
بــــــــــــــــــــــه 
نــــــــــــــــــــــام
خــــــــــــــــــــدا





وینستون الیت 
مجموعه داستان های کوتاه

سعید حسامیان



رسشناسه      : حسامیان، سعید، 1362 - 
عنوان پدیدآورنده: وینستون الیت / مجموعه داستان های کوتاه/سعید حسامیان

مشخصات نرش    : تهران روزنه، 1395.
مشخصات ظاهری: 260 ص.

شابک      : 978-964-334-600-3
وضعیت فهرست  : فیپا

موضوع      : داستان های کوتاه فارسی -- قرن 14
Short stories, Persian--20th centhury :      موضوع

رده بندی دیویی   : 3/62فا8
PIR 8341/رده بندی کنگره    : 1395    9 و23 س

شامرۀ کتابشناسی ملی: 4314629

وینستون الیت 
نویسنده: سعید حسامیان

طرح جلد: هادی عادل خانی
 چاپ اول: 1399

 قیمت: 43500 تومان
 چاپ و صحافی: روزنه کار

 آدرس: خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی جنوبی، پالک 202، طبقۀ 3، انتشارات روزنه
نمابر: 86034359  تلفن: 88853730 - 88853631      

ww.rowzanehnashr.com :سایت
 ISBN: 978-964-334-600-3        978-964-334-600-3 :شابك 

     تمام حقوق برای ناشر محفوظ است



تقدیم به

        مهنوش شیرزادپور





9 پیشگفتار 

11 داستان اول: طب سنتی 

17 داستان دوم: چس ِ فیل 

25 داستان سوم: آرزوهای بزرگ 

35 داستان چهارم: روایت شخصیت داستان سوم از مشرتی اول 

41 داستان پنجم: آپاراتچی 

47 داستان ششم: وینستون الیت 

61 داستان هفتم: موسی خان و اسبهای دشت 

71 داستان هشتم: شب یلدا 

81 داستان نهم: بلیزر 

89 داستان دهم: به عشق مصدق 

95 داستان یازدهم: انتظار 

109 داستان دوازدهم: رام کردن مرد رسکش 

فهرست



8   وینستون الیت

117 داستان سیزدهم: بی هوشی 

129 داستان چهاردهم: روایت شخصیت داستان سوم از مشرتی دوم 

137 داستان پانزدهم: مدرسه ی آزادی 

149 داستان شانزدهم: قامرباز 

159 داستان هفدهم: گلین خانوم 

167 داستان هجدهم: قضاوت 

177 داستان نوزدهم: عادی خوشگله 

183 داستان بیستم: تصادف 

193 داستان بیست و یکم: هفت خبیث 

199 داستان بیست و دوم: روایت شخصیت داستان سوم از مشرتی سوم 

207 داستان بیست و سوم: البیرنت 

223 داستان بیست و چهارم: خط ِ چشم 

235 داستان بیست و پنجم:ساعت ِ دیواری 

245 داستان بیست و ششم: گل یا پوچ 



پیشگفتار

همیشه دوست داشتم روایتگر بخشی از زندگی آدم های اطرافم باشم. 
آدمایی که شخصیتشون اینقدر برایم جالب هست که بتونم بهشون فکر 
کنم. گاهی با بعضی از رفتارشان همدلم و گاهی دلزده. گاهی آنچنان 
متحیرت می کنند که نمی دانی این رفتار با چنان شخصیتی منافات 
دارد یا نه؟ گاهی چنان دلسوزانه به ساده ترین مسائل نگاه می کنند 
که دلت به حاِل نرمِی دلشان می سوزد و گاهی چنان سنگدلند که 
اگر نشناسی شان یحتمل شاخی بر سرت می روید. این کتاب روایت 
آدم های دور و برماست. دوست داری گاهی از پایه خرابشان کنی و 
یک شخصیت جدید بسازی با همان جسمانیت. گاهی شخصیت ها 
را در هم می آویزی و  رفتارها  را جابجا می کنی، در هم می ریزی، 
شخصیت ذهنی جدیدی خلق می کنی. یک کوالژ از چند شخصیت. 
داستان النگ شات و کلوزآپ آدم هاست. نمای دورشان تو را وادار به 



10   وینستون الیت

قضاوت می کند. و هرچه نما نزدیکتر می شود و بسته تر، تازه با ابعاد 
درونی شان آشنا می شوی. 

