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اين فايل در اجنمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و متامي حقوق اين اثر نزد ما حمفوظ است. 

 .براي خواندن رمان هاي بيشرت به سايت، اجنمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد

 :لينک سايت

www.novelcafe.ir 
 :لينک اجنمن

www.forum.novelcafe.ir 
 :کانال تلگرام

https://t.me/novelcafe_ir 
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 یقلمِ برف نام داستان کوتاه: 

 کاربر اجنمن ناول کافه پروین امیرکافی  ه:سندینو نام

 رضا ریام : راستاریو

 یاجتماع :ژانر

 

 :مقدمه

 یو دلتنگ نباش یاست قلم باش سخت

 یو سنگ نباش یمدارا کن غیت با

 یاست دلت را برتاشند و خبند سخت

 یبا تو جبنگند و تو در جنگ نباش یه

 یسیدرد دل شاعر عاشق بنو از

 یمردم صدرنگ هماهنگ نباش با

 اما یپا کن کیبه  هیقلم تک مانند

 یبه خودت لنگ نباش دنیرس هنگام

 ییو لــ*ب از لــ*ب نگشا یاست بدان سخت

 یرنگ نباش یو ب یاست خودت باش سخت

 که قلم داد به من حضرت استاد یوقت

 .یخدا خواسته دلتنگ نباش گفتیم

 (یمستشارنظامنغمه )
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سخت بودم که از  یمن همان دخرت شجاع روزها یول شد؛یدر برابر راهم م یسد دیها باها و واکنشاز حرف یاریبس
 یدر کنار خانه قایچه زمان بود که با آن اتفاق که دق دامنیکند. من دایمثبتش را پ یتا نقطه کردیم یهر اتفاق، برداشت

 .نشان دهم یبشکنم و خود ان توانستم سدها رمان رخ داد مو کوچک ینقل

مشغول  مانیمنا آجر یخانه یروبود، در پارک روبه یآمدن برف بهار یکه مثره یکه همه با شاد یآن روز سرد برف در
 .نو بودم یدرختان در فکر نوشنت و قلم یمانند رو به برف پنبه رهیجوش بودند. من خوجنب

کمد  کیبا فرش کوچک و قرمزرنگش که  یمرتبه نظرم آمد که اتاق دوازده بایمان زخانه یجلو یقدر فضاحلظه آن آن
و  سینوگذشتم. خوش یورود یومینیرا ترک کردم و از در آلوم کردندیم ییتادورش خودمناخانه دورکتاب کیو 

 یمعمول یگرفتم. پارک شیراه پارک را در پ م،یرنگ زمستانیمشک یهاکفش دنیدفرتم را در دستامن حمکم کردم و با پوش
 که درختان باغچه خشک رومحانیب اطیبچگانه پر شده بود. از ح یتاب و سرسره کیو  یکه با چند دستگاه ورزش

 .مان را باز کردمخانه یمیشده بود و با برف پر شده بود گذشتم و در قد

هر چه زودتر  خواستیشده بودم و دمل م تابیدامن چرا ب یتم. منپارک رف یآمدم و تا ورود نییاول خانه را پا یدوپله
شده بود و  دهیپاش آن یبر رو یدیکه انگار گرد سف یاکنم. منظره فیرا توص بایز یمنظره نیدست به قلم شوم و ا

 .از آن را دربرگرفته بود ییهاقسمت

و پرتاب  یبرفو با درست کردن آدم گذراندندیرا م یروز برف یمیو با همان داستان قد شهیمثل هم جانیا یهاآدم
و  یمیپارک قد نیاز برف ا دهیپوش یمنظره ی. ولکردندیرا اجرا م یشگیو هم یاشهیکل یکمد گر،یکدیگلوله به 

 به وجد آورده فشیتوص یشده بود و مرا برا دهیکش یدیو جد بایز یو نو شده بود، انگار نقاش بایز بارنیکننده اخسته
با  شود،یم سیکه لباسم خاز آن دیقیسرد نشسته بودم و ب یهاهمان برف یمن از ذوق رو یامحقانه بود؛ ول دیبود. شا

