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 : نام اثر
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 ( .هر داستان متفاوت است)

 

 : نوع اثر 

 ( داستان کوتاه)

 

  

 

 : ژانر اثر

 (اجتماعی)

 : تعداد صفحات

 ( بیست و هشت)

 : اختصاصی بودن اثر 

 ( بله)

 : حقوق اثر
 (.تمامی حقوق این اثر نزد رمانیک محفوظ است)

 :اثر اطالعات 
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 (کلیک کنید)
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 خوردهمادر سال  :اول داستان

 ماتسو باشو  : نویسنده

 : خالصه

حاکمی   داستان شود، خورده نیز شناخته می مادر سال  داستان فولکلور ژاپنی که با نام داستان این

کند، از جمله درخواستی مبنی بر رها شدن  ای صادر می کند که دستورات ظالمانه نامهربان را روایت می 

ها به  تلخی در مورد مادر و پسرش و عشق آن  داستان باشو . همه افراد پیر و رها شدن برای مردن

 . گویددیگر می یک 

 

ها اندکی  آن  .کردنداش زندگی می یوه خیلی وقت پیش در پای کوه، یک کشاورز فقیر و مادر پیر و ب 

 . کرد و متواضع، صلح طلب و شاد بودندها را تامین می زمین داشتند که غذای آن 

شد که اگرچه یک جنگجو بود، اما از هر چیزی که  سرزمین درخشش توسط یک رهبر مستبد اداره می 

ای این باعث شد که او اعالمیه  .آمد حکایت از ضعف سالمتی و قدرت داشت، به شدت و بزدالنه کنار می 

آن روزها   . به کل استان دستور اکید داده شد تا فوراً همه افراد مسن را به قتل برسانند  .ظالمانه بفرستد

دهقان فقیر مادر   .ای بود و رسم رها کردن افراد مسن برای مردن غیر معمول نبودروزهای وحشیانه 

کس دو  اما هیچ  . این دستور قلبش را پر از اندوه کرد آمیزی دوست داشت وپیرش را با احترام محبت 

های عمیق و ناامیدکننده فراوان، جوانان خود را  بار به اطاعت از فرمان فرماندار فکر نکرد، بنابراین با آه

 . شد، آماده کردندترین شیوه مرگ تلقی می برای آنچه در آن زمان مهربان 

مام شد، مقداری برنج سفید نشده را که غذای اصلی فقرا  درست هنگام غروب آفتاب، زمانی که کارش ت

گردن   .ای دور خود تاب دادای مربعی بست و در بسته خشک کرد و در پارچه  .بود، گرفت و پخت

سپس مادر پیر ناتوان خود را به پشت بلند کرد و سفر    .همراه با کدو حلوایی پر از آب خنک و شیرین

از راه باریکی که توسط شکارچیان   . دار بودجاده طوالنی و شیب  .ز کرددردناک خود را به باالی کوه آغا

در جاهایی باختند و گیج   .کردکرد و دوباره از آن عبور می شکنان ساخته شده بود، عبور می و هیزم 

  .او ادامه داد و کورکورانه به سمت باال صعود کرد  .این یا آن مسیر مهم نبود .شدند، اما او توجهی نکرد 

رها شدن  »شود، کوه ه مرتفع، آنچه به نام اوباتسویاما شناخته می *ن*ه *یشه به سمت قله بـر هم )

 (.«سالمندان

شد و دل پرمهرش  پروا از راهی به راه دیگر میقدر تار نبود که متوجه شتاب بی چشمان مادر پیر آن 
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ناک باشد،  دانست و بازگشت او ممکن بود خطرپسرش مسیرهای زیاد کوه را نمی  .مضطرب شد

ها جدا کرد و در هر چند قدمی راه، هر چند  ها را از روی برس بنابراین دستش را دراز کرد و شاخه 

ها در فواصل زمانی  مسیر باریک پشت آن  . تندرفیک مشت رها کرد تا وقتی باال می  صداقدمی راه را بی 

جوان خسته و بیماردل، به آرامی بار   .باالخره قله رسید  .های کوچک پر شده بودمکرر با انبوهی از شاخه 

خود را رها کرد و در سکوت مکانی باآسایش را به عنوان آخرین وظیفه خود در قبال آن عزیز آماده  

اج افتاده، یک بالشتک نرم درست کرد و مادر پیرش را با مهربانی  های ک او با جمع کردن سوزن .کرد

اش زد و با چشمانی  های خمیده اش را با دقت بیشتری روی شانه او کت پرشده  .روی آن بلند کرد 

 . آلود و قلبی دردناک خداحافظی کرد اشک 

او   .کور نشود پسرم چشمت .خود بودداد پر از عشق بی صدای لرزان مادر که آخرین دستورش را می 

ها  با دقت نگاه کنید و مسیری را دنبال کنید که انبوهی از شاخه  . جاده کوهستانی پر از خطر است» . گفت

های متعجب  چشم « .کنند ها شما را به مسیر آشنای دورتر راهنمایی می آن   .را در خود جای داده است

اه کردند که همه از کار عشقشان  های پیر و چروکیده بیچاره نگپسر به مسیر برگشت، سپس به دست 

ای مادر بزرگوار،  »  : دلش شکست و با تعظیم به زمین، بلند فریاد زد .خراشیده و خاک شده بودند

ها را دنبال خواهیم کرد و با  ما با هم راه شاخه  .شکند! من تو را ترک نخواهم کردمهربانی تو دلم را می 

 «!هم خواهیم مرد

و با عجله مسیر را از میان   (رسیداالن چقدر سبک به نظر می )بار دیگر بار خود را بر دوش گرفت 

زیر کف آشپزخانه یک کمد دیواری برای   . ها و مهتاب، به سمت کلبه کوچک در دره پایین رفتسایه 

چیز  کرد و همه جا مادرش را پنهان  پسر در آن  .غذا قرار داشت که پوشیده شده بود و از دید پنهان بود

زمان گذشت و او شروع   .ترسید که او را کشف کنند مورد نیاز او را تامین کرد و مدام مراقب بود و می 

کرد که دوباره فرماندار منادیانی را فرستاد که ظاهراً به عنوان فخرفروشی از به احساس امنیت می 

که رعایا طنابی از خاکستر به او هدیه  خواسته او این بود  .کردندقدرت او، دستوری غیرمنطقی صادر می 

 . کنند

این دستور را باید اطاعت کرد، اما چه کسی با تمام درخشش توانست   .لرزیدتمام استان از ترس می 

  .پنهان خود زمزمه کرد  را با مادر  خبر طنابی از خاکستر بسازد؟ یک شب، پسر با ناراحتی شدید، این

او   . روز دوم به او گفت که چه باید بکند «.من فکر خواهم کرد  .فکر خواهم کرد»  .او گفت «صبر کن!»

های مسطح دراز کنید و در  سپس آن را روی ردیفی از سنگ  .خورده، طناب درست کن از نی پیچ » : گفت
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نطور که او گفت عمل کرد و هنگامی که  او مردم را دور هم جمع کرد و هما« .شبی بدون باد بسوزانید

داد، طنابی از خاکستر  ها، با هر پیچ و تاب و الیافی که به خوبی نشان می شعله خاموش شد، روی سنگ 

 . گذاشته شد

مامور از ذکاوت جوانان خشنود شد و بسیار تحسین کرد، اما خواست بداند که عقل خود را از کجا به  

و با تعظیم   «حقیقت باید گفته شود!» :کشاورز فریاد زد  «!افسوس! افسوس» . دست آورده است

باالخره سرش را    .اد و سپس در سکوت مراقبه کردفرماندار گوش د  .خود را تعریف کرد داستان عمیق

المثل آه، کاش این ضرب   .درخشش بیش از نیروی جوانی نیاز دارد» :او با جدیت گفت  . بلند کرد

درست در همان ساعت قانون ظالمانه لغو   «آید! با تاج برف، حکمت می» کردم که معروف را فراموش می 