روایت ها، آدم ها و حتی اسم شخصیت های این کتاب واقعیست. 
آدم هایی که نه سیاه اند و نه سفید؛ بلکه موقعیت ها باعث می شوند 
این  داستان های  بنشینیم.  قضاوتشان  به  چارچوب  همان  در  ما 
مجموعه از هم مجزا هستند، ولی آدم های آن، به هم مرتبطند و در 
داستان های هم سرک می کشند، رد پایشان پیداست و حضور دارند. 



داستان اول

طب سنتی
نمیاد.  یادم  رو، خودم  می کنم  تعریف  براتون  دارم  االن  که  اینایی 
یعنی اصال سنم به اندازه ای نبود که بخوام از طبقه بندی حافظه ام 
بیرون بکشم و به رشته ی تحریر دربیارم. اینا شنیده هایِی که بعدها 
مادرم برام تعریف کرد. یه بچه ی کوچیِک قنداقی بودم. ریز و سیاه 
این جور  بودیم و در  به هر حال من و خواهرم دوقلو  و زشت. 
مواقع حق یکی خورده می شد. جامون خیلی تنگ بود. هرچند االنم 
ل و گشادی گیرمون نیومده. دست 

َ
توی فراخی این زمین، جای گ

و پامون تو همدیگه گیر می کرد، گاهی گره می خوردیم و تحمل 
اون فضای تنگ برای دو تا آدم خیلی سخت می نمود. نه من زبون 
و اون رو می فهمیدم و نه اون حالیش می شد یه ذره جمع تر بشینه 
تا برسیم به آخر مسیر. از همون اول خواهرم منو به مبارزه دعوت 
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کرد. مبارزه برای بقا. البته نمی دونستم این مبارزه توی همون نه ماه 
باقی نمی مونه و بعدش ما باید سال ها برای بقا بجنگیم. اون زمان 
که ما توی شکم مادر واسه یه لقمه نون تقال می کردیم، خواهرم 
زرنگ تر بود و بیشتر می خورد و از تتمه ی غذا به منم یه چیزایی 
می رسید. مثل این پرنده ها نبود که مادرشون براشون کرم میاره و 
همه سرشونو می برن باال تا به مساوات از کرم بخورن. نباید سطح 
جیک،  جیک  بی  بود،  مبارزه  آورد.  پایین  حد  این  تا  رو  مسائل 
اینقدر  غذا  ارتزاق.  واسه  بود  نافی  بند  یه  حتی.  کرم  بی  بی صدا، 
ارزش نداشت که بخوام براش دست به زورآزمایی بزنم. مثل این 
بود که توِی یه لیواِن پر از آب میوه، دو تا نی انداخته باشن و بگن 
بخورید. اونوختا البته متوجه نبودم که من پسرم و باس یه ذره از 
خودگذشتگی بیشتری داشته باشم تا خواهرم راحت تر زندگی کنه. 
البته نیاز به از خودگذشتگی هم نبود. اون گلیم خودشو می تونست 
از کیسه ی آب بکشه بیرون. خواهرم قدرت مکش باالتری داشت 
و مثل جاروبرقی آب میوه ها رو می کشید باال و من مثل پخمه ها تا 
بجنبم، تِه آبمیوه بهم می رسید. تا اینکه به دنیا اومدیم. اون تپل و 
سرخ روی و سر و مر و گنده. من ریز و سیاه و زشت. اون نزدیک 
چهار کیلو وزن داشت و من دوکیلو و سیصد گرم! وقت مالقات 
خاله ام گفته بود که شبیه قورباغه هستم و دایی ام در جوابش گفته: 
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"بال نسبت قورباغه". اون لحظات من سرخورده نشده بودم. احتماال 
می دیدم یه عده دوِر مادرم رو گرفتن، از باال به من نگاه می کنن و 
هی دهنشون رو تکون میدن و اصوات عجیِب ناآشنایی از دهنشون 
خارج میشه که من معنی شون رو نمی دونستم و حتی تصوری هم 
از معنای زشتی و قورباغه نداشتم تا عکس العمل نشون بدم و بلبل 
معانی  اگه  احتماال  و  واجبه  بزرگتر  احترام  چند  هر  کنم.  زبونی 
حرفاشون رو هم می فهمیدم و قادر به جواب دادن بودم، به احترام 
مثل  درست  نمی کردم،  غلطی  هیچ  و  می کردم  سکوت  سنشون 

