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 آلباتروس| ب اددختر بی  ،ماهگ

 
 :خالصه

هافرقآنکردند؛امایکیازسیزدهتادوستکهمثلیکخانوادهدرکنارهمزندگیمی

کشیدندتااوراهمهازیاددوستشنداشتندودرآخربرایشیکنقشهکرد.بقیهبچهمی

ی.مثلخودشانکنند؛ول

 مقدمه

چهباکندکهنشنگاهمیایدوربهدوستاکند،ازفاصلههایشراپاکمیدوبارهاشک

.کنند؛امااودیگردرمیانشاننبودشادیدرکنارهمبازیمی

 «  !هایکوچکهایرنگیبرایآلباتروسداستان »

 

 .هایشانرابازکنندوبهاونگاهکنندعثشدتاهمگیبهجزدیپنجرهفریاداسفندبا

خواستبخوابد،دیکهدستانشرادرسینهجمعکردهبودوباتکیهبهکوهستانتازهمی

 .ازصدایشبااخمچشمانشرابازکرد؛ولیحرفینزد

توانستمیزیادنبود،اشبااسفندبهمنخودرابیشترازپنجرهبیرونکشید،چونفاصله

 .هایشراکهازچشمانیاسیرنگشجاریبود،ببینداشک

 :روبهاوکهچمباتمهزدهبود،گفت

 کنی؟چیشده؟چیشده؟چراداریگریهمی -

 .اسفنددستانشراباالآوردکهبقیهازدیدنانگشتانشتعجبکردند

 :گرباشدسپسگفتتابهترنظارهاردیبهشتموهایشراازجلویچشمراستشکنارداد

 !هاتنیست؟چرایکیازانگشت -

 .اسفنددستانشرادرزیربغلشمخفیکردوخشمگینغرید

 !هامرودزدیدکارماهکه،اونیکیازانگشت -
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 :شهریورکهتاکنونسکوتکردهبود،اونیزعصبیگفت

هایمنروبرد،کهیکیازانگشتاَهتاکیقرارهاینکارهاشروتحملکنیم؟پارسال -

 حاالرسیدهبهتو؟

 :جاکردوخطاببههمگیگفتخردادعینکگردوبزرگشرارویدماغشجابه 

کنه.هیچکدومموندوستشبایدیککاریبکنیم،اوندیگهزیادیدارهشربهپامی -

 .نداریم

مرداددستیبهلباسسبزوبزرگشزدوبرایحمایتازبرادرشکهچنددقیقهازاو

 .بازکردتربود،لـ*ـببزرگ

 .اوهوم،موافقم.بایدیکجوریادبشکنیم -

 .اردبیهشتکتاببزرگشرارویطاقچهگذاشتوکنجکاوپرسید

 مثالًچهکاری؟ -

 .وابدادآبانج

 .بایدسالرواحضارکنیم -

تیرباموهایسیاهوکوچکشکهخرگوشیبستهبودشان،لیسیبهآبنباتچوبیشزدو

 :گفت

 .موافقم -

 :آبانروبهآذرکهمنتظردستزیرچانهگذاشتهبود،گفت

 .یکتقهبهپنجرهدیبزن،اونهمبایدباشه -

 .آذربااخمغرزد

اونگندهدماغروصداکنه؟البددوبارهخوابیده،اصالًهمبراشبقیهکیجرئتداره -

 .مهمنیستن
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 :ایبهآبنباتچوبیشزدوبالحنیبیتفاوتگفتتیرلیسدوباره

 .موافقم -

 :دوگفتآبانکالفهنچیکردوروبهآن

دیهمیعنیچی؟همگیمونبایدباشیم.بدونحضورماهکاحضارشسخته،حاالمیگی -

 نباشه؟

 :سپسصدایشراباالبردوگفت

 !دی،دی،دختربیابیرون -

 .آذردستپرازانگشترشرارویگوششگذاشتوبایکچشمبازلـ*ـبزد

 !کنم،کرشدمخودمصداشمی -

 .ایبهپنجرهیخیدیکوبیدکهباالخرهلحنسردشآرامشنیدهشدبهزورتقه

 چیه؟ -

 :بهمنباصدایبلندیگفت

 .بایدبیایبیرون -

داشتند،همنوآذریکهخوردند.برخالفتصوریکهناگهانپنجرهباشتاببازشدکهب

 .دادهایشدرهمبود؛امالحنشنشانازخشمشنمیتنهااخم

 چیشده؟ -

ایبهاورفتوهمزماناشگذاشتبود،چشمغرهمخفیانهآذرکهدستشرارویسینه

 .گرفتننگاهشنفسشرافوتمانندخارجکرد

 .بهحرفآمداسفندکههمچنانشاکیبود،

 .بایدسالرواحضارکنیم -

 .دیباخونسردیلـ*ـبزد
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 دوباره؟ -