 . ها باقی مانده استفسانه ای دور رفت که فقط اشد و رسم به گذشته 

 *** 

 انجام دهنده خیر  : دوم داستان

 اسکار وایلد  : نویسنده

  وایلد درباره چهار نفر است که رفتار به ظاهر شعر (در نثر انجام دهنده خیر اشعار) :خالصه

منثور در سال   شعر ای از ششاین کتاب به صورت مجموعه  .آلودشان ناشی از دخالت خداوند است گناه

 . در مجله فورتنایتلی ریویو منتشر شد  1894

 

 . شب بود و او تنها بود 

 . دیوارهای شهری گرد را از دور دید و به سوی شهر رفت

و چون نزدیک شد، در شهر صدای پاهای شادی و خنده دهان شادی و صدای بلند عودهای بسیار را  

 .به روی او گشودنددروازه را زد و برخی از دربانان   . شنید

ها را با گلدسته آویزان  ستون  . های زیبای مرمر در جلوی آن بودای را دید که از مرمر بود و ستون خانه 

 . وارد خانه شد  . هایی از سرو بودکردند و داخل و خارج آن مشعل می 

ای  که روی کاناپه و چون از تاالر کلسدونی و تاالر یاس گذر کرد و به تاالر طویل عید رسید، کسی را دید 

 . دراز کشیده بود که موهایش را با گل سرخ تزئین کرده بود رنگ بنفش

 : پشت سرش رفت و بر شانه او دست زد و به او گفت
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 کنی؟ طور زندگی می چرا این  -

 : آن جوان برگشت و او را شناخت، پاسخ داد و گفت

 دیگر چگونه باید زندگی کنم؟  .اما من یک بار جذامی بودم و تو مرا شفا دادی -

پس از اندکى کسى را دید که صورت و جامه او رنگین و   .و از خانه بیرون رفت و دوباره به خیابان رفت

و پشت سر او، به آرامی به عنوان یک شکارچی، مرد جوانی آمد   . پاهایش با مروارید پوشیده شده بود

حال چهره زن مانند چهره زیبای بت بود و مرد هوش و حواس   . به تن داشت رنگ ای دوکه خرقه 

 . درست و حسابی نداشت

 : او به سرعت به دنبال آن جوان رفت، دست آن جوان را لمس کرد و به او گفت

 کنی؟ نگاه می چرا به این زن چنین عاقالنه  -

 : مرد جوان برگشت و او را شناخت و گفت

 به چه چیز دیگری باید نگاه کنم؟  . اما من یک بار نابینا بودم و تو به من بینایی دادی -

 : دست به لباس نقاشی شده زن زد و به او گفت  .و به جلو دوید

 آیا جز راه گناه، راهی برای پیمودن نیست؟  -

 : دید و گفتخن .زن برگشت و او را شناخت 

 . اما تو گناهان مرا بخشیدی و راه، راهی پسندیده است -

 . و از شهر خارج شد 

 . کردهنگامی که از شهر خارج شد، مرد جوانی را در کنار جاده نشسته دید که گریه می

 : به طرف او رفت و دستی به تارهای بلند موهایش کشید و به او گفت 

 کنی؟ چرا گریه می  -

 : نگاه کرد و او را شناخت و پاسخ دادمرد جوان به باال 

 جز گریه چه کار دیگری باید بکنم؟  .اما من یک بار مرده بودم و تو مرا از مردگان زنده کردی  -

 *** 

 االغ و خریدارش  :سوم داستان

 ازوپ : نویسنده
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خواست یک االغ بخرد، به بازار رفت و با صاحبش قرار گذاشت که اجازه داشته باشد او را  مردی که می 

های دیگر در  به خانه رسید، او را همراه با االغ   وقتی . برای محاکمه به خانه ببرد، تا ببیند او چگونه است

ترین و  وارد نگاهی به اطراف انداخت و بالفاصله رفت و در کنار تنبل تازه . اصطبل خود گذاشت

هنگامی که استاد این را دید، فوراً یک قفل بر روی   . ترین جانور در اصطبل، جایی را انتخاب کردحریص 

دومی از دیدن او به این زودی بسیار شگفت زده شد و   . به صاحبش سپرد او گذاشت و او را برد و دوباره

 : گفت

 ای؟خواهی بگویی قبالً او را آزمایش کرده چرا؟ می  -

 : دیگری پاسخ داد

از همراهی که برای خود انتخاب کرده بود،   . خواهم او را تحت آزمایش دیگری قرار دهمنمی -

 . دشویک مرد با شرکتی که دارد شناخته می  . استتوانستم ببینم که او چه نوع جانوری می 

 *** 

 پنج نعمت زندگی : چهارم داستان

 مارک تواین  : نویسنده

 «.چیزی است که سودمند یا مفید تلقی می شود اسم متنع»

 

 : های زندگی، پری خوبی با سبدش آمد و گفتیکی از صبح 

آه!   . و مراقب باشید، عاقالنه انتخاب کنید . یکی را بردارید، بقیه را رها کنید  .ها هدایایی هستنداین  -

 . ها ارزشمند استعاقالنه انتخاب کنید! زیرا فقط یکی از آن 

 : جوان با اشتیاق گفت  .شهرت، عشق، ثروت، لذت، مرگ  :هدایا پنج نفر بودند

 !نیازی به در نظر گرفتن نیست -

و هر کدام   .بردهایی بود که جوانی از آن لذت می او به دنیا رفت و به دنبال لذت  .و لذت را انتخاب کرد 

 : وی در پایان گفت   .در حال رفتن، او را مسخره کردند

 . کردمتوانستم دوباره انتخاب کنم، عاقالنه انتخاب می را تلف کردم، اگر می  هااین سال  -

 : پری ظاهر شد و گفت
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و اوه! به یاد داشته باشید زمان در حال   . یک بار دیگر انتخاب کنید  .چهار تا از هدایا باقی مانده است

 . ها ارزشمند است پرواز است و تنها یکی از آن

و اشکی که در چشمان پری سرازیر شد را ندید! پس   .ق را انتخاب کردمرد طوالنی فکر کرد، سپس عش

 : و با خودش ارتباط برقرار کرد و گفت  .ای خالی کنار تابوت نشست ها، مرد در خانه از سال

ویرانی پس   .جا دراز می کشد و اکنون او، عزیزترین و آخرین، این  .یکی یکی رفتند و مرا ترک کردند -

طور که مرا  همان   .گرفته است؛ برای هر ساعت خوشبختی تاجر خیانتکار، عشق از ویرانی مرا فرا 

 . فرستمـنت می *فروخت، هزار ساعت غم را به جان خریدم، از ته دل به او لـعـ

 . دوباره انتخاب کن  -

 . پری صحبت می کرد

ها  فقط یکی از آن  . سه هدیه باقی مانده است .اند؛ مطمئناً باید چنین باشد ها به شما حکمت آموخته سال  -

 . آن را به خاطر بسپارید و با احتیاط انتخاب کنید .ارزش دارد

 . کشید به راه خود رفتو پری در حالی که آه می  . مرد تامل طوالنی کرد، سپس شهرت را انتخاب کرد

ها گذشت و او دوباره آمد و پشت مردی ایستاد که در آن روز محو شده، تنها نشسته بود و فکر  سال 

 : دانستو فکرش را می  .کردمی 

چقدر اندک بود!   .نام من جهان را پر کرد، و ستایش آن بر هر زبانی بود و مدتی برایم خوب بود  -

سپس تمسخر که آغاز پایان    .جفا سپس حسادت آمد، سپس تحقیر، سپس تهمت، سپس نفرت، سپس 

ای تلخی و بدبختی شهرت، هدف گل در اوج،   . و آخر ترحم آمد که تشییع جنازه شهرت است  .است

 .تحقیر و شفقت در زوالش

 . دوباره انتخاب کن  -

 . صدای پری بود 

 . اینجاستبها بود و هنوز هم در آغاز فقط یکی بود که گران  .و ناامید مباش .مانددو هدیه باقی می  -

