
 



 

 
 

2 

  
 مرواریدی در جنگل 

 زاده امیریهدیه قلی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 

 

  

 داستانبندی: دسته 

  :مرواریدی در جنگلعنوان 

  :فانتزیژانر 

  :زاده امیریهدیه قلینویسنده 

  :سطح اثر- 

  :شکارچیناظر 

  :ویراستارMAHWMAZ  وZahrapal 

  :طراحArezoo Mohebi 

  :شکارچیکپیست 

 یبزرگ زندگ یلیجنگل خ کیکوچک است که در  یدانه کیسرنوشت و اتفاقات  یداستان ما درباره

 .کندیم

 یهازیو چ افتدیآن م یبرا یدیکوچک که اتفاقات جد یدانه نیا یدارم لحظه به لحظه یسع من

  !اورمیرا به قلم ب آوردیو به دست م کندیتجربه م اشیکه در زندگ ییهازیو اون چ ردیگیم ادیکه  یدیجد
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 «عرواز نویسنده قبل از ش یسخن»

 !شما بزگواران و خوانندگان عزیز یسالم و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه یاز هر چیز قبل

 .خدمتتون عرض کنم یااز خواندن الزم است نکته قبل

و کودکانه است اما توجه  یطور که از ژانر اون مشخصه خیال پردازدر جنگل همان یداستان مروارید این

کند کودکانه پند بگیریم البته همیشه یاد گرفتن صدق نمی یهااز داستان یاز خیل توانیمیداشته باشیم که ما م

 .مان نهادین کنیمبلکه باید اون رو انجام دهیم و همچنین درخود

 هست امیدوارم از این داستان نهایت لذ*ت رو ببرید یو دبیر یدرباره دوست یاصل موضوع

 شما هدیه. داردوست

 :مقدمه

 !با ارزش یطال کیاست؛  آن مانند از دست دادن طال است، که از دست دادن اسنهیگنج یدوست

 یدوستان یبرا نیالبته ا ". شوندیو تمام م گذرندیها با سرعت مهم مانند لحظه یدوست "گفت:  توانیم

 .اندکه انگار به زور با هم دوست شده کند،یصدق م

و  رحمانهیاست، که ب یمانند لحظاتهم  استاد بودن ای معلم"گفت:  توانیم ایچون طال، ناب است  هم یمعلم

 ".سندریو به اتمام م گذرندیهم م یاز پ وقفهیب

چرا که  میو حرمت خودمان را نگه دار میو احترام بگذار میبدان یامان را در هر لحظهو معلم ریقدر دب پس

مان موزاناحترام را از دانش آ نیپس انتظار رفتار خوش و همچن م؛یمقام واال برس نیممکن است، خودمان به ا

 .مینداشته باش

 



 

 
 

4 

  
 مرواریدی در جنگل 

 زاده امیریهدیه قلی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

. خود را مشغول دانستمیاز واژگان و درک آن کلمات را نم یکوچک بودم، فارغ از هرچیز دنیا و مفهوم زیاد

 یو بلد نبودم. آر فهمیدمیابیات شاعران بزرگ را نم ینداشتم. معان یکرده بودم و از دنیا ابای یاکودکانه یزندگ

ز ا نیو همچن کردمیکه هر روز خود را سرزنش م م،قدر بلند پرواز و کنجکاو بودبود، اما من آن یعیطب یامر

 !آفریده است هدفیکه چرا من را ب دم،یپرسیخدا سوال م

از  یوقت جواب؟ اما هیچکه، پرودگارا! هدف تو از آفریدن من چه بوده است کردمیپیش خود تکرار م همیشه

تر و من بزرگ و بزرگ گذشتندیهم م یاز پ رحمانهیها بها و ساعت. روزکردمیجانب خدایم دریافت نم

چند هنوز هم کوچک هر  ،کردمیم یداپ یادر هر مسئله یو شعور بیشتر شدیم شتریب میهادانسته. شدمیم