نگاه از کاغذ  ،در کنارم که با شال و کاله صورتش را پوشانده بود ی. با نشسنت شخصکردمیم ینگارخاطره سمینوخوش
 کرد،یم ییدفرتم بود و لبخند بر لبانش خودمنا یگرفتم و به آن مرد که نگاهش رو میداشتندوست یهاپرشده از نوشته

 .شدم رهیخ

 .در گوشم زنگ خورد شیرا از او گرفتم و به نوشنت ادامه دادم که صدا نگاهم

 .باشه زیانگدل یلیخ دیمنظره با نیا فیتوص -

 :لــ*ب زدم ارادهیتعجب نگاهش کردم و ب با

 د؟یدونیشما از کجا م -

 :جواب داد نشیآفررا حفظ کرد و با همان حلن گرم و شور لبخندش

 !دهیرو لو م یچچشماتونه، همه یکه تو یشوروشوق -
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 .دادم میروروبه ینشسته بود، نگاهم را به صحنه رنگمیاراده بر لبان ب یکه ب ینگفتم و با لبخند یزیچ

 :کرد و گفت سینسبتا بزرگش قرمز شده بود، از جا برخاست و لبان نازکش را خ یِ نیپوش که از سرما بخوش مرد

 .تا چاپ بشن نیاریهاتون رو به دفرتم بنوشته نیتونیم نیاز شوق نوشتنتون به وجد اومدم؛ اگه دوست داشت -

[...] هینشر》ختم. به آن اندا ینگاه یرا به طرفم گرفت که من مسخ شده کارت را گرفتم و با کنجکاو تشیزیو کارت

《 

 .دمینگاه کردم که او را در حال رفنت د کوچه یمواجه شدم. به انتها اشیخال یتعجب سرم را باال گرفتم که با جا با

 گرانیخاطر حرف درا نه تنها به میهارو شده بودم و او به من که نوشتهناشر روبه کیباورم نشده بود که با  هنوز
 !چاپ داده است شنهادیپ دانستم،یخاطر سطح قلمم، متوسط هم منبلکه به

و  و با همان مانتو ختمیر رنگمیمشک یدست فیرا داخل ک میهاذوق داشتم که به خانه بازگشتم و متام نوشته قدرآن
را باالتر بردم.  میطب نکیو ع دمیکش رنگمیبه شال مشک یرنگ دوباره از خانه خارج شدم. با اسرتس دستشلوار کرم

بود.  ستادهیا اشیورود یهمان مرد جلو قایشدم که دق روهروب یکیش یول با ساختمان ساده دمیبه مقصد که رس
به  رنگشیامردانه و قهوه یهابوتمینگاهش که به سمت من برگشت اول با تعجب و سپس با لبخند نگاهم کرد و با آن ن

 .سمتم قدم برداشت

 !دمتونید یوگرنه زودتر م د؛یم انقدر عجله و عالقه داردونست یمن -

رنگ در چشمانش که هم رهیخجالت خ یو کم یو با گنگ دمیالغرم کش یهابه گونه یکالمش توجه نکردم و دست شین به
 :بود، گفتم یمن مشک یهاچشم

 .ندارم یپول و ختصص زن،یعز یلینوشته که برام خ یسر هیاز  ریدومن غ یم یاومدم؛ ول جانیدومن چرا به ا یمن -

 دیکه از حالت اولش بع تیخارج کرد و به سمت من گرفت. با جد یکاغذ رنگشیمشک یپالتو بیتکان داد و از ج یسر
 :بود گفت

 .من در خدمتم دیمثل شماست. اگه خواست یشما و افراد یفرصت برا هی نیا -

 .خرب را در آن نوشته بود نینگاه کردم که بهرت یغاتیداخل ساختمان بازگشت و من به کاغذ تبل به

 》گانینوشته/چاپ را نیبهرت》
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 دایرا پ میهاچاپ نوشته طیشرا گاهچیه دم،ید یشانسم را من یهم فرشته دیشا ایاگر آن روز فرشته جنات  دیشا
وار کرد. حاال در کنار خانواده باالتر هم تیفینوشنت با سطح و ک یمن راه مرا برا یهااو با انتخاب نوشته یول کردم؛یمن

 .کنمیدست مبهرا دست دمیجد یهابا افتخار و لبخند کتاب دانستندیمرا بچگانه م یایکه رو یانیو اطراف

 

 .انیپا

 12/4/98: خیتار
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