 !ثروت است که قدرت است! چقدر کور بودم -

 : مرد گفت 

من خرج خواهم کرد، اسراف خواهم کرد، خیره   .اکنون باالخره زندگی ارزش زندگی را خواهد داشت  -

کنندگان و تحقیرکنندگان پیش روی من در خاک خواهند خزید و من از  این مسخره .خواهم شد 

ها، تمام  همه شادی  .من همه تجمالت را خواهم داشت   .کنمیر می ام را سها، قلب گرسنه حسادت آن 
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خرم،  خرم، می خرم، می من می  . های بدنی که انسان برایش عزیز استهای روح، تمام رضایت افسون 

  .تواند فراهم کنداهمیت می هر فیض زندگی را که بازار یک دنیای بی   .احترام، احترام، احترام، عبادت

ام، اما بگذار این اتفاق بگذرد؛ من در آن  ام، و تا به حال بد انتخاب کرده از دست دادهمن زمان زیادی را 

 . رسید به بهترین نحو انجام دهمتوانستم آنچه را که به نظر می زمان نادان بودم و می 

و او الغر و ضعیف و با   .لرزید در حیاطی پستسه سال کوتاه گذشت و روزی فرا رسید که مرد می 

 : کردجوید و زمزمه می و او پوسته خشکی را می  .های کهنه پوشیده بود وخالی بود و لباس چشمان ت

های تذهیب شده! و به اشتباه نامیده  ـنت بر تمام هدایای جهان، به خاطر تمسخرها و دروغ *لـعـ -

های  ها فقط لباس لذت، عشق، شهرت، ثروت؛ آن  .ها هدیه نیستند، بلکه صرفاً قرض هستند آن   .شوندمی 

پری راست گفت؛ در تمام فروشگاه او   .های پایدار هستند؛ درد، اندوه، شرم، فقر موقتی برای واقعیت 

دانم که آن دیگران در حال حاضر چقدر  من می  .ارزش نبودبها بود، تنها یکی که بی فقط یک هدیه گران 

نازنین و مهربان که در خوابی   فقیر و ارزان هستند، در مقایسه با آن هدیه غیرقابل ارزیابی، که عزیز و 

هایی که ذهن و  ها و غصه دهد و شرم دردهایی را که بدن را آزار می  .ور می کند رویا و ماندگار غوطه بی 

 . گرفتم بیاور! خسته شدم، آرام می  .خورنددل را می 

 : او گفت . خواستها را آورد، اما مرگ می پری آمد و دوباره چهار تا از هدیه 

این نادان بود، اما به من اعتماد کرد و از  . ه حیوان خانگی مادری، یک کودک کوچک دادممن آن را ب  -

 . شما از من نخواستید که انتخاب کنم  .من خواست که برای آن انتخاب کنم 

 اوه بدبخت من! چه چیزی برای من باقی مانده است؟  -

 . چیزی که حتی شما هم سزاوار آن نیستید؛ توهین عجوالنه پیری -

 *** 

 سرنوشت وحشتناک ملپومنوس جونز  :پنجم  داستان

 استیون لیکوک  : نویسنده

 

( اما برخی از مردم هنگام برقراری  .، زیرا ما به شدت خودبزرگ هستیمبرخی از مردم )نه من و نه شما

ای که میهمان  با نزدیک شدن به لحظه  .تماس یا صرف عصر برای خداحافظی مشکل زیادی دارند

 : گویدشود و ناگهان می کند حق دارد برود، بلند می احساس می 
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 .  ...خب، فکر می کنم من -

 : گویندسپس مردم می 

 !ن باید بری؟ مطمئناً هنوز زود استاوه! اال -

 . دهدانگیزی رخ میو مبارزه رقت 

ام دانستم، مربوط به دوست بیچاره انگیزترین مورد از این نوع چیزهایی که تا به حال می کنم غم فکر می 

یک سرپرست، یک مرد جوان عزیز و فقط بیست و سه ساله! او به سادگی    .ملپومنوس جونز بود

تر از آن بود  توانست دروغ بگوید و مذهبی قدر متواضع بود که نمی او آن  .مردم دور شود توانست از نمی

حاال این اتفاق افتاد که او در همان بعد از ظهر اول تعطیالت تابستانی، به   .ادب جلوه کندکه بخواهد بی 

ی برای انجام دادن  مطلقاً کار . شش هفته بعدی کامالً متعلق به او بود .سراغ چند نفر از دوستانش رفت 

 : کمی گپ زد، دو فنجان چای نوشید، سپس خود را برای تالش آماده کرد و ناگهان گفت .نداشت

 .  ...خب، فکر می کنم من -

 : اما خانم خانه گفت

 تر بمانید؟توانید کمی بیش اوه، نه! آقای جونز، واقعاً نمی -

 : او گفت . گو بود جونز همیشه راست 

 . توانم بمانممی   البته، من . اوه، بله -

 . پس لطفاً نرو  -

 . او دوباره برخاست . شب در حال سقوط بود .یازده فنجان چای نوشید   .و ماند

 : او با خجالت گفت

 .  ...خب حاال، فکر می کنم واقعاً -

 باید بروی؟  -

 : خانم محترمانه گفت 

 . فکر کردم شاید بتوانی برای شام بمانی -

 : جونز گفت

 .  ...دانی، اگرمی  .توانماوه، پس می  -

 . پس لطفاً بمون، مطمئنم شوهرم خوشحال میشه  -

 : او با ضعف گفت
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 .مانمباشه، من می  -

 . و دوباره روی صندلی خود فرو رفت، پر از چای و بدبخت

در تمام طول غذا، جونز نشسته بود و قصد داشت   .همسرش به خانه آمد و مشغول صرف شام شدند

همه خانواده متعجب بودند که آیا آقای جونز احمق و بداخالق است یا فقط    .شت و نیم برودساعت ه 

 . احمق است

او تمام موزه خانواده را   .هایی را به او نشان دهد بعد از شام، زن متعهد شد تا او را بیرون بکشد و عکس

و برادر مادر و پسر کوچکش،  های عموی بابا و همسرش ها را، عکس به او نشان داد، چندین مورد از آن 

یک عکس بسیار جالب از دوست عموی بابا در لباس بنگال، یک عکس بسیار خوش سلیقه از سگ  

جونز   .شریک پدربزرگ و یکی از شرور وحشتناک پدر به عنوان شیطان برای یک توپ لباس فانتزی 

نفر دیگر بودند که او   حدود شصت و نه . در ساعت هشت و نیم، هفتاد و یک عکس را بررسی کرده بود

 .جونز بلند شد . وقت نداشت

 : او التماس کرد

 .االن باید شب بخیر بگویم -

 !شب بخیر بگو -

 : ها گفتندآن 

 چرا؟ ساعت فقط هشت و نیم است! کاری داری؟  -

 : او اعتراف کرد

 !هیچی-

 . ای زمزمه کرد و سپس با بدبختی خندید و چیزی درباره ماندن شش هفته 

ن لحظه معلوم شد که فرزند مورد عالقه خانواده، چنین جسور کوچک عزیز، کاله آقای  درست در هما 

پدر لوله را در دست   .پس پدر گفت که باید بماند و او را به پایپ دعوت کرد  .جونز را پنهان کرده است 

ا  کار شود، امبه هر لحظه او قصد داشت که دست  . وگو کرد و او همچنان ماندداشت و با جونز گفت 

سپس پدر خیلی از جونز خسته شد و گیج رفت و در نهایت با کنایه و شوخی گفت که جونز   . نتوانست

بار از او تشکر کرد و بابا،  جونز معنای او را اشتباه گرفت و با چشمانی اشک   .بهتر است تمام شب بماند

 . جونز را در اتاق اضافی خواباند و از صمیم قلب او را نفرین کرد 

نه روز بعد، پدر به محل کارش در شهر رفت و جونز را با دل شکسته در حال بازی با  پس از صبحا
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او قصد داشت تمام روز را ترک کند، اما این موضوع   . اعصابش به کلی از بین رفته بود .کودک گذاشت