آمریکا که سال هاست هیچ غلطی نکرده. 
زمانی فهمیدم آدم مهمی هستم یا حداقل برای اطرافیانم ارزشی 
باالتر از یه قورباغه دارم که مریض شدم. اولش پدر و مادرم فکر 
می کردن به راحتی خوب میشم. تو فاِز این بی خیالی ها بودن که بذار 
مریض بشه بدنش در مقابل ویروس ها مقاوم بشه. اما سیستم دفاعی 
بدنم از کار افتاده بود، درست مثل رم، شهر بی دفاع. من که از مبارزه 
با خواهرم جون سالم به دربرده بودم و روِی ماِه دنیا رو دیده بودم 
حاال به سد بزرگی برخورده بودم. تعداد زیادی ویروس که دقیقا یادم 
نمیاد چند نفر بودن )واحد ویروس نفره؟ نمی دونم!( نفوذ رو آغاز 
کرده بودن و دست از حمله بر نمی داشتن. من به خودم می پیچیدم، 

اشک می ریختم و صدای گریه ام تمام خونه رو پر می کرد. 
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تاکتیک من در مقابل ویروس ها چی بود؟ هیچ. صدای عربده ام 
اعصاب و روان همه رو به هم ریخته بود. پدرم دلش می خواست 
مشتی خاک توی حلقم فروکنه و به این وضعیت پایان بده. مادرم 
بهش سرکوفت می زد که: "چقد بهت گفتم پیشگیری بهتره از درمانه" 
و من رو حاصل یه بی دقتی می دونست. اما ما دونفر بودیم. چرا هیچ 
کس به وجود خواهرم اعتراض نداشت و از پیشگیری حرف نمی زد؟ 
وضِع معده ام به شدت بهم ریخته بود و من به چنان اسهاِل شدیدی 
مبتال شده بودم، که امکان نگه داشتن محتویات برام اصال فراهم نبود. 
امکان نگه داشتِن محتویاتش فراهم نیست  البته واسه هیچ بچه ای 
ولی واسه من به شکل اغراق آمیزی پیش می رفت و امید اینکه یه ذره 
محتویات پوشکم سفت بشه رنگ می باخت. هر روز به دکترهای 
مختلفی مراجعه می کردند تا این وضعیت رو تحت کنترل بگیرن. 
هزینه ی زیادی روی دست پدر و مادرم گذاشته بودم مثل هزینه هایی 
که گاهی یه دولت رو دست ملت میذاره. انصافا پدر و مادرم برای 
بقای من از هیچ کوششی دریغ نکرده بودند و االن این موضوع رو 
می فهمم. اون موقع ترجیح می دادم هی خودم رو سبک و کهنه رو 
سنگین کنم. البته اون وقتا مثل االن نبود که هر بار پای بچه یه پوشک 
ببندند و بعِد کثیف شدن، بندازنش دور)پوشک رو عرض می کنم(. 
از این کهنه ها بود که احتماال شما همتون باهاش آشنایی دارید. بارها 
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شسته می شد و بارها پوشیده می شد تا از اعتبار ساقط بشه و نخ نما 
بشه و امکان استفاده ازش وجود نداشته باشه. برای آخرین بار که به 
دکتر مراجعه کردیم دکتر به استیصال علم پزشکی در مقابل اسهال من 
اعتراف کرده بود و گفته بود "کاری نمیشه کرد" و سرش رو به نشانه 
تاسف تکون داده بود. مثل تو فیلما که دکتر از اتاق عمل بیرون میاد، 
عینکش رو از چشمش بر میداره و میگه: "ما همه ی تالشمونو کردیم 
اما متاسفانه کاری از دستمون بر نیومد". اما دکتر برای من یک شانس 
قائل شد. مثل آخرین تیر در ترکش. دکتر گفته بود فقط می تونید به 
شیوه ی سنتی عمل کنید و مادر از این موضوع سر در نیاورده بود. بار 
دیگه سنت در مقابل مدرنیسم قد علم کرده بود و من داشتم آونگ 
به سنت. اوضاع پوشک  یا رجعت  به مدرنیسم  بین گذار  می شدم 
از طب  این حرفا بود که مرعوب مدرنیته بشم. مادر  از  قهوه ای تر 
سنتی چیِز زیادی نمی دونست. با خودش فکر می کرد که طب سنتی 
یعنی عرق نعنا و عرق بیدمشک و اسطخدوس و اینگونه عرقیجات. 
اما خدا رو شکر تو خانواده ای بودم که عمه های محترمم تسلط کامل 
به طب سنتی داشتن و بی آنکه مادرم بفهمه به شیوه ی سنتی عمل 