 .داشتم امیزندگ یبرا یدرک و فهم بیشتربودم، اما 

ر میان جمع نظرات خود را د یگاهو گه کردمیام شرکت مچنین گفتگو با خانوادهبحث و تصمیمات و هم در

 .کردمیبیان م

 است؟ یچه کس امیدر زندگ یزیبا باشد؛ اما مسبب این همه زیبای تواند،یم یزندگ

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

بود بلند شدم؛ خود را مقابل آینه دیدم  یداشتنکه بسیار لطیف و دوست یبرگ یباز کردن مجدد چشمانم از رو

. دیدمیم یو فردوس یسینا، نظام یابو عل روین،تر شده بودم. حدود پنج سال داشتم، خود را همچون پکه بزرگ

 یهابا ل*ب یاکشیده یهاچشمان درشت و مژه ،یطالی یهابا مو یمن دختر

 .دمن را هزاران برابر کرده بو یبودم، که زیبای یاهقلو

از حاال شوق و ذوق مدرسه در وجودم ریشه زده  چشم از آیینه گرفتم. یاازهیبر صورتم کشیدم و با خم یدست

 .داشتم ریوصف ناپذ یبود و هیجان

 خواستیشده بود، که م یدر من جار یخاص یهاندر زما ینرسیده بودم، اما حس گنگ یبه سن نوجوان هنوز

 !کردمیسرکوب م جهتیو ب خودیاز درون من فریاد بزند؛ اما من هر بار آن حس را ب
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 !از ذوق و هیجان بیش از اندازه من به مدرسه بود شاید

به بنابراین خودم را گونه است! پایان سرنوشت من چه دانست،یکس نمو هیچ داندیکه م ست،یجز خدا ن یکس

 .ید، سپردمآید، خوش آ چه پیشآن

 !من ی، اوه خداهایم چشم به ساعت دوختماز خواندن کتاب بعد

که بر  یاز دستکوچک خود را به سمت چشمانم بردم و بعد  یهاام. دستساعت یک سره مشغول مطالعه پنج

 یچرا مادر مرا صدا نکرده، بدون جواب به سواالت ذهنم به دلیل فرط خستگ دمیچشمانم کشیدم با خود اندیش

 که از شدت مطالعه بدنم خشک شده بود، بر

عصر  کهو به گمان آنخیس و سبز فردا زمزمه کردم  ی، خود را با رویایلطیف و ابریشم مانند ،یتشک برگ یرو

 امروز مهر است، چشم بستم.

 .تر از جانم سپردمچشم گشودم و حواسم را به مادر عزیز نشست؛یام مکه بر گونه یاپیپ یهابا نوازش

تر از آفتاب گرم یباز من لبخند یهارنگش به من خیره شده بود، که با دیدن چشم یاقهوه یهابا چشم مادرم

 .سوزان بر من پاشید

چشم  کوباند؛یزدم و به کمک مادرم از جا برخاستم، که با دیدن باران که خود را محکم پشت شیشه م یلبخند

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

ذهن  یپارک به پرواز در آمدم تا برا یهادرخت یال به ال سپاردیکه خود را به باد م یسوزشمع نیم مانند

 یبر روکه  یکه با باران بودم با هر کالم یباشم؛ زیرا تمام مدت یمرحم یباران یکنجکاو خود در این هوا

 .شدمیاز هر نفس پنهانش غرق لذ*ت م آمد،یام فرود مگونه

فکر کردن  خیالیداده است! ببه من  یهم در این روز باران رفتن به بیرون را آن یاست که مادرم اجازه جالب

 .بردمیلذ*ت م نشستیاش با هر حرف باران که به صورت اشک بر صورتم مبه مادر و خواسته
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 است! یتر از دیگراش قشنگقربان خدایم شوم که هر فصل یآر

 یهایم فرستادم. وازمین ترکیب شده بود را به ریه یهاباران را که با گل یبو یکشیدم؛ همه ینفس عمیق

 !یمعطر یمن، عجب بو یخدا

 یتر از هر چیزالبج یبود که بیرون بودم؛ به راست یبستن چشمانم عزم به برگشتن به خانه کردم. زمان زیاد با