نز  هنگامی که پدر در عصر به خانه آمد، از اینکه جو . توانستبه ذهنش خطور کرده بود و به سادگی نمی 

او فکر کرد که او را با شوخی بیرون بیاورد و گفت که فکر   .جا دید، متعجب و ناراحت شدرا هنوز آن 

ای خیره شد،  ای به طرز وحشیانه او! او مرد جوان ناراضی لحظه  .کند باید هزینه هیئتش را از او بگیرد می 

 . بچه گریه کردپرداخت به او پرداخت و مانند یک  سپس دست پدر را فشرد، یک ماه پیش 

کرد و  او البته به طور کامل در اتاق نشیمن زندگی می  . در روزهای بعد او بدخلق و غیرقابل دسترس بود

ها سپری  او وقت خود را با نوشیدن چای و تماشای عکس  .کمبود هوا و ورزش باعث ناراحتی او شد

شد و با آن  بنگالی خیره می های دوست عموی بابا با لباس ایستاد و به عکس ها می ساعت   .کردمی 

 . ذهنش آشکارا از کار افتاده بود  .دادکرد و گاهی به آن فحش می صحبت می 

بیماری پس از آن وحشتناک    .ها او را در هذیان تب شدید به طبقه باال بردندآن  . در نهایت سقوط کرد

ی از روی تختش بلند  گاه  .اشکس را نشناخت، حتی دوست عموی بابا را در لباس بنگالی او هیچ  . بود

 : شد و فریاد می زدمی 

 .  ...کنمخب، فکر می  -

 : کردپرید و گریه می سپس دوباره می   .افتادای وحشتناک روی بالش می و سپس با خنده 

 !های بیشتر! هار! هارهای بیشتر! عکس یک فنجان چای و عکس  -

گویند که وقتی  ها میآن   .نیا رفت باالخره بعد از یک ماه درد و رنج، در آخرین روز تعطیالتش از د

کرد، روی  آخرین لحظه فرا رسید، او در حالی که لبخند زیبایی از اعتماد به نفس روی صورتش بازی می 

 : تخت نشست و گفت

 !عصر بخیر .ترسم واقعاً االن برومکنند، می می صدا ها مراخب، فرشته  -

 .گذردای شکار شده بود که از روی حصار باغ می اش به سرعت گربه و هجوم روح او از زندان خانه 

 *** 

 نشانی از زندگی انسان :گذرا :ششم داستان

 بنجامین فرانکلین : نویسنده

 

 به خانم بریلون، از پاسی 
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وست عزیز، زمانی که اخیراً آن روز شاد را در باغ دلپذیر و جامعه شیرین  شاید به یاد داشته باشید، د 

  .هایمان کمی توقف کردم و مدتی پشت شرکت ماندمروی مولن جولی گذراندیم، در یکی از پیاده 

گویند، که  ها گذرا می شماری از نوعی مگس کوچک به ما نشان داده شده بود که به آن های بی اسکلت 

اتفاقاً یک گروه زنده از  .های ما، تکثیر شدند و در یک روز منقضی شدندآن، طبق گفته   های متوالینسل

های  دانی که من تمام زبان می  . رسید در حال گفتگو هستندها را روی یک برگ دیدم که به نظر می آن 

توانم که می ای است  ها، بهترین بهانه کاربرد بسیار عالی من برای مطالعه آن   .فهممپست حیوانات را می 

من از طریق کنجکاوی به گفتار این    .ام بیاورم برای پیشرفت اندکی که در زبان جذاب شما داشته 

ها، در شور و نشاط ملی خود، سه یا چهار با هم  جایی که آن اما از آن  .موجودات کوچک گوش دادم

جه شدم که برخی از عبارات  حال، متوبا این   .ها کمی بسازمکردند، من نتوانستم از مکالمه آن صحبت می 

شنیدم، به گرمی در مورد شایستگی دو نوازنده خارجی، یکی پسر عمو و  ای که گاه و بیگاه میشکسته 

در این دعوا وقت خود را صرف کردند، ظاهراً بدون توجه به کوتاهی   .کردنددیگری موشتو، بحث می 

 . عمر، گویی از زندگی یک ماهه مطمئن بودند

زیرا هیچ شکایتی    .کردم؛ شما مطمئناً تحت حکومتی خردمند، عادل و مالیم هستید  مردم شاد! فکر

سرم را    .های موسیقی خارجی نداریدندارید که از آن شکایت کنید و هیچ موضوعی جز کماالت و نقص 

ها برگرداندم و به یک پیر سر خاکستری که روی برگ دیگری مجرد بود و با خودش صحبت  از آن

گویی او سرگرم شدم، آن را به صورت مکتوب گذاشتم، به این امید  من که با تک   .ه کردمکرد، نگامی 

ها، همراهی لذیذ و  ترین سرگرمیبخش کسی که من برای لذت  . که به همین ترتیب او را سرگرم کند

 . هارمونی بهشتی مدیون او هستم 

 : او گفت 

ن زندگی و شکوفا شده بودند، این بود که این  نظر فیلسوفان فرهیخته نژاد ما، که خیلی قبل از زمان م -

کنم وجود  تواند بیش از هجده ساعت دوام بیاورد؛ و فکر می دنیای وسیع، مولن جولی، خودش نمی 

بخشد و  ای برای این عقیده، زیرا با حرکت ظاهری نور بزرگی که به همه طبیعت حیات می پایه  . داشت

سمت اقیانوس در انتهای زمین ما کاهش یافته است، پس   در زمان من آشکارا به طور قابل توجهی به 

شوند و دنیا را در  اند، خاموش می هایی که ما را احاطه کرده در آب  .باید مسیر خود را به پایان برساند

قدر تعداد کمی از ما   .آورندکنند و لزوماً مرگ و ویرانی جهانی را به بار می سردی و تاریکی رها می 

  .شوندشوند و منقضی می شوند، شکوفا می ام که متولد می هایی را دیده دهیم! من نسلی قدر ادامه ماین
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های دوستان دوران جوانی من هستند که اکنون، افسوس که دیگر  دوستان کنونی من، فرزندان و نوه 

وانم تزیرا طبق طبیعت، اگرچه هنوز سالم هستم، نمی  .ها را دنبال کنمنیستند! و من باید به زودی آن 

چیزی که اکنون از همه زحمت و   .انتظار داشته باشم که بیش از هفت یا هشت دقیقه بیشتر زندگی کنم

توانم از آن لذت ببرم! چه  برد، که نمی زحمت من در جمع کردن شبنم عسل روی این برگ سود می 

طور کلی، زیرا در  ام به نفع نژاد ما به وطنان این بوته یا مطالعات فلسفی مبارزات سیاسی به نفع هم 

توانند انجام دهند؟ نژاد کنونی ما در عرض چند دقیقه فاسد  سیاست قوانین بدون اخالق چه کاری می 

و در فلسفه چقدر پیشرفت ما کم   .تر؛ و در نتیجه بدبختهای دیگر و قدیمی خواهد شد، مانند بوته 

گویند پشت سرم بگذارم  طوالنی است و زندگی کوتاه! دوستانم با تصور نامی که می  هنر !افسوس .است

طبیعت و شکوه زندگی   گویند که من به اندازه کافی برایها به من می و آن .دهندبه من دلداری می 

اما شهرت برای فردی زودگذر که دیگر وجود ندارد، چه خواهد بود؟ و در ساعت هجدهم،   .امکرده 

زمانی که خود جهان، حتی کل مولن جولی، به پایان برسد و در ویرانی جهانی مدفون شود، تمام تاریخ  

 چه خواهد شد؟ 

اما انعکاس یک   .ماندن هیچ لذتی استوار باقی نمیام، اکنوهای مشتاقانه برای من، پس از تمام تالش 

زندگی طوالنی در معناست، گفتگوی معقول چند بانوی خوب زودگذر و گاه و بیگاه لبخندی مهربان و  

 !بریالنته دوست داشتنی  .آهنگی از همیشه

 بنجامین فرانکلین 

 1778سپتامبر   20

 *** 

 یقه پیراهن  : هفتم داستان

 هانس کریستین اندرسون : نویسنده

 