کردن و من االن نشستم براتون داستانش رو تعریف می کنم. 
عمه "ژاله" رو کرده بود به بقیه عمه ها و گفته بود: "عالج کار 
به  و  بچه  چای  یا  شیر  توی  کنیم  باید حل  است.  تریاک سوخته 



16   وینستون الیت

تکون  تایید  نشانه  به  سری  محترم  عمه های  بعد  بدیم".  خوردش 
داده بودن و احتماال به عطارِی آشنا رجوع کرده بودند، یا شایدم 
آشنای اهل بخیه و برای رفع مشکل العالجم، تریاک سوخته گیر 
آورده بودند. بعد به دور از چشم مادرم، اونو توی چاِی من حل 
کرده بودند و بوووووم معجزه اتفاق افتاده بود. به این ترتیب من 
رو از مرِگ حتمی نجات داده بودن. مادرم لبخندی زده بود و در 
حالی که اشکاش رو پاک می کرد دعای خیرش رو حواله ی شیشه ی 
گفته  و  بودند  زده  لبخندی  محترم  بود. عمه های  کرده  نعناع  عرق 
بودن:"عرق نعناع؟ صحیح است، صحیح است". به این ترتیب در 
خانواده چند دستگی به وجود اومد. اونایی که بقای من رو مدیون 
تریاک سوخته  مدیون  رو  من  بقای  که  اونایی  می دونستن.  عمه ها 
می دونستن. و اونایی که معجزه ی عرق نعناع رو باور داشتن. واقعا 
همه ی اینها می تونست درست باشه. من خودم رو مدیوِن همه ی اینها 
می دونم و برخالف اکثر قریب به اتفاق مردم، برای عمه ها احترام 
ویژه ای قائلم. و البته همیشه به معتادایی فکر می کنم که احتماال برای 
رفع اسهال، به اعتیاد رو آوردن. اونا انگل اجتماع نیستن. بلکه دارن 

برای بقا می جنگن. اونم به شیوه ی کامال سنتی!