 .آن بود که در اول مهر ماه باران آمده

غیرممکن است چشم به در ام؟! ، من این همه راه را چشم بسته آمدهمن یچشمانم را باز کردم؛ خدا یلبخند با

گیره بردم و آن را دست یظریف و کوچکم را پیش به سو یهاخانه کردم. دست کلبه یخاک خورده یاقهوه

نگران و با عجله به سمتش به  خت،یریاش مگونه یبر رو شیهاآرام اشکم. با دیدن مادرم که آرامباز کرد

 .پرواز در آمدم

 جواهر مانندش را هدر دهد؟! یهاباعث شده بود؟ مادرم اشک یاتفاق چه

 .زمان از دستم در رفته بود یزمان را گم کرده بودم! آر

خیس بودند، اما با این وجود هنوز هایم مخلوط شد! چشمانم خیسِ با اشک میهابرچشمانم کشیدم؛ دست یدست

ام گونه یبر رو یپس از دیگر یهایم یکتازه کردم که با آن نفسم اشک ی. نفسکردیم یبغض در گلویم سنگین

 .مسابقه گذاشته بودند یهه! گوی ختند؛یریم

مادرم که در چند ساعت پیش در گوش  یهابه صحبت! دانمیبود یا هیجان؟ نم یها از فرط خوشحالاشک این

یا  یو مادرم هم از خوشحال رفتمیدیگر باید به مدرسه م یاز هفته یمن طنین انداخته بود، فکر کردم؛ گوی

من است، شاید من از شوق و  شت. اما این سرنوستیگریم شودیتر مکه تک دخترش بزرگاز آن  یناراحت

پا به  هایمیبازتر از همذوق بیش از حد خود به مدرسه، درس و تحصیل صالح این بوده است که در سن پایین

و فرق داشت. به  کردیمن فرق م یدیگر نبوده، اما برا یدیگران دنیای یبگذارم! هر چند برا یدیگر یدنیا

 من با فکر و خیال مدرسه و هفته دیگر تمام شد و رفت. یایبپا تند کردم و شب ز امیسمت تخت چوب
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 یها راه افتاده بودند و هر روز قبل از روز دیگرهایم با گذشت عقربهروز

یا  شودیکه هر روز بلند و بلندتر م یاچون ریشه. همکردیرا در من ایجاد م یو ذوق وصف ناپذیر شوق

 یاین ریشه درون من هم مانند گنجشک ی. آرکشدیورشید قد مکه با رسیدن به آب و نور خ یاچون دانههم

در رسیدن به آن  یو سع داشتیخوردنش به جلو قدم بر م یریخته شده را فهمیده بود و برا یکه مسیر دانه

 .بود کرد،یم

که به غذایش برسد تا بتواند آن تا  شمردیمهایش را اش روزکه از ذوق بیش از اندازه یاکه آن ریشه چرا

گذشته داشتم؛ که  یهابه روال روز یقشنگ یهادرون خود را رشد و پرورش دهد. اما به هرحال روز یریشه

 بود. همتایکه قادر و ب دانستیپایانش را فقط یک نفر م

 .به پایان رسید نشیند،یکه بر زمین م یچون برگذهنم هم ییک هفته هیجان

 .انگیز باشدزیبا و هیجان تواند،یبا انتظارم م یکشیده بودم، اما زندگ یند انتظار زیادچ هر

 .و بیش از حد استرس در وجودم رخنه کرده بود کوبیدیام موار بر سینهتختم نشستم؛ قلبم دیوانه یلبه

همین  یباران که از پشت پنجره شروع به باریدن کرده بود؛ حس کردم که تنها نیستم و خدای دنید با

 ام را با توکل بهزندگی یهاغیر ممکن یاست، که همه هاینزدیک

 .کندیممکن م خودش

ام رفتم و به سمت کوله یاش را چیده بودم. با نفس عمیقام نگریستم که با هزاران شور و ذوق وسایلکوله به

