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 کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا داستان مرواریدی در جنگل

 .دارد قانونی پیگرد برداری

========================================================== 

 ژانر: فانتزی

 :خالصه

ند. کی کوچک هست که در یک جنگل خیلی بزرگ زندگی میی سرنوشت و اتفاقات یک دانهداستان ما درباره

که یاد من سعی دارم لحظه به لحظه این دانه کوچک که اتفاقات جدیدی برای آن میفته و چیزای جدیدی 

 !آورد رو به قلم بیاورمکند و به دست میگیره و اون چیزایی که در زندگیش تجربه میمی

 

 :مقدمه

 !است. یک طالی پر ارزش آن مانند از دست دادند طال ای است که از دست دادندوستی یک گنجینه

وند البته این برای دوستانی صدق شگذرند و تمام میها با سرعت میتوان گفت که دوستی هم مانند لحظهیا می

 .اندکند که انگار به زور باهم دوست شدهمی

رحمانه و مانند لحظاتی است که بیهم  یا استاد بودن توان گفت معلمچون طالی نابی است یا میمعلمی هم

  سند. )همان بازنشستگی(رگذرند و به اتمام میوقفه از پی هم میبی

ای بدانیم و احترام بگذاریم و حرمت خودمان را نگه داریم چرا که ممکن مان را در هرلحظهو معلمپس قدر دبیر 

مان نداشته موزاناست خودمان به این مقام واال برسیم پس انتظار رفتار خوش و همچنین احترام را از دانش آ

 .باشیم

 :سخنی از نویسنده قبل از شروع

 !ی شما بزگواران و خوانندگان عزیزو احترام دارم خدمت همهقبل از هرچیزی سالم و عرض ادب 

 .ای خدمتتون عرض کنمقبل از خواندن الزم هست نکته

طور که از ژانر اون مشخصه خیال پردازی و کودکانه است اما توجه داشته این داستان مرواریدی در جنگل همان

کند بلکه ند بگیریم البته همیشه یاد گرفتن صدق نمیهای کودکانه پتوانیم از خیلی از داستانباشیم که ما می

 .باید اون رو انجام دهیم و همچنین درخودمان نهادین کنیم

 موضوع اصلی درباره دوستی و دبیری هست امیدوارم از این داستان نهایت لذت روببرید

 Hediye-7دوستدارشما هدیه 
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دانستم. خود را مشغول ان و درک آن کلمات را نمیکوچک بودم، فارغ از هرچیز دنیا و مفهوم زیادی از واژگ

ی فهمیدم و بلد نبودم. آرای کرده بودم و از دنیا ابایی نداشتم. معانی ابیات شاعران بزرگ را نمیزندگی کودکانه

کردم و همچنین از خدا قدر بلند پرواز و کنجکاو بودم که هر روز خود را سرزنش میامری طیبعی بود اما من آن

کردم که، پرودگارا! هدف تو از همیشه پیش خود تکرار می !هدف آفریده استپرسیدم که چرا من را بیل میسوا

رحمانه از ها بیها و ساعتکردم. روزوقت جوابی از جانب خدایم دریافت نمی؟ اما هیچآفریدن من چه بوده است

ای شد و شعور بیشتری در هر مسئلهمیبیشتر  هایمشدم. دانستهمیتر گذشتند و من بزرگ و بزرگپی هم می

ام داشتم، در بحث و درک و فهم بیشتری برای زندگیچند هنوز هم کوچک بودم اما ، هر کردمپیدا می

 .کردمر میان جمع بیان میگاهی نظرات خود را دکردم و گهام شرکت میچنین گفتگو با خانوادهتصمیمات و هم

 ام چه کسی است؟ا باشد اما مسبب این همه زیبایی در زندگیتواند زیبزندگی می

صبح را با تیغ آفتابی که یخ کرده بود و همانند هر روز نبود از خواب برخاستم. چشم به اطراف انداختم، بعد از 

داشتنی بود بلندشدم. خود را مقابل آینه دیدم باز کردن مجدد چشمانم از روی برگی که بسیار لطیف و دوست

. دیدمسینا، نظامی و فردوسی میچون پروین، ابو علیتر شده بودم. حدود پنج سال داشتم، خود را همکه بزرگ

 هایای با لبهای کشیدههای طالیی، چشمان درشت و مژهمن دختری با مو

 .ای بودم که زیبایی من را هزاران برابر کرده بودهقلو

 ایدستی بر صورتم کشیدم و با خمیازه

 .از حاال شوق و ذوق مدرسه در وجودم ریشه زده بود و هیجانی وصف ناپذیر داشتم چشم از آیینه گرفتم.