اما او   .گر، یک جک چکمه و یک برس مو داشتیک بار یک آقای خوب بود که از جمله چیزهای دی 

یقه   .همچنین بهترین یقه پیراهن جهان را داشت و ما در شرف شنیدن داستانی از این یقه هستیم 

و یک روز اتفاقاً خودش را در همان وان لباسشویی دید که   .قدر پیر شده بود که به فکر ازدواج افتادآن 

 : یقه پیراهن گفت . بند بند بود
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توانم جرات کنم نام  آیا می  .قول من، هرگز چیزی به این باریک و ظریف، مرتب و نرم ندیده بودمبه  -

 شما را بپرسم؟

 : بند پاسخ داد

 . گویممن به شما نمی -

 وقتی در خانه هستید کجا زندگی می کنید؟ -

ین سوالی پاسخ  دانست چگونه به چن اما جوراب به طور طبیعی خجالتی بود و نمی  . از یقه پیراهن پرسید

 . دهد

 : یقه پیراهن گفت

بینم که شما هم مفید و هم زینتی  خانم کوچولوی من! می  . فکر می کنم شما یک کمربند هستید -

 . هستید

 : بند باز گفت

 .کنم شما را تشویق به انجام این کار کرده باشمنباید با من صحبت کنی! فکر نمی -

 : یقه پیراهن گفت

 یبا باشد، آیا این تشویق کافی نیست؟ اوه! وقتی کسی مثل تو ز  -

 : بند باز گفت

 . رسیقدر به من نزدیک نشو! تو به نظر من کامالً مثل یک مرد به نظر میدور شو! این  -

 : یقه پیراهن گفت

 . من یک جک چکمه و یک برس مو دارم  .من یک جنتلمن خوب هستم -

 .ما او یک فخرفروش بودا .این درست نبود، زیرا این چیزها متعلق به استاد او بود

ها را از وان لباسشویی بیرون آوردند، نشاسته زدند و در زیر نور آفتاب روی صندلی آویزان  سپس آن 

 : ی پیراهن گفتیقه  . و حاال آهن درخشان آمد .کردند و سپس روی میز اتو گذاشتند

 !دهمز دست می هایم را اکنم، دارم تمام چین دارم تغییر می  .هی کوچولو! من خیلی گرمم -

 : راند، گفت اتو که با غرور روی یقه می 

 !! ای کهنهای کهنه  -

 . کشدها را می غلتد و واگن آهن می کرد یک موتور بخار دارد که روی راهبرای خودش خیال می 

 !ای پیر کهنه -
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 . ها را صاف کندهای یقه پیراهن کمی ساییده شده بود، بنابراین قیچی را آوردند تا آن لبه 

 !اوه -

 : یقه پیراهن فریاد زد

هرگز چیزی به این   .توانید پای خود را به خوبی دراز کنید شما می  .سازی چه رقصنده درجه یک می -

 . تواند این کار را انجام دهدمن مطمئن هستم که هیچ انسانی نمی   .جذابیت ندیدم

 : قیچی پاسخ داد

 . من نباید فکر کنم -

 : یقه پیراهن گفت

  .اما تمام چیزی که دارم از یک جنتلمن خوب، یک جک چکمه و یک شانه است  .تو باید کنتس باشی -

 !ای کاش به خاطر تو ملکی داشتم

 دهد؟چی؟! آیا او به من پیشنهاد ازدواج می  -

ده پرتاب  قدر عصبانی شد که یقه پیراهن را خیلی تیز برید و مجبور شد آن را بیهوقیچی گفت و آن 

 . کند

 : یقه پیراهن فکر کرد

 . من مجبورم به برس مو پیشنهاد ازدواج بدهم -

 : بنابراین او یک روز گفت

 وقت به نامزدی فکر نکردی؟ عالی است که شما چه موهای زیبایی دارید، خانم کوچک من! هیچ  -

 : برس مو پاسخ داد

 . من با جک چکمه نامزد کردم -

 !نامزد شده -

 : فریاد زدیقه پیراهن  -

 !حاال کسی نیست که به خواستگاری بروم -

 . کندو سپس وانمود کرد که تمام عشق ورزی را تحقیر می 

جا یک گروه بزرگ از این  .ای به کارخانه کاغذ بردندمدتی گذشت و یقه پیراهن را در کیسه 

تر جدا شده  د از درشت طور که بای هایی که خوب به تنهایی دراز کشیده بودند، همان پوشان بود، آن ژنده

  . ها همه چیزهای زیادی برای گفتن داشتند، به خصوص یقه پیراهن، که فاخر وحشتناکی بودآن   .بودند
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 : یقه پیراهن گفت

درست است که من آقای   .کس برایم آرامش نگذاشتهیچ   .اممن تعداد زیادی روابط عاشقانه داشته  -

آن    .چکمه و یک براش داشتم که هرگز استفاده نکردم  کامالً گیر کرده من یک جک  .بسیار خوبی بودم

او یک   .من هرگز عشق اولم را فراموش نخواهم کرد   .دیدی، وقتی من را رد کردندموقع باید مرا می 

یک زن هم   .و به خاطر من خود را در وان لباسشویی انداخت .کمربند، بسیار جذاب، خوب و نرم بود 

نفر بعدی یک رقصنده   . من او را تنها گذاشتم و او کامالً سیاه شد  بود که به گرمی عاشق من بود، اما

حتی برس موی   .برم، او بسیار پرشور بوداو زخمی را به من داد که هنوز از آن رنج می  .درجه یک بود

بله، من تجربه   .خودم هم عاشق من بود و تمام موهایش را در اثر عشق نادیده گرفته از دست داد

بود    -خواستم بگویمکمربندی که می -ترین غم من برای بند بند  ام، اما بزرگ ت داشته بزرگی از این دس 

من وجدان زیادی دارم و واقعاً وقت آن است که به کاغذ سفید تبدیل   . وشو پریدکه به داخل وان شست 

 . شوم 

اهن همان  ها به کاغذ سفید تبدیل شدند و یقه پیرهمه کهنه   .جا رسیدو یقه پیراهن باالخره به این

این به عنوان مجازاتی برای او   .روی آن چاپ شده است داستان بینیم و اینکاغذی شد که اکنون می 

و این هشداری   .بالیدای از چیزهایی که درست نبودند به خود می اتفاق افتاد، زیرا به طرز تکان دهنده

ای بیابیم که به کاغذ  است برای ما، مواظب رفتارمان باشیم، زیرا ممکن است روزی خود را در کیسه 

و   .ی آن نوشته شود ترین اعمالش، روسفیدی تبدیل شویم که ممکن است تمام تاریخ ما، حتی مخفیانه 

ایم  خوشایند نیست که مجبور باشیم به شکل یک تکه کاغذ دور دنیا بدویم و هر کاری را که انجام داده

 . بگوییم، مانند یقه پیراهن مباهات است

 *** 

 شاهزاده بدجنس : هشتم داستان

 هانس کریستین اندرسون : نویسنده

 

روزی روزگاری شاهزادهای شرور زندگی میکرد که قلب و ذهنش در تسخیر تمام کشورهای جهان و  

و سربازانش محصوالت  او کشورهای آنها را با آتش و شمشیر ویران کرد  . ترساندن مردم بود

کشاورزی را در مزارع زیر پا گذاشتند و کلبههای دهقانان را با آتش ویران کردند، بهطوری که  
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  .ها روی سیاهی آویزان، خشک شد؛ درختان ها را لیسید و میوه های آتش برگهای سبز شاخه شعله 

شان که هنوز  خانه   شان در آغوش، پشت دیوارهایه*ن *ه *بسیاری از مادران فقیر، با نوزادان بـر

جا نیز سربازان او را دنبال کردند و وقتی او را یافتند، او را زنده  اما در آن  .کشید، فرار کردندسیگار می 

توانستند کارهای بدتر از این سربازان انجام دهند! شاهزاده بر  شیاطین نمی  .زنده در آتش سوزاندند