 اش راه افتادم.آن همراه مادرم به بیرون قدم برداشتم و شانه به شانه بعد از برداشتن

سن و سال خودم را در زیر سلطه هم یهااز بچه یاکه همیشه دوست داشتم فرمانروا باشم و عده آید،ییادم م

را در  یبینها و خود بزرگو حس حسرت را در دل آن که استعدادم را به رخشان بکشانمآن یخود قرار دهم؛ برا

خود غافل و خود را لعنت  یعدادهاکه کوچک بودم و از است یوجودم پروش دهم، دوست داشتم آن زمان
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کشیدم به  یفهمیدنش سخت یرا که برا یاز تجربیاتم به دیگران یاد دهم. چرا که هر چیز فرستادم،یم

خوش به حالش  اشیکه خدا به آن بزرگ اندیشیدم،یآن فکر این بود که همیشه متر از ! جالبآموزمیدوستانم ب

 برایش مشق را یاست! چرا که یک

 .گرید یزهایچ یلیزند و خ یبرایش کفشش را واکس م ییک نویسد،یم

با فشار . ام خندیدمگانه و خود هنوزم بچهگفتم بچه یگوی کهنیزدم، اما با فکر ا یام لبخندگانهافکار بچه به

 .که در دست مادر بود چشم به مدرسه دوختمآوردن دستم 

 .دمیجنگل را د ی، مدرسهزیبا با نام یتابلوی

 با مادرم به داخل رفتم. یو خداحافظ یاز روبوس بعد

سر به فلک کشیده و بلند، به  یهاوهتر بود، به کبلند یاز دیگر یکه یک نگریستمیبه درختان جنگل م

ها که همه پشت سر درس بودند! به اسب یو فراگیر یدرختان آماده یادگیر یشاخه یکه بر رو ییهاگنجشک

 یهادر آخر به دوستانم، نهال وها که در کنار چشمه چشم به اطراف دوخته بودند هم ایستاده بودند، به فیل

که زده شد حواسم را به جغد دانا، معلم عزیزم  یاز من شده بود. با سوت یوبکوچک نگریستم. استقبال گرم و خ

 .که از امروز قرار بود تاج سر و دبیر من باشد دادم

کوچکم چشم دوختم که تعجب کردم، چه ساعات زود  یدبیرم به ساعت مچ یگفتن خسته نباشید از سو با

کشیدم و با  یشک شده بود را مالش دادم. نفس عمیقخ یشده بودند! با دستان ظریفم گردنم را که کم یسپر

داشتم تا برگشت به  یمراه افتادم. تصم یکردم و به سمت خروج یاز دوستانم خداحافظ یسرسر ،یزدن لبخند

چون کوچکم هم یهاتأیید خود را اعالم و با پا یپرواز کنم. پس با لبخندبال بزنم و  یاچون پروانهخانه، هم

 .به پرواز در آمدم یاپروانه

تر و پرنگ گرفتیوسعت م میهاو تدریسش لبخند بر ل*ب استادم فکر کردم و با هر صحبت یهابه صحبت 

 .شدیم
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 ی. دو ماه که در آن به کلمات، حیرت، هیجان، ذوق و شوق بیشتر پرسدیکه بفهمم به پایان مآن یدو ماه ب

من  یبرا شودیو بعد از چند ثانیه آتش خاموش م یزنیرا آتش م که آن یچون کبریت. دو ماه که همبردمیم

نه! چرا  رسند،یگویم به پایان م یاستفاده کردم. نم یآن به خوب یگذشت و تمام شد. به هر حال از هر لحظه

ماه است، ماه امتحانات! هیجان  یرا در انتظار خواهم داشت. بیست و پنجم د یکه من راه زیاد و پر پیچ و خم

طور آخرین امتحان را چه دانمیاسترس هر روز با من هستند. فردا آخرین امتحان من است، نم یاو ذره

 ". شودیم خواهدیبا توکل برخدا هر چه م "که  کنمیو زیر ل*ب با خود تکرار م شومی! از جا بلند مدهمیم