 های خاصی در مننهنوز به سن نوجوانی نرسیده بودم اما حس گنگی در زما

جهت سرکوب میخود و بیخواست از درون من فریاد بزند اما من هر بار آن حس را بیجاری شده بود که می

 .کردم

 !شاید از ذوق و هیجان بیش از اندازه من به مدرسه بود

به بنابراین خودم را گونه است! دانست پایان سرنوشت من چهکس نمیو هیچداند کسی جز خدا نیست که می

 .آید خوش آید سپردم چه پیشآن

 !ی من، اوه خداهایم چشم به ساعت دوختمبعد از خواندن کتاب

از دستی که های کوچک خود را به سمت چشمانم بردم و بعد ام . دستت یک سره مشغول مطالعهپنج ساع

برچشمانم کشیدم با خود اندیشیدم چرا مادر مرا صدا نکرده، بدون جواب به سواالت ذهنم به دلیل فرط خستگی 

 که از شدت مطالعه بدنم خشک شده بود بر

عصر  کهو به گمان آن، خود را با رویایی خیس و سبز فردا زمزمه کردم ، لطیف و ابریشم مانندروی دشک برگی

 !امروز مهر است، چشم بستم
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 .تر از جانم سپردمنشست چشم گشودم و حواسم را به مادر عزیزام میهای پیاپی که بر گونهبا نوازش

تر از آفتاب من لبخندی گرم های بازای رنگش به من خیره شده بود که با دیدن چشمهای قهوهمادرم با چشم

 .سوزان بر من پاشید

کوباند چشم لبخندی زدم و به کمک مادرم از جا برخاستم که با دیدن باران که خود را محکم پشت شیشه می

  .به پنجره دوختم و با اجازه گرفتن از مادرم به بیرون رفتم

های پارک به پرواز درآمدم تا برای ذهن ختسپارد، البه الی درسوزی که خود را به باد میمانند شمع نیم

ام کنجکاو خود در این هوای بارانی مرحمی باشم، زیرا تمام مدتی که با باران بودم با هر کالمی که بر روی گونه

هم در  ی رفتن به بیرون را آنشدم. جالب است که مادرم اجازهآمد، از هر نفس پنهانش غرق لذت میفرود می

اش با هر حرف باران که به صورت اشک خیال به فکر کردن به مادرم و خواستهداده است! بیی را این روز باران

 .بردمنشست لذت میبرصورتم می

 !تر از دیگری استاش قشنگآری قربان خدایم شوم که هر فصل

 رستادم. وای خدایهایم فهای زمین ترکیب شده بودرا به ریهی بوی باران را که با گلنفس عمیقی کشیدم همه

  !من، عجب بوی معطری

تر از هر زمان زیادی بود که در بیرون بودم، براستی جالب .با بستن چشمانم عزم به برگشتن به خانه کردم

  .چیزی آن بود که در اول مهرماه باران آمده

رممکن است چشم به در غیام؟! ، من این همه راه را چشم بسته آمدهبا لبخندی چشمانم را باز کردم، خدای من

گیره بردم و آن را باز های ظریف و کوچکم را پیش به سوی دستدست .خانه کردم ی کلبهای خاک خوردهقهوه

ریخت نگران و با عجله به سمتش به پرواز در اش میهایش بر روی گونهکردم. با دیدن مادرم که آرام آرام اشک

 .آمدم

 !های جواهر مانندش را هدر دهد؟اشکچه اتفاقی باعث شده بود مادرم 

هایم مخلوط زمان را گم کرده بودم، آری زمان از دستم در رفته بود. دستی برچشمانم کشیدم، دستانم با اشک

کرد. نفسی تازه کردم که با شد! چشمانم خیس خیس بودند اما با این وجود هنوز بغض در گلویم سنگینی می

ها از ریختند هه گویی مسابقه گذاشته بودند. این اشکام میگری بر روی گونههایم یکی پس از دیآن نفسم اشک

های مادرم که در چند ساعت پیش در گوش من طنین دانم! به صحبتفرط خوشحالی بود یا هیجان نمی

از رفتم و مادرم هم از خوشحالی یا ناراحتی ی دیگر باید به مدرسه میانداخته بود فکر کردم، گویی از هفته

گریست. اما این سرنوشت من بوده است، شاید من از شوق و ذوق زیاد شود میتر میکه تک دخترش بزرگآن

 هایم پا به دنیایتر از همبازیبیش از حد خود به مدرسه، درس و تحصیل صالح این بوده است که در سن پایین
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کرد و فرق داشت. به سمت تخت من فرق میدیگری بگذارم! هر چند برای دیگران دنیایی دیگر نبوده اما برای 

