کردند

  نزديک به نيمه ھای شب بود

  زمانی که دوستشان در خواب بود

  ھردو به بيرون خودرو رفتند

  در را نيمه باز قرار دادند

  چند شاخه درخت را قطع کردند

  شيددخترک کنار خودرو چند شاخه را برروی ماشين و شيشه ھايش می ک

  دوستشان بيدار شد

  اسم آن ھا را صدا می زد

  چراغ جلوی ماشين را روشن کرد

  سايه ای را می ديد که سريع جابجا می شد

  فرياد بلندی زد

  در خودرو را باز کرد و با سرعت به سمت جنگل دويد

  دخترک ھرچه فرياد زد 

  نرو ...ـ 



  شوخی بود ... ـ

  اما دير شده بود

  او نمی شنيد

  چراغ قوه ای برداشتدخترک 

  از ھمان مسير وارد جنگل شد

  به ھر طرف می دويد

  دوستش را صدا می زد

  جوابی نمی شنيد

  صدای له شدن برگ ھا در اطرافش می آمد

  ايستاد

  کمی دقت کرد

  زوزه ...

  گرگ ...

  چراغ قوه اش را به اطراف می چرخاند

  چيزی نبود

  ناگھان در گوشه ای

  دو چشم درخشان پديدار شد

  چشم ھا به چپ و راست حرکت می کردند

  قلبش تند و تندتر می زد

  می ترسيد نور را به سمتش بگيرد

  نميشد

  با دستان لرزان چراغ قوه را آرام آرام به سمتش برد

  رنگ نقره ای در ت;لو نور بازی می کرد

  مگر می شود زيبايی ترسناک شود

  چندين چشم ديگر در اطراف پديدار شد



  و روشن ميشد چراغ قوه خاموش

  اين است شانس بد

  دخترک نفس عميقی کشيد و به سمتی شروع به دويدن کرد

  چشم ھا سريع و سريع تر به او نزديک می شدند

  چراغ قوه خاموش شد

  چيزی را نمی ديد

  فقط می دويد

  پاھايش به شاخه ای گير کرد و برروی زمين افتاد

  تا چرخيد

  گرگی بر روی او پريد

  قلب دخترک را له می کردسنگينی اش گويی 

  آب دھانش بر روی صورت دخترک می ريخت

  چراغ قوه برای بار آخر چشمک کوتاھی زد

 و صورت و دندان ھای گرگ را روبروی صورت دخترک به نمايش درآورد

 

  داستان ھای ديگر:

www.arhezareh.ir 

 فروشگاه اينترنتی:

www.kalagardy.ir 

 

 