 .زندگیم چرخیدم یزیبا یچرخه یدیگر پا به پا یهابعد به روال روز

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

 قشنگم پناه ببرم. یهمیشگ یام شد تا توانستم به خلوت رویابهانه یمسکوت به درختان نگریستم و تنها خستگ

از فکر و  شدیو باعث م بردمیبود، که آن روز از دیدنش لذ*ت م یچیز دوستانم تنها یحیاط مدرسه و هیاهو

. به سمت کالس پا کردمیبا تک تک دوستانم بر خورد م ،یخیال امتحان بیرون بیایم. بنابراین با لبخند گرم

 ینشستم و همه ینیمکت یبر رو هیقها و بها و اسبها و بلبلتند کردم، بعد از سالم کردن به گنجشک

 .دوستانم را یک جا زیر نظر گرفتم

سواالتش را پاسخ  یبه همه یامتحان دوختم که به سادگ یاز ته دلم کشیدم و چشم به برگه یقیعم نفس

 .از کالس خارج شدم ،یتقدیمش کردم و با لبخند یبه سمت جغد دانا رفتم و برگه را با دوست داده بودم.

 کند. یهر آن ممکن بود مرا به هفتمین آسمان راه یاین خوشحالخوشحال بودم و  یمن تمام شد! خیل یخدا

 .تا پایان مدارس نمانده بود و من در مدرسه حضور داشتم یچیز

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

ه بودم؛ اما! اما من که تنها به هدف درس و مشق به مدرسه آماد یکه شوق و ذوق مدرسه را داشتم، زمان یزمان

 .برده بودم یپ یبه چیز یتحصیل یدر دوره
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 !وصف کردنش ندارم یبرا یکه چیز دانستمیقدر خود را خوشبخت م! من آنیآر

که این . دوست! از آناز افراد گذاشته بودم یخیل یبرده بودم و آن کلمه را بر رو یپ یدوست یبه کلمه من

 . منبردمیها و بارها تکرار کنم لذ*ت مکلمه را بار

رسیده بودم و حال در چنگم  یبه یک کلمه دست نیافتن یتحصیل یبودم چرا که فقط در یک دوره خوشبخت

 !داشتمش

دانه و حال  یکه روزد. با وجود آندوختم که دست دردست مادرشان به مدرسه آمده بودن یهایبه دانه چشم

افتخار جنگلم  ییهناب بدرخشم و همچنین ما یچون طالیجنگلم مفید و هم یدوست داشتم برانهال بودم اما 

چون ام همو ناب بود. آیا من توانسته ییجادو یکلمه دوست برایم زیبا و خاطره آمیز و یک یکلمهشوم. 

 باشم؟ید جنگلم مف یبرا یدیمروار

 که تا زیر کمرم امتداد داشتند و امیطالی یدوختم، به موها یچوب ینهیچشم به آ

رنگ بودند. سرم را به سمت تخت چرخاندم، با دیدن مرد رویاهایم که  یکه طالیبا تفاوت آن یآبشار چونهم

 .زدم یرفته بود و قصد بیدار شدن نداشت لبخند یبه خواب شیرین

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

 .بودم که عاشق شده بود یکوچک یهمان دانه

نبود؛ اما من همه چیز را برده بودم و حاضر بودم  یباز باشد یچون دیوار سنگکه، هم یبا مرد یو زندگ عشق

بود فکر ذهنش درس و رسیدن به دانش  یهمه یکه روز یدختر ست دهم.را از د یداشتنش هرچیز یبرا

 .خودش سخت بود یکه باورش برابود  یرمانتیک حال دختر

دست پیدا هدفم، حال این من بودم که به همه چیز  یجنگیدنم برا وقفهیبا قدم برداشتنم، مستقیم و ب یآر

و که فراز  امیدرون زندگ یداشت. به سختن قصد فرود آمدن بر چشمانم نشست و هر آ یقطره اشککرده بود! 
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همراه با همان اشک که در  ی. لبخنددمفکر کر زندگی یها و درس خواندن برانخوایدنبود، شب  ییهانشیب