 .ام پا تند کردم و شب زیبای من با فکر و خیال مدرسه و هفته دیگر تمام شد و رفتچوبی

 ها راه افتاده بودند و هر روز قبل از روز دیگریهایم با گذشت عقربهروز

چون شود یا همبلند و بلندتر می ای که هر روزچون ریشهکرد. همشوق و ذوق وصف ناپذیری را در من ایجاد می

 کشد. آری این ریشهای که با رسیدن به آب و نور خورشید قد میدانه

ی ریخته شده را فهمیده بود و برای خوردنش به جلو قدم بر درون من هم همانند گنجشکی که مسیر دانه

هایش را اش روزبیش از اندازه ای که از ذوقکرد، بود. چرا که آن ریشهداشت و سعی در رسیدن به آن میمی

های ی درون خود را رشد و پرورش دهد. اما به هرحال روزکه به غذایش برسد تا بتواند آن ریشهشمرد تا می

 هایقشنگی به روال روز

 .همتا بوددانست که قادر و بیگذشته داشتم که پایانش را فقط یک نفر می

  .نشيند به پايان رسيدبر زمين میچون برگی که يک هفته هيجانی ذهنم هم

 .انگيز باشدتواند زيبا و هيجانهر چند انتظار زيادی کشيده بودم اما زندگی با انتظارم می

کوبيد و بيش از حد استرس در وجودم رخنه کرده بود. با ديدن باران که از پشت پنجره ام میوار بر سينهی تختم نشستم. قلبم ديوانهلبه

 های زندگيم را با توکل بهی غيرممکنها است که همهيدن کرده بود حس کردم که تنها نيستم و خدايی همين نزديکیشروع به بار
 .کندخودش ممکن می

آن همراه  ام رفتم و بعد از برداشتناش را چيده بودم. با نفس عميقی به سمت کولهام نگريستم که با هزاران شور و ذوق وسايلبه کوله

 .اش راه افتادمبيرون قدم برداشتم و شانه به شانهمادرم به 

سن و سال خودم را در زیر سلطه های همای از بچهآید که همیشه دوست داشتم فرمانروا باشم و عدهیادم می

بینی را در ها و خود بزرگکه استعدادم را به رخشان بکشانم و حس حسرت را در دل آنخود قرار دهم، برای آن

دهم بلکه دوست داشتم آن زمانی که کوچک بودم و از استعدادهای خود غافل و خود را لعنت  وجودم پروش

فرستادم از تجربیاتم به دیگران یاد دهم. چرا که هر چیزی را که برای فهمیدنش سختی کشیدم به دوستانم می

اش خوش به حالش است! چرا اندیشیدم که خدا به آن بزرگیتر از آن فکر این بود که همیشه میآموزم! جالببی

 که یکی برایش مشق را

 .نویسد، یکی برایش کفشش را واکس می زند و خیلی چیزهای دیگرمی

 ام لبخندی زدمگانهبه افکار به بچه

که در دست مادر بود با فشار آوردن دستم . ام خندیدمگانه و خود هنوزم بچهگفتم بچه که گوییاما با فکر این

 .جنگل را دیدم یمدرسه سه دوختم. تابلویی زیبا با نامچشم به مدر

 .بعد از روبوسی و خداحافظی با مادرم به داخل رفتم

 های سر به فلک کشیده و بلند، بهتر بود، به کوهنگریستم که یکی از دیگری بلندبه درختان جنگل می

ی درختان آماده هایی که بر روی شاخهگنجشک
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ها که در کنار چشمه ها که همه پشت سر هم ایستاده بودند، به فیلدرس بودند! به اسبیادگیری و فراگیری 

های کوچک نگریستم. استقبال گرم و خوبی از من شده چشم به اطراف دوخته بودند و در آخر به دوستانم، نهال

 .سر و دبیر من باشد، دادم بود. با سوتی که زده شد حواسم را به جغد دانا معلم عزیزم که از امروز قرار بود تاج

با گفتن خسته نباشید از سوی دبیرم به ساعت مچی کوچکم چشم دوختم که تعجب کردم ، چه ساعات زود 

سپری شده بودند! با دستان ظریفم گردنم را که کمی خشک شده بود را مالش دادم. نفس عمیقی کشیدم و با 

سمت خروجی راه افتادم. تصمیم داشتم تا برگشت به  زدن لبخندی، سرسری از دوستان خداحافظی کردم و به