  . قط مسیر طبیعی است که همه چیز باید طی شودها درست است و این ف این عقیده بود که همه این 

 . روز بر قدرت او افزوده شد و نامش در هراس بود و بخت و اقبال بر اعمال او مسلط شد روزبه 

او ثروت هنگفتی را از شهرهای فتح شده به خانه آورد و به تدریج در محل سکونت خود ثروتی جمع  

ها، کلیساها و تاالرهای باشکوهی برپا کرد و همه کسانی  خ او کا .کجا قابل برابری نبود کرد، که در هیچ 

 :های عظیم را دیدند، با تحسین فریاد زدندهای باشکوه و گنجینه که این ساختمان 

 !چه شاهزاده قدرتمندی -

هایی را  و نه آه و ناله  .پایانی را بر کشورهای دیگر آورده استدانستند که او چه مصیبت بی ها نمیاما آن 

 .شنیدندخیزد، نمی ز آوار شهرهای ویران شده برمی که ا

 : کردنگریست و مانند جمعیت فکر می شاهزاده اغلب با لذت به طالها و بناهای باشکوهش می

هیچ قدرتی روی زمین نباید با    .چه شاهزاده قدرتمندی! اما من باید بیشتر داشته باشم خیلی بیشتر  -

 . نقدرت من برابری کند، بسیار کمتر از آ

شده هنگامی که در  پادشاهان فتح  .ها را شکست داداو با همه همسایگان خود جنگ کرد و آن 

این پادشاهان وقتی سر سفره   .های شهر خود راندند، با بندهای طالیی به ارابه او بسته شده بودندخیابان 

  .کردندذاشتند، زندگی می گهایی که می زدند و با لقمه نشستند باید جلوی پای او و درباریانش زانو می می 

نه! او   .های سلطنتی نصب کرد سرانجام شاهزاده مجسمه خود را در اماکن عمومی برپا کرد و روی کاخ

کار، کاهنان با او مخالفت  اما در این  .ها بگذارندحتی آرزو کرد که آن را در کلیساها بر روی قربانگاه 

 : کردند و گفتند 

ما جرأت اطاعت از  . ستی، اما قدرت خدا بسیار بیشتر از قدرت توستشاهزاده! تو به راستی توانا ه -

 . دستورات شما را نداریم

 : شاهزاده گفت

 !پس من هم بر خدا غلبه خواهم کرد .خوب  -

  .و با تکبر و گمان احمقانه خود دستور داد تا کشتی باشکوهی بسازند که با آن بتواند در هوا حرکت کند
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مثل دم طاووس با هزاران چشم پوشیده شده بود، اما هر چشم    .های مختلف بودرنگ  بسیار زیبا و دارای

شاهزاده در مرکز کشتی نشسته بود و فقط کافی بود به یک فنر دست بزند تا    .ود لوله یک تفنگ ب

صدها   . ها دوباره پر شده بودندهزاران گلوله در همه جهات به بیرون پرواز کند، در حالی که اسلحه 

زمین خیلی زود به   .عقاب به این کشتی متصل بودند و با سرعت یک تیر به سمت خورشید طلوع کرد

هایش مانند مزرعه ذرت بود که در آن گاوآهن شیارهایی ایجاد  ها و جنگل ن رها شد و با کوه زیر زمی 

به زودی فقط شبیه یک نقشه با خطوط نامشخص بر   . کردکرده بود که علفزارهای سبز را از هم جدا می 

  .هوا برخاستند ها هر چه باالتر به  عقاب  .و باالخره در مه و ابرها ناپدید شد .رسیدروی آن به نظر می 

کار هزاران گلوله  شاهزاده ستم   .شمار خود را به سوی کشتی فرستاد سپس خداوند یکی از فرشتگان بی 

  .های معمولی به زمین افتادندهای درخشانش برگشتند و مانند تگرگ ها از بال بر او فرود آورد، اما آن 

ای که شاهزاده در آن  د و به کشتی های فرشته بیرون آمیک قطره خون، یک قطره از پرهای سفید بال 

نشسته بود افتاد، در آن سوخت و مانند هزاران صد وزن بر آن سنگینی کرد و آن را به سرعت به زمین  

آیا  -چرخید و ابرهای اطراف  باد دور سر شاهزاده می  .ها تسلیم شدندهای قوی عقاب بال   .کشید، از نو

های عجیبی به خود گرفتند، مانند  شکل  -اند؟یل شدهها از دود برخاسته از شهرهای سوخته تشک آن 

هایشان به دنبال او بیرون آمدند و مانند  پنجه  .ها طول دارند، که امتداد داشتندهایی که مایل خرچنگ 

 .زن شدندهای غلتان از آن فرو ریختند و تبدیل به اژدهای آتش های عظیمی برخاستند که توده صخره 

های  ی خود دراز کشیده بود که سرانجام با یک شوک وحشتناک در شاخه جان در کشت شاهزاده نیمه 

 . درخت بزرگی در جنگل غرق شد

 !من خدا را فتح خواهم کرد -

 : شاهزاده گفت

 !ام، اراده من باید انجام شودمن سوگند خورده  -

از   هاییانگیز کرد تا در هوا حرکت کنند و دارت های شگفت و او هفت سال را صرف ساختن کشتی 

او جنگجویان را از همه کشورها جمع   .ترین فوالد ساخته شده بود تا دیوارهای بهشت را بشکندسخت 

ها وارد  آن  .پوشاندندگرفتند، فضای چند مایلی را می کرد، به قدری که وقتی در کنار هم قرار می 

ها را فرستاد؛ یک  ای از پرهشد، که خدا دسته های خود نزدیک میها شدند و شاهزاده به کشتی کشتی 

او با عصبانیت   .دور شاهزاده وزوز کردند و صورت و دستان او را نیش زدند  .های کوچک دسته از پشه 

  . ها نخوردشمشیر خود را بیرون کشید و آن را به اهتزاز درآورد، اما فقط هوا را لمس کرد و به پشه 
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ها  ند و او را در آن بپیچند تا پشه قیمتی بیاورهای گرانسپس به خادمان خود دستور داد که پوشش 

اما یک پشه که خود را داخل یکی از  .خدمتکاران دستورات او را اجرا کردند  .دیگر نتوانند به او برسند 

آن مکان مانند آتش سوخت و زهر    .ها گذاشته بود، در گوش شاهزاده فرو رفت و او را نیش زدپوشش 

ها را دور انداخت و در  هایش را نیز پاره کرد و آن و لباس ها دیوانه از درد، پوشش  .وارد خون او شد

خواست  ای که می کردند، شاهزاده دیوانه مقابل چشمان سربازان وحشی خود که اکنون او را مسخره می 

 . با خدا جنگ کند، حتی نتوانست بر یک پشه غلبه کند 

 *** 

 کار، مرگ و بیماری  :نهم داستان

 لئو تولستوی  : نویسنده

 

نه به خانه نیاز داشتند و نه   :گویند خداوند انسان را در ابتدا طوری آفرید که نیازی به کار نداشتندمی 

 . دانستند بیماری چیستلباس و نه غذا و همه تا صد سالگی زندگی کردند و نمی

ها به جای  کنند، دید که آن ی می وقتی بعد از مدتی خداوند نگاه کرد تا ببیند مردم چگونه زندگ

اند که  ای پیش برده اند و هر کدام به فکر خود، اوضاع را به گونه خوشبختی در زندگی، با هم دعوا کرده 

 . با لذت بردن از زندگی، آن را نفرین کردند

 :گاه خداوند با خود فرمودآن 

 . ها جداست، هر کدام برای خوداین از روزی آن  -

ن وضعیت، خداوند امور را چنان ترتیب داد که زندگی بدون کار برای مردم غیرممکن  و برای تغییر ای

آوری  برای دوری از سرما و گرسنگی، اکنون موظف به ساختن مسکن و کندن زمین و رشد و جمع   .شد

 . میوه و غالت بودند

 : خدا فکر کرد

ا بسازند، چوب خود را تهیه و حمل  توانند ابزار خود رها نمی آن   .کندها را به هم نزدیک می کار آن  -