 .زدم دور چشمانم حلقه زدم بود،

چون آموزانم با من همانتخاب شده بودم. جالب بود که دانش یدبیر یکه برا یچند سال پیش رفتم. زمان به

آموز بودم را با من که دانش یخودم در زمان یرهارفتا که اما واقعیت امر این بود  کنند؛یمادرشان رفتار م

سرما مشغول به درس  ینسیم قبل با یهالارفتم که اواخر زمستان بود و طبق معمول س یداشتند! به سال

 .که پا به دانشگاه گذاشتم یبودم، همان زمان واندنخ

بهترین رتبه به آن رسیده  با میپشت کارهاو من با تالش و اش را داشتند حسرت یعظیم یکه عده یدانشگاه

 .بودم

 یفرود آمد. به باز اماشک بر گونه اولین

 .جا رسانده بودند، فکر کردمگذشته بودند و مرا به این یسرنوشت که در چشم بهم زدن قشنگ

 یو هرکس دیغلطیام مگونه بر هیجانارامش،  ،یخوشحالهایم به ترتیب از فرط طور اشکدوم و همان اشک

 یم، به چشمانخیره شدام نشست به چشمان باز همسرم که بر گونه یبا دست رساند،یپایین مخود را به  ترزود

که مدیون خدایم بود  یاراده از این همه خوشبخت یبا لبخندش ب. از قلبم یامن شده بود و تکه یدنیا یکه زمان

! بودم کوچک یمن همان دانه یآرم. در کنارش بارید یچون باران فصل زردشد و همهایم سرازیر اشک

از جنس  یختراما حال د زدم،یمدست و پا  یاگانه و دور از دغدغهبچه یکه در زندگ یکوچک یهمان دانه

 .نهال و حال درخت است دانه بود بعد یروزکه  یدرخت هستم، یسبز یهابا برگ یدرخت

 یهمان درخشم،یجنگلم م یبرا با ارزش ییطال چونمروارید جنگلم شدم که همهستم که  یاهمان دانه من

 ام وهرسید میهاایشیرین روکه به تعبیر 
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 یخوش یهاروز انیپا. نوشتیم انیآغاز کرده بودم، پارا که من  یاقصه یهاسطر نیخرآ یاو داشت برا امروز

نفسم را  بستم،یکه هر وقت چشم مبود  یاحهیرا زش،یبودم و طعم دل انگ دهیاش را فقط من چشکه مزه

.کردیمعطر م  

«ناز نویسنده در پایا یخنس»  

 

 گرم و نازتون منت یهاکه با نگاه کنمیاز شما تشکر م یچیزقبل از هر  خب

دادید!  یهاتون به من روحیه و انرژکه، با حمایتممنون شما هستم از این یخیل یو خوندید. خیل گذاشتید

 باالخره داستان

 .در جنگل هم تمام شد یمروارید یو فانتز کودکانه

همه جوره تالشم رو انشاءاهلل  دهمیداشتم که از همین لحظه به شما قول م یهایو قطعاً نقاط ضعف قطعاً

این  نوشتمیخودم م یبرا ستمیکه در س یانجام بدم و پشیمونتون نکنم. راستش به غیر از داستان و شعرهای

 .اولین داستان من بوده

 یهاارم پشیمون نباشید. منتظر داستان و رمانکه خوندید امیدوبرده باشید و از اینکه نهایت لذ*ت رو  وارمامید

من رو  شدیبهتر م یاگر بود خیلچشمتون خورد که اگه نبود یا  یزیاگه اشکال چ کنمیتمنا م. ام باشیددیگه

 یپر ارزش یمن مانند طال ی. چرا که نظرات شما برانیدباخبر کنید و نظرتون چه خوب چه بد رو به من برسو

 !مونندیم
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می
 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن/ht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz 
  :وبسایت/ht t p://caf ewri t ers .xyz 
  :اینستاگرام/ht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_xyz 
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