  .اسفندجوابداد

 .آره،بایدحسابماهکروبرسیم -

 :پوزخندیزدودوبارهگفت

 حتیمعلومنیستکجادررفته؟ -

 :مهرکهازانتظارخستهشدهبود،روبهآبانوآذرگفت

طوریهامونروبههموصلکنیم،ایندینبهمن،بایدفصلبیاینبیرونودستتونروب -

 .سالزودترباخبرمیشه

همبدینترتیبخردادازخانهخواهرشدورشدودستاردبیهشتراگرفت.فروردین

نباشدسپساوهمبانازوظرافتدامنسفیدوازجنستورشراکمیباالدادتاپاگیرش

.گذاشتلطیفوسفیدشرادردستاردبیهشتازپنجرهبیرونشدودست

تیر،مردادوشهریورنیزاینچنینکردند.دی؛امابااجباردستبهمنراگرفتکهبهمن

 .ترکردهماسفندعبوسرابهخودنزدیک

 : خردادبهبقیهکهحلقهوارایستادهبودند،نگاهکردوگفت

 .کنیمهاروبههموصلمیحاالرشته -

 .آذرپشتچشمینازککردوزیرلـ*ـبزمزمهکرد

 .انگارباراولمونه -

 .آبانکهصدایشراشنیدهبود،فشارکمیبهدستشدادکهاوهمسکوتکرد

آبنابتشتیرکهحالیکدستشدردستمردادبودوبادیگریسررشتهراگرفتهبود،

 :مفهومگفتهایناهایشنگهداشتوباحرفرامیاندندان

 .خستهمیشم -
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 :اردبیهشتباآرامشگفت

 .یککمتحملکنکوچولو -

کردندتاسالاحضارشود،آخرباچشمانشانرابستند،بایدبیشازپیشنیروجمعمی

 .ترشدهبودنبودماهککاربرایشانسخت

 .ازصدایبموگیرایسالبهخودآمدندوسریعچشمانشانرابازکردند

 اید؟هشدهکهمنرااحضارکردهچ -

بهآنباتیردهانشبیاختیاربازشدکهآبنباتچوبیشرویزمینافتاد؛ولیبیتوجه

بزرگشافتادهبود،لبخندونگاهیخیرهروبهسالکهموهایبلندشرویلباسسفیدو

 .زمزمهکرد

 !هوایمنهربارهمکهببینمش،هیجانزدهمیشم.چهباشکوه -

 .اسفندحرصیجوابداد

!بازهمماهک -

 :سالپلکیزدوگفت

 چهکرده؟ -

 :اسفندوآذربههمراهخردادهمزمانبهحرفآمدندکهسالکالفهگفت

 .ساکتباشید -

 :روبهفروردینگفت

 شودشماتوضیحبدهید؟عروسمن،می -

 .هاییرنگگرفته،لبخندملیحیزدوزمزمهکردفروردینباگونه

 !بلهترها،بااجازهبزرگ -

دینفسشراپرفشارازدهانشبیرونکرد.اوضاعبرایشکسلکنندهشدهبود،
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 .خوابیدشانرانداشت،بایدمیحوصله