های خود را  های خود را بسازند، محصول خود را بکارند و جمع کنند، ریسند و بافند و لباس کنند، خانه 

تر با هم کار کنند، بیشتر خواهند  فهماند که هر چه صمیمانه ها می این به آن   .هر کدام به تنهایی بسازند

 . ها را متحد خواهد کرداین آن و  . داشت و بهتر زندگی خواهند کرد
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کنند و آیا اکنون خوشحال هستند یا  زمان گذشت و دوباره خدا آمد تا ببیند که مردم چگونه زندگی می 

 . خیر

توانستند  کردند )که نمی ها با هم کار می آن  . کنندها بدتر از قبل زندگی می اما او متوجه شد که آن 

ها سعی در  و هر یک از گروه .های کوچک تقسیم شدندگروه  و به .انجامش دهند(، اما نه همه با هم

شدند و زمان و توان خود را در مبارزات خود  دیگر می های دیگر داشتند و مانع هم ربودن کار از گروه

 . کردها را بد می ای که همه آن کردند، به گونه تلف می 

ترتیب دهد که انسان زمان مرگ   خداوند چون دید که این نیز خوب نیست، تصمیم گرفت تا اموری را

 . ها اعالم کرد و این را به آن  .خود را بداند، اما هر لحظه ممکن است بمیرد 

 : خدا فکر کرد

ها با دستیابی به دستاوردهایی که  ها ممکن است هر لحظه بمیرند، آن با علم به این که هر یک از آن -

ها اختصاص داده شده تباه نخواهند  رای آن ممکن است مدت کوتاهی طول بکشد، ساعات زندگی را که ب

 . کرد

ها  کنند، دید که زندگی آن وقتی خدا برگشت تا ببیند مردم چگونه زندگی می  .اما غیر از این معلوم شد

 . مثل همیشه بد است

ها ممکن است هر لحظه بمیرند، افراد  گیری از این واقعیت که انسان تر بودند، با بهره هایی که قوی آن 

و چنین شد   . برخی را کشتند و برخی را به مرگ تهدید کردند .تر را تحت سلطه خود درآوردندضعیف 

تر ناچار بودند  که نیرومندترین و اوالدشان کاری نکردند و از بیکاری رنج بردند، در حالی که ضعیف 

ترسیدند  ری می ای از مردان از دیگهر مجموعه  .بردندآرامی رنج می بیش از توان خود کار کنند و از بی 

 . و زندگی انسان ناخوشایندتر شد .و متنفر بودند

انواع   .ها خداوند برای اصالح امور، تصمیم گرفت از آخرین وسیله استفاده کند با مشاهده همه این 

ها در معرض بیماری قرار  کرد که وقتی همه انسان خدا فکر می  .ها را در میان مردم فرستادبیماری 

ها کمک کنند تا  ها که خوب هستند باید به بیماران رحم کنند و باید به آن که آن  فهمندگیرند می می 

 . ها کمک کنندها که خوب هستند به نوبه خود به آن وقتی خودشان مریض شوند، آن 

و دوباره خدا رفت، اما وقتی برگشت تا ببیند که مردم اکنون که در معرض بیماری هستند چگونه  

همان بیماری که در مقصود خدا باید    .ها حتی بدتر از قبل شده استزندگی آن  کنند، دید کهزندگی می 

قدر آن مردانی که آن  .ها را از هم جدا کرده بود کرد، بیش از هر زمان دیگری آنانسان ها را متحد می 
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ها  ها را مجبور کردند که در مواقع بیماری منتظر آن قوی بودند که دیگران را وادار به کار کنند، آن 

و کسانی که مجبور بودند   .کردندها به نوبه خود از دیگرانی که بیمار بودند مراقبت نمی اما آن  .بمانند

قدر در کار بودند که فرصت  ها مراقبت کنند، آن برای دیگران کار کنند و در هنگام بیماری از آن 

که دید مردم بیمار  رای اینب  .ها را بدون حضور رها کردندرسیدگی به مریض خود را نداشتند، اما آن 

هایی ترتیب داده شد که در آن این مردم فقیر رنج  های ثروتمندان نشود، خانه مزاحم خوشی 

و در آغوش افراد   .کردها را تشویق می مردند، به دور از کسانی که همدردی آن کشیدند و می می 

عالوه بر این، مردم بسیاری از  .ار کردند، یا حتی با انزجها پرستاری می مزدوری که بدون ترحم از آن 

کردند، بلکه حتی  ها، نه تنها از بیماران دوری میدانستند و از ترس ابتال به آن ها را مسری می بیماری 

 .کردندکردند جدا می خود را از کسانی که به بیماران مراجعه می 

 : گاه خداوند به خود فرمودآن 

 . شان در کجاست، بگذار با رنج بیاموزندفهماند خوشبختیها را نمی اگر حتی این وسیله انسان -

 . ها را به حال خود رها کردو خداوند انسان

  . که بفهمند که همگی باید شاد باشند و ممکن است شاد باشند، زندگی کردندها قبل از این و مردها مدت 

ای  د که کار نباید برای عده ها شروع به درک این موضوع کردنها، تعداد کمی از آن تنها در آخرین زمان 

ها را  داری، بلکه باید شغلی مشترک و شاد باشد و همه انسان آور باشد و برای دیگران مانند بردهحشره 

کند،  اند که با مرگی که دائماً هر یک از ما را تهدید می ها شروع به درک این موضوع کردهآن  . متحد کند

اند، هایی را که به او اختصاص داده ها و دقیقه ها، ساعت ها، ماه ل تنها کار معقول هر انسان این است که سا

اند که برعکس، بیماری، به دور از  ها شروع به درک این موضوع کرده آن  .در اتحاد و عشق سپری کند

 . دیگر ایجاد کندآمیز با یک ها، باید فرصتی برای اتحاد محبت تفرقه بین انسان 

 : توضیحات 

 . یک افسانه 

 . پوستان آمریکای جنوبی استای در میان سرخ این یک جریان افسانه 

 *** 
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 یک افسانه  :دهم  داستان

 مارک تواین  : نویسنده

 

روزی روزگاری هنرمندی که تابلوی کوچک و بسیار زیبایی کشیده بود، آن را طوری قرار داد که بتواند 

 : گفت .آن را در آینه ببیند 

 . کند و دو برابر قبل دوست داشتنی استکند و نرم می این فاصله را دو چندان می -

ها قرار  که بسیار مورد تحسین آن  ایحیوانات در جنگل از طریق گربه خانه این موضوع را شنیدند؛ گربه 

ها  قدر به آن توانست آن گرفت، زیرا او بسیار باهوش، باصفا و متمدن و بسیار مودب و با نژاد بود و می 

ها در مورد این شایعات  آن  . از قبل می دانستم و بعد از آن مطمئن نبودم .دانستندها نمی بگوید که آن 

پرسیدند   .تی را مطرح کردند تا درک کاملی از آن پیدا کنندجدید بسیار هیجان زده بودند و سؤاال

 . عکس چیست و گربه توضیح داد

 : او گفت 

انگیزی مسطح، مسحور کننده  انگیزی تخت، به طرز شگفت به طرز شگفت   .این یک چیز مسطح است -

 !و، اوه، خیلی زیبا .مسطح و ظریف

سپس    .دهند تا آن را ببیندها گفتند که دنیا می و آن ها را تقریباً تا حد دیوانگی هیجان زده کرد این آن 

 : خرس پرسید 

 قدر زیبا کرده است؟ چه چیزی آن را این  -

 : گربه گفت

 . این ظاهر آن است  -

سپس گاو   . زده بودندها بیش از همیشه هیجان ها را با تحسین و عدم اطمینان پر کرد و آن این آن 

 : پرسید

 آینه چیست؟  -

 : گربه گفت

قدر زیبا و جذاب و  بینی و آن جا تصویر را می کنی و آن به آن نگاه می  . سوراخ در دیوار است این یک  -