چون های کوچکم همپرواز کنم. پس با لبخندی تأیید خود را اعالم و با پاای بال بزنم و چون پروانهخانه هم

 .ای به پرواز در آمدمپروانه

تر رفت و پرنگگهایم وسعت میو تدریسش لبخند بر لب های استادم فکر کردم و با هر صحبتبه صحبت 

 .شدمی

رسد. دو ماه که در آن به کلمات، حیرت، هیجان، ذوق و شوق بیشتر پی که بفهمم به پایان میدو ماه بی آن

شود برای من زنی و بعد از چند ثانیه آتش خاموش میچون کبریتی که آن را آتش میبردم. دو ماه که هممی

رسند، نه! چرا که ن به خوبی استفاده کردم. نمی گویم به پایان میی آگذشت و تمام شد. به هر حال از هر لحظه

من راه زیاد و پر پیچ و خمی را در انتظار خواهم داشت. بیست و پنجم دی ماه است، ماه امتحانات! هیجان و 

م! دهطور میدانم آخرین امتحان را چهفردا آخرین امتحان من است، نمی .ای استرس هر روز با من هستندذره

شود و بعد به روال خواهد میکنم که با توکل برخدا هر چه میشوم و زیر لب با خود تکرار میاز جا بلند می

 .ی زیبای زندگیم چرخیدمهای دیگر پا به پای چرخهروز

درس هایم به پایان رسیدند، خالصه با تاریک شدن هوا دلشوره و کمی ترس به سراغ من آمد. از پشت پنجره 

ام شد تا توانستم به خلوت رویای همیشگیم و قشنگم پناه به درختان نگریستم و تنها خستگی بهانهمسکوت 

 .ببرم

شد از فکر و بردم و باعث میحیاط مدرسه و هیاهوی دوستانم تنها چیزی بود که آن روز از دیدنش لذت می 

ا تند کردم. به سمت کالس پبر خورد می خیال امتحان بیرون بیایم. بنابراین با لبخند گرمی با تک، تک دوستانم

را  ی دوستانمها و بقیه بر روی نیمکتی نشستم و همهها و اسبها و بلبلکردم، بعد از سالم کردن به گنجشک

 .یک جا زیر نظر گرفتم

 ی امتحان دوختم که به سادگی بهنفس عمیقی از ته دلم کشیدم و چشم به برگه

 به سمت جغد دانا رفتم و برگه را با دوستی .ی سواالتش پاسخ داده بودمهمه

 .تقدیمش کردم و با لبخندی از کالس خارج شدم

 .خدای من تمام شد! خیلی خوشحال بودم و این خوشحالی هر آن ممکن بود مرا به هفتمین آسمان راهی کند
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 .چیزی تا پایان مدارس نمانده بود و من در مدرسه حضور داشتم

 .نشسته بود چشم دوختم، به چند ماه قبل رفتمبه گنجشک که در کنارم 

زمانی که شوق و ذوق مدرسه را داشتم، زمانی که تنها به هدف درس و مشق به مدرسه آماده بودم اما! اما من در 

 .ی تحصیلی به چیزی پی برده بودمدوره

 !دانستم که، که چیزی برای وصف کردنش ندارمقدر خود را خوشبخت میآری من آن

مه که این کل. دوست! از آنی دوستی پی برده بودم و آن کلمه را بر روی خیلی از افراد گذاشته بودمکلمه من به

 . منبردمها و بارها تکرار کنم لذت میرا بار

رسیده بودم و حال در چنگم ی تحصیلی به یک کلمه دست نیافتنی خوشبخت بودم چرا که فقط در یک دوره

 !داشتمش

که روزی دانه و حال هایی دوختم که دست دردست مادرشان به مدرسه آمده بودند. با وجود آنچشم به دانه

افتخار جنگلم  ییهچون طالیی ناب بدرخشم و همچنین مادوست داشتم برای جنگلم مفید و همنهال بودم اما 

چون ام هم. آیا من توانستهجادویی و ناب بود یکلمه دوست برایم زیبا و خاطره آمیز و یک یکلمهشوم. 

 !باشممرواریدی برای جنگلم مفید 

 ام که تا زیر کمرم امتداد داشتند وی چوبی دوختم، به موهای طالییچشم به آینه

که طالیی رنگ بودند. سرم را به سمت تخت چرخاندم، با دیدن مرد رویاهایم که به چون آبشاری با تفاوت آنهم

 .و قصد بیدار شدن نداشت لبخندی زدمخواب شیرینی رفته بود 

ی تخت نشستم. نوک انگشتان ظریفم را بر موهایش فرو کردم. حال من به سمت تخت قدم بر داشتم و لبه

 .ی کوچکی بودم که عاشق شده بودهمان دانه

حاضر بودم ، بازی نبود؛ اما من همه چیز را برده بودم و چون دیوار سنگی باشدبا مردی که همعشق و زندگی 

بود حال فکر ذهنش درس و رسیدن به دانش  یدختری که روزی همه برای داشتنش هرچیزی را از دست دهم.

