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پیش گفتار:

»ن و القلم و ما یسطرون«
ن) از رموز قرآن( و قسم به  قلم و آنچه می نویسند.

فارسی  کالس  وارد  دانشگاه  دوم  سال  در  وقتی     
عمومی می شدم هیچگاه فکر نمی کردم  این کالس 

بتواند نقطه ی عطفی برای زندگی ام باشد . 
   مهارت در تدریس، جذابیت، کارگروهی و از همه 
مواردی  از جمله  دانشجو  به  احترام  و  اعتماد  مهمتر 
بود که موجب شد من پس از سالها دوری از کتاب 
و نوشتن با راهنمایی  و مساعدت های بی دریغ استاد 
گرامی سرکار خانم »مهشید گوهری کاخکی« بتوانم 

قدم در این راه پرفراز و نشیب بگذارم. 
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ستارگانی  اند  شاگردانش  کوچکترین  که  راهی     
پر فروغ بر آسمان پر ستاره ی دنیای هنرنویسندگی.
ستارگانی همچون شکسپیر، چارلز دیکنز و الکساندر 
جدا  قطعاتی  و  جاوید  آثاری  کتابهایشان  که  دوما 

ناشدنی از ادبیات جهانی گردید. 
   من نیز به نوبه ی خود با تالش و کوشش و استعانت 
از حضرت حق سعی در آفریدن آثاری دارم که بتوان 

آنها را ارزشمند نامید.
    به همین منظور و با کمک های همه جانبه ی خانواده 
به خصوص مادر و پدر عزیز و گرانقدرم توانستم اولین 
اثر مکتوب خود در قالب داستان کوتاه را به چاپ 
عنایت حضرت  و  قبول  مورد  آنکه  امید  به  برسانم. 

احدیت و امام عصر )عج( واقع شود.
محمد خاوری خراسانی  -  بهار 1400
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1 

ــه  ــمان بی توّج ــود و آس ــته ب ــاعت از ده گذش    س
ــم  ــه چش ــتاره ها ب ــود. س ــی ب ــوز آب ــان هن ــه زم ب
ــد.  ــه می تابی ــر از همیش ــاه پرفروغ ت ــد و م نمی آمدن



6

اسکات

چیــزی در تاریکــی تــکان می خــورد. ســایه ای بــود 
ــش  ــرد. از روی صــدای قدم های کــه حرکــت می ک
می شــد فهمیــد کــه جســم عظیمــی اســت. لحظه ای 
بعــد مقابــل کافــه ای ایســتاد. بــه چارچــوب در کــه 
رســید، مجبــور شــد کمــی خــودش را کــج کنــد تــا 

بتوانــد وارد شــود. 
  صــدای جریــک جریــک زنــگ بــاالی در، ورودش 
را بــه همــه اّطــالع داد. صاحــب کافــه زیــر چشــمی 
ــن  ــی زد. در اولی ــد مضحک ــرد و لبخن ــش ک نگاه
ــم هایش را آزرد.  ــدی چش ــور زرد تن ــرد، ن ــگاه م ن
ــه  ــه ب ــت. بی توّج ــن انداخ ــرش را پایی ــار س ناچ
اطــراف، بــه ســمت میــز ســفارش رفــت. کالهــش 
ــد و  ــز کوبی ــز گذاشــت. محکــم روی می را روی می

ــا لهجــة اســکاتلندی گفــت: ب
- یه نوشیدنی. 

   صاحــب کافــه کــه تــا پیــش از آن وانمــود 
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می کــرد چیــزی ندیــده، بــا صــدای مــرد برگشــت، 
ــت: ــده ای گف ــدای زنن ــا ص ــرد و ب ــز ک ــم ری چش

ــم. اســکات! خودتــی  ــر کــن ببین ــه لحظــه! صب - ی
ــی. ــده باش ــار ش ــردم گرفت ــر می ک ــرد؟ فک م

- می بینــی کــه خودمــم پیرســگ. ســریع یــه 
ــار! ــیدنی بی نوش

 صاحــب کافــه دســتی بــه ریــش بــزی اش کشــید و 
ســر تــا پــای مــرد را برانــداز کــرد:

- آره بــه گمونــم خودتــی. اگــه یکم بیشــتر صحبت 
کنــی، مطمئــن می شــم کــه خودتی. 

ــا  ــد و ب ــود، پری ــه داده ب ــز تکی ــه می ــرد کــه ب    م
ــت و  ــه را گرف ــب کاف ــردن صاح ــت گ ــک دس ی

ــت: ــرش گذاش ــگ را روی س تفن
ــی کــردم،  ــو ســرت خال ــه رو ت ــن گلول ــی ای - وقت
می فهمــی کــه نبایــد ســر بــه ســرم بــذاری فــاران!
   صاحــب کافــه بــا عالمــت دســت نشــان داد کــه 
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فهمیــده اســت و مــرد او را رهــا کــرد:
ــه  ــد ک ــن ش ــن روز روش ــرام عی ــدم. ب - آه، فهمی
ــل  ــوزم مث ــه هن ــه ک ــم. خوب ــی. آآآی گردن خودت
ــرات  ــیدنی ب ــه نوش ــذار ی ــراز زور داری. ب ــک گ ی

ــارم.  بی
ــی را  ــت و یک ــه ها رف ــة شیش ــمت قفس ــه س    ب

ــت: ــرد گف ــت. م برداش
ــم  ــدم لخت ــازه ب ــوای اج ــه می خ ــه، نکن - از اون ن
کنــی پیــر خرفــت؟ آره اون یکــی خوبــه. حواســت 
ــه  باشــه مســمومش نکنــی! شیشــه را برداشــت و ب

ســمت مــرد آمــد:
- ایــن رو مهمــون مــن بــاش! بابــت عذرخواهــی ای 
ــی کــه فقــط شــوخی  کــه بهــت بدهــکارم. می دون

بــود.
ــود  ــک ب ــدارم. نزدی ــوخی هات رو ن ــة ش - حوصل

ــت! ــق زش ــمت احم بکش