 :فروردینتاجصورتیشرارویسرشتنظیمکردوگفت

هایاسفندروشواهدنشونمیدهکهماهکبازهمشیطنتکردهویکیازانگشت -

کرده.مادفعهقبلوقتیکهماهکاینکارزشترودزدیده،مشخصنیستچیکارش

باشه؛ولیانجامداد،باهاشحرفزدیم،اونهمقولداددیگهشیطونینکنهودخترخوبی

 .باراسفندروناراحتکردهانگاربازهمزیرقولشزدهواین

 :اسفندباتندیگفت

 !اونیکدخترغیرقابلتحمله -

 :دوگفتسالباآرامشنگاهشکر

 توهنوزیادنگرفتیخشمتراکنترلکنیپسر؟ -

بود،اسفندسرشرابهزیرانداختوهیچنگفت.ماهکاورازیادعصبیوکالفهکرده

خستهدیگرازدستشخستهشدهبود،درواقعهمگیشانازکارهایزشتوبدماهک

.شدهبودندودیگردوستشنداشتند

 :باناراحتیگفتآذرسکوتراشکستو

دزدیده؛هایخیلیازمارومونازدستشعصبیهستیم.اونانگشتحقبااسفنده،همه -

 .باردیگهنه،نمیشهازشگذشتولیماهرباربخشیدیمش؛امااین

 .ساللـ*ـبزد

 خبمنهمدرعوضبرایتاندوانگشتبیشتردادم،مشکلیاست؟ -

هاآنستانشرابهدوطرفبازکرد.چونسالنسبتبهبهمنقدمیبهجلوبرداشتود

 :قدبسیاربلندیداشت،بهناچارسرشراباالگرفتوگفت

هایشوخیاینازبزرگواریشماست؛ولیماهکتنهااینکاررونکرده،بلکهاونبا -
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تکردوگفتوقجاشماروخیلیاذیتکرد.یکبارفروردینروازخواببیدارنابه

اسفندهمراهشده،رقصیدناونه،فروردینهمچونخوابآلودبود،متوجهنشدکهبا

 .واسههمیناسفندسرشگیجرفتوچندشکوفهتاولزد

تاهایشرابهدهانکشیداشگرفتکهلـ*ـبناگهانباتصورکردنآنلحظهخنده

 .داربودخندهمسخرهوهاواقعاًخنثایشکند.تجسماسفندِهمیشهعبوسباآنشکوفه

 :ایمچالهشدهگفتسالپسازپایانحرفشسریعگردنشرافشردوباچهره

 !آری،آری،یادماست.آنلحظهمنهمخیلیدردمآمد -

 .آذرپرسید

 حاالبایدچیکارکنیم؟ -

 .ایمتفکرروبهاسفندجوابدادسالباقیافه

.توانمانگشتترابرگردانمنمی -

اسفندباحیرتاخمدرهمکشیدوخواستحرفیبزندکهسالدستشراباالآوردوادامه

 .داد

کردوقرنبزرگوقتیازاتفاقاتگذشتهباخبرشد،منراازبخشیدنانگشتمنع -

اسفندبیستوتوانمهمچینکاریبکنم.زینپسچنینفرمانیداد.برایهمیندیگرنمی

 !اشت؛ولیبرایتنبیهماهکفکریدارمنهانگشتخواهدد

لیماهکهمگیسکوتکردهبودندتابفهمندتصمیمسالچیستکهازشنیدنصدایلی

 .بهسمتشسرچرخاندند

 .شدکرد،بهطرفشاننزدیکترمیماهکباآنلبخندیکهصورتگردشراگرد

کهنجاتخواهدیافت،بابخشدواونیزازمهلکهسالدوبارهانگشتیمیبافرضاین

 :پرروییولبخندیدنداننماگفت
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 اید؟سالمبرسالبزرگوار!چهشدهکهنزدماآمده -