 .که باورش برای خودش سخت بودرمانتیکی بود  دختر

ا دست پیدوقفه جنگیدنم برای هدفم، حال این من بودم که به همه چیز آری با قدم برداشتنم، مستقیم و بی

و ام که فراز داشت. به سختی درون زندگیقطره اشکی بر چشمانم نشست و هر آن قصد فرود آمدن ود! کرده ب

فکر کردم. لبخندی همراه با همان اشک که در دور  ها و درس خواندن برای زندگینخوایدنهایی بود، شب نشیب

 .زدم چشمانم حلقه زدم بود،

چون آموزانم با من همدانش !انتخاب شده بودم. جالب بوددبیری ی به چند سال پیش رفتم! زمانی که برا

آموز بودم را با من رهای خودم در زمانی که دانشرفتا که کنند؛ اما واقعیت امر این بود مادرشان رفتار می

س نسیمی سرما مشغول به در های قبل بالداشتند! به سالی رفتم که اواخر زمستان بود و طبق معمول سا
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 .بودم، همان زمانی که پا به دانشگاه گذاشتم خواندن

بهترین رتبه به آن رسیده  با پشت کارهایمو من با تالش و اش را داشتند عظیمی حسرت یدانشگاهی که عده

 .بودم

 فرود آمد. به بازی اماولین اشک بر گونه

 .جا رسانده بودند، فکر کردمنقشنگ سرنوشت که در چشم بهم زدنی گذشته بودند و مرا به ای

غلطید و هرکسی ام میگونه بر هیجانارامش، خوشحالی، هایم به ترتیب از فرط طور اشکاشک دوم و همان

 م، به چشمانیخیره شدام نشست به چشمان باز همسرم رساند، با دستی که بر گونهپایین میخود را به  ترزود

با لبخندش بی اراده از این همه خوشبختی که مدیون خدایم بود . ای از قلبمشده بود و تکهمن  که زمانی دنیای

! همان بودم کوچک یآری من همان دانهم. چون باران فصل زردی در کنارش باریدشد و همهایم سرازیر اشک

ختری از جنس درختی با دم، اما حال دزمیای دست و پا گانه و دور از دغدغهی کوچکی که در زندگی بچهدانه

 .نهال و حال درخت است روزی دانه بود بعددرختی که  هستم، های سبزیبرگ

درخشم، همانی که برای جنگلم می طالیی با ارزش چونمروارید جنگلم شدم که همای هستم که من همان دانه

 ام وههایم رسیدشیرین رویابه تعبیر 

های خوشی که پایان روزنوشت. آغاز کرده بودم، پایان میای را که من قصههای خرین سطرداشت برای آ امروز او

بستم، نفسم را معطر که هر وقت چشم میای بود اش را فقط من چشیده بودم و طعم دل انگیزش، رایحهمزه

 .کردمی

 سخنی از نویسنده درپایان 

 های گرم و نازتون منتکنم که با نگاهتشکر می خب قبل از هر چیزی از شما

هاتون به من روحیه و انرژی دادید! که با حمایتگذاشتید و خوندید. خیلی خیلی ممنون شما هستم از این

 باالخره داستان

 .کودکانه و فانتزی مرواریدی در جنگل هم تمام شد

دهم همه جوره تالشم رو انشاءاهلل انجام ا قول میهایی داشتم که از همین لحظه به شمقطعاً و قطعاً نقاط ضعف

ین نوشتم این اولبرای خودم میبدم و پشیمونتون نکنم. راستش به غیر از داستان و شعرهایی که در سیستم 

 .داستان من بوده

های ن و رمانکه خوندید امیدوارم پشیمون نباشید منتظر داستابرده باشید و از اینوارم که نهایت لذت رو امید

ن رو شد ماگر بود خیلی بهتر میکنم اگه اشکال چیزی چشمتون خورد که اگه نبود یا تمنا می. ام باشیددیگه

باخبر کنید و نظرتون چه خوب چه بد رو به من برسونید. چرا که نظرات شما برای من مانند طالی پر ارزشی 

 !مونندمی
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 مانیکدسترسی به من در سایت عالی انجمن ر

«_7 Hediye» 

 *یا حق دوستدارشما هدیه *-
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»
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