داستان دوم

چس فیل 
وقتی احد آقا دو تا دستش رو باال آورد و محکم زد توی سرش، تازه 
فهمیدم چه گندی زدم. احد آقا یه آدم متمول، دست و دلباز و خیر 
بود. روی سرش هیچ مویی نداشت. صاف، سفید و براق. فقط دور 
تا دور سرش یه مقداِر اندکی مو بود که اونو از کچلی مطلق نجات 
می داد. صورتش همیشه شیش تیغ و  تروتمیز بود ولی سیبیلش رو 
هیچ وقت نمی زد. سیبیلشم از این سیبیالی معمولی نبود که هر کسی 
پای لبش سبز کنه. سیبیلش مثل این دوچرخه های فرمون خرگوشی، 
تا کناره های چوَنش پایین اومده بود ولی باعث نشده بود که چهره اش 
عبوس و خشمگین باشه. یه "بی ام و" سبز رنِگ قدیمی هم داشت که 
تو زمان خودش جدید حساب می شد. تو زمانه ای که ژیان قورباغه ای 
نهایت آمال و آرزوهای آدما حساب می شد، ماشین احد آقا چشم 
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همه رو خیره کرده بود. احد آقا البته ساده تر و خاکی تر از این حرفا 
بود که بخواد با پز دادن دارایی هاش، دهن ملت و آب بندازه و اونارو 
تحریک کنه که چهارتا فحش به نظام سرمایه داری بدن و ته اش بگن: 
"معلوم نیست این همه پولو از کجا بدست آورده". همین ساده زیستِی 
در عین ثروت بود که دامن احد آقا رو از اتهام سرمایه داری پاک نگه 
می داشت . اونم تو زمانه ای که سرمایه داری بزرگتریِن فحش ها بود. یه 
چیزی در حد لیبرال! البته احدآقا دامن پاش نمی کرد. بلکه همیشه ی 
خدا کت و شلوار سورمه ای می پوشید، با پیرهن آبِی آسمونی. البته 
گفتن نداره که بیش از سی دست کت و شلوار و پیرهن داشت. کافی 
بود در کمدش رو باز کنید تا با یه ردیِف کامل از کت و شلوار مواجه 
بشید. ولی همه اونا به همین رنگ بودن، به طوری که اگه کسی احد 
آقا رو نمیشناخت فکر می کرد هیچ وقت لباس و کت و شلوارش 
رو عوض نمی کنه. احد آقا صاحب یه گاودارِی خیلی بزرگ بود با 
چندتا گاِو استرالیایِی شیرده و چند تا وانت و دبه های بزرگ شیر. از 
همین دبه ها که توی فیلماِی خارجی به تصویر میکشن و آدم فکر 
میکنه چقد دلش هوای سرسبزی و زندگِی بکِر و دست ناخورده ی 
این اجنبی های از خدا بی خبر رو کرده و وقتی شیر می دوشن دوست 
داره اونم یه دستی به پستان گاو محترم برسونه و تجربه جدید کسب 
کنه. در َخِیری احد آقا، همین بس که ضامن هر کسی بود که تو 
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شهر "گنبد کاووس" می خواست وام بگیره. شهر کوچیک بود، همه 
همدیگرو می شناختن و بانک ها به اعتباِر احدآقا، روی خوش نشون 
می دادن و چشم بروی مدارک وام گیرنده می بستن. اوضاع هم همیشه 
بر وفق مراد بود و کسی شرمنده ی کسی نمی شد. تا اینکه دامادشون 
یه وام سنگین گرفت و ازپِس بازپرداختش بر نیومد. وقتی زورش به 
بازپرداخت نرسید، دسِت زن و بچه اش رو گرفت، دمش رو گذاشت 
روی کولش و رفت به کشور دوست و همسایه "ترکمنستان" و دست 
احد آقا رو گذاشت تو پوست گردو. مذاکرات احد آقا با آقای داماد 
هم بی نتیجه بود و حتی فشارهای بین المللی از سوی دختر احد آقا 
هم سبب نشد که داماِد نیمه محترم برای بازپرداخت وام و برگشتن 
به ایران، قانع بشه. اما بانک منتظر نمی مونه تا نتیجه کشمکش احد 
آقا و داماد نیمه محترم به پایان برسه. صبر بانک داشت لبریز می شد 
رو  طلبش  بانک،  داشت.  قرار  رئیس  میِز  روِی  گزینه ها،  همه ی  و 
بدهِی  یه  با  بود  مونده  آقا  احد  و  دیرکرد  با جریمه ی  می خواست 
سنگین بانکی. توی سرش هی این جمله می چرخید که "در کاِر خیر 
حاجت هیچ استخاره نیست" و احتماال چارتا فحش آبدار به خودش 
می داد که چرا اینجوری خودش رو انداخته تو هچل و چهار تا فحش 
آب نکشیده به دامادشون که اینجوری سرش رو کاله گذاشته بود. 
آخرشم وقتی که دید چاره ای نداره، به اکراه گاوداری رو فروخت، 