ترکرد،نگریست.لبخندشرابزرگسپسزیرچشمیبهاسفندکهعصبانینگاهشمی

 .کردکهصدایعصبیسالمتعجبشکرد

 !تابهاآلنکجابودی؟ -

هایسیاهشرادراطرافچرخاند؛اماوقتیکهنگاهخشمگینلخاهایسفیدباخالچشم

 .بقیهرادید،دوبارهلبخندزدوبامنمنجوابداد

.رفتهبودمتاباتاریخکمیگپبزنم،عامسالمتانهمرساند -

هایشرابهرویهمفشرد،ایندخترحتیاوراهممسخرهکردهبود.بافریادسالدندان

 :گفت

 گویی؟برایچهدروغمی -

 :اسفندباانگشتاشارهبهماهکاشارهکردودرتاییدحرفسالسریعگفت

 .دروغمیگه،رفتهتاماگیرشنندازیم -

 :فظکند،روبهاسفندگفتکهلحنچندیپیششراحاینکماهکبدوناین

 .دروغمکجاست؟تاریختنهابود،رفتمتاازتنهاییدرشبیارم -

 .بابدج*ن*س*یادامهداد

 !براشیکهدیهباارزشداشتم -

 .اسفندهمانلحظهمتوجهمنظورششدوازخشمدستانشمشتشد

 :سالباصدایبلندیگفت

 .ساکتباشید -

 :موششد.سالگفتصداهابرایباریدیگرخا

 !ماهک -
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 :ماهکباپشتچشمنازککردننگاهشکردکهگفت

 .ایمدانیکهتورابارهاموردبخششخودقراردادهمی -

 :ماهکپوزخندیزدوباتعظیمیکهکرد،گفت

 !رساندسالبزرگاینبزرگواریشمارامی -

 :هایشگفتسالبیتوجهبهمسخرهبازی

 .کنماطردشدهاعالممیزینپسماهکر -

همگیباحیرتبهسالنگریستندسپسبهماهککهماتومبهوتخیرهسالبود.

 منظورشچهبود؟

 .هاراازبالتکلیفینجاتدادودوبارهلـ*ـببازکردسالآن

هایشراخواهیمبرایمجازات،ماهکبهخارجاززمینتبعیدخواهدشد،تمامدسترسی -

.نشیندننیزدرجایگاهاومیگرفت.بهم

خوردند.ماهکقدمیبهعقبتلوخورد،چشمانشحیرانبهاینطرفوآنطرفتابمی

 .ماتمزدهزمزمهکرد

 !چ...چی؟ -

هایشراهضمکنند،بشکنیزدکهبالفاصلهکهفرصتیبدهدتابقیهحرفسالبدوناین

 .جیغماهکبقیهراترساند

دگیشخاکسترمیشد،بادادوگریهخودرادرآغوشکشید.زیادماهککهداشتزن

 .نتوانستسرپاباشدورویزانوهایسستشسقوطکرد.باگریهالتماسکرد

 !کاررونکنین،نهکنم،بامنایننهنهخواهشمی -

 .کرد،جزءجزءبدنشداشتسنگوسختمیشددردزیادیراتحملمی

هایشدارندازدرونشجدامدرختانخشکوخاروبوتهناگهاناحساسکردتما
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ولیاشگذاشت؛شوند.بادردیکهیکدفعهصورتشراگرفت،دستشرارویگونهمی

بدنشهایرویجایخالیدرختصورتگردوسفیدشرازشتکردهبود.کمکمچال

 .دبیشترشد.اآلندیگراوماهکزیبانبود،حاالفقطیکتوپزشتبو

باردیگرخبریازبخششنیست،دیگرقرارنیستکسیازاومتوجهشدهبودکهاین

 .کردبگذرد،حتیاسفندکهبادلسوزینگاهشمی

 :سالروبهبقیهباصداییبلندگفت

اید؟مگرشمانبودیدکهازاوشکایتداشتید؟پسچرااینککاریچراایستاده -

 .زیدشکنید؟سریعبیرونبیندانمی

 .حالهاشکدیدماهکراضعیفکردهبود،نالید

کنم.یککنم.اشتباهکردم،دیگهدروغنمیگم،دیگهدزدینمین...نه،خواهشمی -

 .فرصتدیگهبهمبدین

 .سالخشنغرید

!گویی؛ولیدیگرنه.)بلندتر(بیرونبیندازیدشتوهمیشهاینرامی -

هااخمووسربهزیرایستادهبود؛اماهبودوپشتبهآندیدستانشرادرسینهجمعکرد

 .بقیهاجباراًماهکرابلندکردندکهفریادزد

 !نه -

ترهمزماناوراازدربهبیرونپرتکردند.صدایماهککمکمداشتضعیفوضعیف

 .میشد

 .هارابهخودآوردصدایسالآن

 .دهداممیایناستعاقبتکسیکهکارهایبدیانج -

گیجومنگهاخداحافظیکرد.سکوتهمهجارافراگرفتهبود،باجداشدنشانسالازآن
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بودندچوندیگرکسیخوردند؛ولیبااینحالآسودهشدهبودند.برایماهکتاسفمی