شود و تقریباً از وجد  بخش در زیبایی غیرقابل تصورش است، که سرت گرد و گرد می اثیری و الهام 

 !پریمی 
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 هیچ چیز به این  او گفت که قبالً  . او اکنون شروع به شک و تردید کرد . االغ هنوز چیزی نگفته بود 

های  او گفت که وقتی یک سبدی کامل از صفت  .زیبایی وجود نداشته است و احتماالً اکنون نیست 

 . سابقه الزم بود تا یک چیز زیبایی را به وجود آورد، زمان شک فرا رسیده بودبی 

  . با ناراحتی رفت گذارد، بنابراین گربه توان فهمید که این تردیدها روی حیوانات تأثیر می به راحتی می 

موضوع برای چند روز کنار گذاشته شد، اما در این میان کنجکاوی شروعی تازه داشت، کمک به احیای  

بخش  ها لذت سپس حیوانات به االغ حمله کردند تا چیزی را که احتماالً برای آن   .عالقه محسوس بود 

  .مدرکی دال بر این که چنین است   صرفاً به این ظن که تصویر زیبا نیست، بدون هیچ .بود، خراب کنند

که چه کسی در سمت راست است،  او آرام بود و گفت یک راه برای فهمیدن این  .االغ ناراحت نبود

 :خودش یا گربه، وجود دارد

 . جا پیدا کرده است بگویدچه را که در آن گردد و آن کند و برمی رود و در آن سوراخ را نگاه می می  -

 . و قدردانی کردند و از او خواستند فوراً برود، که او هم انجام دادحیوانات احساس آرامش 

نتیجه این بود که   . و بنابراین، از طریق خطا، بین تصویر و آینه ایستاد .دانست کجا باید بایستد اما او نمی

 : به خانه برگشت و گفت . عکس هیچ شانسی نداشت و نمایش داده نشد

هیچ نشانی از یک چیز مسطح    .ی جز یک االغ وجود نداشت در آن سوراخ چیز  . گربه دروغ گفت -

 . این یک االغ خوش تیپ و دوستانه بود، اما فقط یک االغ بود و نه بیشتر .شددیده نمی

 : فیل پرسید

 خوب و واضح دیدی؟ بهش نزدیک بودی؟  -

ه بینی دست  قدر نزدیک بودم که با آن بای حثی، پادشاه جانوران، آن  .من آن را خوب و واضح دیدم -

 .زدم

 : فیل گفت 

  . توانستیم تشخیص دهیمگفت، تا جایی که ما می گربه قبالً همیشه راست می  .این خیلی عجیب است -

 . برو بالو، به سوراخ نگاه کن و بیا گزارش بده  .بگذار شاهد دیگری تالش کند

 : وقتی برگشت گفت  .پس خرس رفت 

 . چیزی جز خرس نبود اند، در سوراخگربه و االغ هر دو دروغ گفته  -

اکنون هر کدام مشتاق بودند که خودشان آزمایش کنند و به   .شگفتی و گیج شدن حیوانات عالی بود

او در سوراخ چیزی جز یک گاو پیدا   .اول، گاو .ها را یکی یکی فرستادفیل آن  .حقیقت مستقیم برسند 
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پلنگ در آن چیزی جز   .نیافت شیر در آن چیزی جز یک شیر  .ببر جز ببر چیزی در آن نیافت  .نکرد

 . شتر یک شتر پیدا کرد و دیگر هیچ  .یک پلنگ نیافت 

سپس حثی خشمگین شد و گفت که اگر مجبور شود خودش برود و آن را بیاورد، حقیقت را خواهد  

هنگامی که او بازگشت، او از تمام موضوع خود برای دروغگوها سوء استفاده کرد و با کوری   . داشت

بین  او گفت که هر کسی جز یک احمق نزدیک  .ی گربه در خشم غیرقابل جبرانی بوداخالقی و ذهن 

 .تواند ببیند که در سوراخ چیزی جز یک فیل وجود نداردمی 

شما ممکن    .چه را که بیاورید بیابیدتوانید در یک متن هر آن اگر بین آن و آینه تخیل خود بایستید، می 

 . جا خواهند بودها آن های خود را نبینید، اما آن است گوش 

 *** 

 دزد کوچک در انباری  :یازدهم داستان

 ناشناس  : نویسنده

 

 : یک روز یک موش کوچولو گفت 

ها چیزهای خوبی را برای ما  کنم مردم خانه ما باید خیلی مهربان باشند، نه؟ آن مادر عزیزم، فکر می  -

 .گذارنددر انبار می 

 . وقتی مادر جواب داد برقی در چشمانش بود

قدر که  ها آن ن کنم آها در راه خود بسیار خوب هستند، اما من فکر نمیخب، فرزندم، بدون شک آن  -

ام حاال به یاد داشته باشید، ویسکرها، من شما را مطلقاً ممنوع کرده  .کنید ما را دوست دارندشما فکر می 

طور که مردم مهربان هستند،  زیرا همان  .که با شما باشمکه بینی خود را باالی زمین قرار دهید، مگر این 

 . یرندمن اصالً نباید تعجب کنم اگر بخواهند شما را بگ

داند چگونه از خودش مراقبت کند و  او کامالً مطمئن بود که می  .ویسکرز با تمسخر دم او را تکان داد

که او  بنابراین به محض این  .قصد نداشت در تمام عمرش با فروتنی دنبال دم مادرش یورتمه بزند

 . تهای انباری رفخودش را برای یک چرت بعدازظهر جمع کرد، او دزدید و در قفسه 

یک کیک یخی بزرگ در پشت قفسه ایستاده بود و گری    .آه! امروز چیزی به خصوص خوب بود 

در باالی کیک کلماتی با شکر صورتی نوشته   .کشیدهایش را لیسید که او آن را بو می ـب *ویسکرز لـ
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دانست که کیک تولد میس اتل کوچک را  توانست بخواند، نمیاما چون گری ویسکرز نمی  .شده بود

او دوید و تا زمانی که مادرش پس از  .اما وقتی صدای مادرش را شنید، کمی احساس گناه کرد .خوردمی 

 . چرت زدن چشمانش را مالید، دوباره به النه برگشت 

 : او گفت . رسیدسپس او را به سمت انباری برد و وقتی سوراخ کیک را دید، کمی آزرده به نظر می

 . جا بوده است ظاهراً قبل از ما چند موش این  -

اما در ابتدا چیزی برای   .روز بعد وقتی مادرش خواب بود، موش کوچک شیطون دوباره به انباری آمد 

 . رسیدخوردن پیدا نکرد، اگرچه بوی خوشمزه پنیر برشته به مشام می 

 . در حال حاضر او یک خانه چوبی کوچک و عزیز پیدا کرد و پنیر را درست در داخل آن آویزان کرد 

ه شد، آشپزی که تله را گذاشته بود، آن را از روی قفسه بلند کرد و سپس یک دختر کوچک زیبا  صبح ک 

 . کرد که بیاید و دزدی را ببیند که کیک او را خورده بود صدا  را

 چه کار خواهی کرد؟ با او -

 . از اتل پرسید

 !چرا! غرقش کن! عزیزم، مطمئنم -

 . اشک به چشمان آبی زیبای دخترک سرازیر شد

 دانستی موشی عزیز؟دانستی دزدی است؟ نمی تو نمی  -

 . او گفت 

 : گری ویسکرها با ناراحتی جیغ جیغ زد

 !نه! در واقع من این کار را نکردم -

ای چرخید و در آن لحظه اتل کوچولوی مهربان درب تله را برداشت و موش  پشت کوک برای لحظه 

 . بیرون زد

اوه چقدر سریع نزد مادرش به خانه دوید و چقدر او را دلداری داد و نوازش کرد تا اینکه ترسش را  

ر از او نافرمانی نکند و مطمئن باشید که او هرگز این کار را  و سپس به او قول داد که دیگ . فراموش کرد

 . نکرد
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 «.با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید»

 

 

 

 . سایت رمانیک بازدید فرمایید برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 . مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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