 .نبوداذیتشانکند

موضوعکنارناگهانازصدایگریهاسفندبهسمتشرفتندتاآرامشکنند.اوبایدبااین

 آمد،مگربیستونهانگشتداشتنچهاشکالیداشت؟می

اششد.اوسرمایدید،دوبارهازپنجرهواردخانهدیکهحالهمهچیزراعادیمی

 .کردکوهستانشراباهیچچیزیعوضنمی

 

*** 

 

ماهکبابرخوردبهشیئیسخت،ترسانبهسمتشچرخید،ناگهانازروشناییزیادش

 .یعچشمانشرابستکهردقطرهاشکرویصورتشکشیدهشدسر

 :ستارهعصبیبهاونگریستوگفت

 چته؟ -

توانستجوابشرابدهد.اودرمیاناینهمهروشناییکرد،برایهمیننمیسکسکهمی

 .کرداحساسغریبیمی

 .ستارهباحیرتپرسید

 !کنی؟چراداریگریهمی -

 .کهصدایشدوبارهشنیدهشدکردامااوفقطگریهمی

 نکنهشهابتروگمکردیسنگکوچولو؟ -

اوسنگنبود،اوماهکبود،یکماهزیبادرکناربقیهدوستانش؛ولیبهخاطرکارهای

زشتشازهمگیدورشد.دیگردوستینخواهدداشت؟
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 .زمزمهکرد

 !ترسممی -

 .اینکلحنستارهکمینرمشدهبود

 نم،اسمتچیه؟چرا؟بگوببی -

 .کهسرشراباالبیاورد،جوابدادبدوناین

 .ماهک -

 .ستارهازشنیدننامشرنگازرخشپریدونورشکموزیادشد،باحیرتلـ*ـبزد

 !ماهک -

 .باسرحرفشراتاییدکرد

 .اوهوم -

 .ستارهاخمدرهمکشیدودوبارهباخشمغرید

 .بروعقب،نزدیکمننباش -

 .بیشتریادامهدادبااخم

 !قدرزشتهمباشیکردماینقدربیادبی؛ولیفکرنمیهومزمینگفتهبودچه -

اطرافماهکخجالتزدهسرشرابیشترخمکرد؛اماستارهبیتوجهبهاونفسشرادر

 .صداییشنیدهشدپخشکردتاغبارجلویشرابپوشاند،قصدنداشتاوراببیند.ناگهان

 !ادبانراقنداریکسیرامسخرهکنی،حتیبیتوح -

اشنورستارهراگرفتوبهماهکبخشید.ماهکباحیرتنگاهشراازسپسبرایتنبیه

 .چشمانبازوخشکزدهستارهگرفت،انگارمردهبود

 .بهخودشنگاهکرد،تابانودرخشانشدهبود

 :انگفتدید.لرزشنید؛ولیصاحبصدارانمیصدارامی
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 !ش...شماکیهستین؟ -

 :آنشخصبهجایجوابشاورابهجلوهلدادوگفت

داریکهتوبهخاطرکارهایزشتتبهچنینسرنوشتیگرفتارشدی؛اماایناجازهرا -

خواهیبودوتاابدهارانداری.تویکماهدوستانتراببینی؛ولیحقنزدیکشدنبهآن

.العملیهمداردبدانیهرعملیعکستنهاخواهیماندتا

شادیباکهچهباتوانستدوستانشراببیند.ازاینماهنگاهشرابهزمیندوخت،می

حسرتخورد.آهیکشیدوچشمانشرابست،زدند،افسوسمییکدیگرحرفمی

 .کرداینداشت،اونبایدبعدهربخششگناهانشراتکرارمیفایده

 

*** 

 

 :ز نویسندهسخنی ا

 

 !من یک آلباتروسم

این راستا   تونم به دور زمین بچرخم. درترین زمان میای بلند پرواز که در کوتاهپرنده

داستان و رمان به   بینم و ماجراها رو در قالبکنم هر چی رو که به چشم میبازگو می

 .ذارمنمایش می

 !های جذاب و خوندنیمن یک آلباتروسم، با کلی نوشته

 

!ستدارتون آلباتروس، یا حقدو
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

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

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

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : اجتماعی های  رمانیک در شبکه 
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