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 :چند آلمه

 شما خواه ناخواه بزرگ مي شويد و. در دست شماست و خوب و بدش هم مال شماست بچه ها، بيشك آينده

را مي گيريد و همه چيز  پشت سر پدرانتان و بزرگهايتان مي آييد و جاي آنها. همپاي زمان پيش مي رويد

فقر، ظلم، زور، عدالت، . بدش صاحب مي شويد  زندگي اجتماعي را با همه ي خوب ورا بدست مي آوريد،

 گرسنگي و پابرهنگي و  بيكاري، زندان و آزادي، مرض و بيدوايي، شادي و اندوه، بيكسي، آتك، آار و

 .ناخوشي اجتماعي ديگر مال شما مي شود صدها خوشي و

مثال دآترها براي معالجه ي مريضهاشان .  آن را پيدا آرداول بايد علت مي دانيم آه براي درمان ناخوشيها

براي از . دهند دنبال ميكروب آن مرض مي گردند و بعد دواي ضد آن ميكرب را به مريضهاشان مي اول

. دانيم آه در بدن سالم هيچوقت مرض نيست مي. بين بردن ناخوشي هاي اجتماعي هم بايد همين آار را آرد

ورشكستگي، زور گفتن، دروغ، دزدي و جنگ هم . ناخوشي باشد ايد نشاني ازدر اجتماع سالم هم نب

آنها را  براي درمان اينهمه ناخوشي بايد علت. آه فقط در اجتماع ناسالم ديده مي شوند ناخوشيهايي هستند

ضيها آارخانه ي قاليبافي فرستادند؟ چرا بع چرا رفيق همكالسم را به: هميشه از خودتان بپرسيد. پيدا آنيم

جنگ و خونريزي وجود دارد؟ بعد از مردن چه مي شوم؟ پيش از زندگي  دزدي مي آنند؟ چرا اينجا و آنجا

 ام؟ دنيا آخرش چه مي شود؟ جنگ و فقر و گرسنگي چه روزي تمام خواهد شد؟ چه بوده

آه اجتماع چهار هم بدانيد  اين را. هزاران هزار سؤال ديگر بايد بكنيد تا اجتماع و دردهايش را بشناسيد و

از روستاهاي . آه هموطنان ما زندگي مي آنند اجتماع هر آن نقطه اي است. ديواري خانه تان نيست

با همه ي آوچه هاي پر از پهن و لجن روستا تا خيابانهاي تر و تميز  .دوردست تا شهرهاي بزرگ و آوچك

شهريهاي  صرهاي شيك و رخشانآلبه هاي تنگ و تاريك و پر از مگس روستاييان فقير تا ق با. شهر

هايي آه آمترين غذايشان چلومرغ و  با بچه هاي آشاورز و قاليباف مزدور و ژنده پوش تا بچه. دولتمند
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شما نبايد . اجتماعي است آه شما از پدرانتان به ارث خواهيد برد اينها همه. بوقلمون و موز و پرتقال است

آنيد يا آنها را نابود  شما بايد از بديها آم. ندان خود برسانيدپدرانتان را دست نخورده به دست فرز ميراث

اجتماع ، امانتي نيست آه عينًا . آنيد يا آنها را نابود آنيد بر خوبيها بيفزاييد و دواي ناخوشيها را پيدا. آنيد

 .حفظ مي شود

ا اين است آه به راهه يكي از اين. شناختن اجتماع و جواب يافتن به پرسشها چند راه وجود دارد براي

راه ديگرش آتاب خواندن . برخاست داشته باشيد روستاها و شهرها سفر آنيد و با مردم مختلف نشست و

 اين حرف چرند. »هر آتابي به يك بار خواندنش مي ارزد« بعضيها مي گويند  .البته نه هر آتابي. است

از ميان . آافي نيست ف نصف آنها همدر دنيا آنقدر آتاب خوب داريم آه عمر ما براي خواندن نص. است

آنيم آه به پرسشهاي جوراجور ما جوابهاي درست  آتابهايي را انتخاب. آتابها بايد خوبها را انتخاب آنيم

پديده ها را شرح مي دهند، ما را با اجتماع خودمان و ملتهاي ديگر آشنا  مي دهند، علت اشيا و حوادث و

سرگرم مي آنند و فريب مي  آتابهايي آه ما را فقط. ه ما مي شناسانندآنند و ناخوشيهاي اجتماعي را ب مي

 .دهند، به درد پاره آردن و سوختن مي خورند

با مردم و اجتماع و  قصه هاي با ارزش مي توانند شما را. ها قصه و داستان را با ميل مي خوانند بچه

بدينجهت من هم ميل ندارم . سرگرمي نيستبراي  قصه خواندن تنها. زندگي آشنا آنند و علتها را شرح دهند

 .تنها براي سرگرمي بخوانند آه بچه هاي فهميده قصه هاي مرا

                                                                                                                             بهرنگ
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با يك درخت توت آه  خانه شان حياط آوچكي داشت.  ي پيرش زندگي مي آردزمانهاي قديم آچلي با ننه در

جنباند و زمين را با ناخنهاش مي آند و بع بع  بز سياه آچل پاي آن مي خورد و نشخوار مي آرد و ريش مي

بود با يك پنجره ي آوچك و تنوري در وسط و سكويي در باال و سوراخي در  اتاقشان رو به قبله. مي آرد

. بودند، به جاي شيشه پنجره را آاغذ آاهي چسبانده. رو به آسمان براي دود و نور و هوا و اينها سقف

 .ديوارها آاهگل بود، دورادورش تاقچه و رف

مقداري را به بز  صبحها مي رفت به صحرا، خار و علف مي آند و پشته مي آرد و مي آورد به خانه، آچل

بعد از ظهرها آفتر مي . يا باز به بزش بدهد  آرد آه زمستان بفروشدمي داد و باقي را پشت بام تلنبار مي

 .سوت هم قشنگ مي زد. پانزده آفتر داشت ده. آفترباز خوبي بود. پراند

مادر و پسر اينجوري زندگيشان . پيرزن صبح تا شام پشت چرخ پشم ريسي اش مي نشست و پشم مي رشت

 .را در مي آوردند

. تماشاي آن حيران مي شد عمارت بسيار زيبايي بود آه عقل از. ه ي اينها بودخانه ي پادشاه روبروي خان

بامشان آفتر مي پراند دختر هم با آلفت ها و  هر وقت آه آچل پشت. دختر پادشاه عاشق آچل شده بود

گاهي هم با چشم . تماشاي آفتر بازي آچل را مي آرد به سوتش گوش مي داد آنيزهاش به ايوان مي آمد و

آه انگاري ملتفت  طوري رفتار مي آرد. اما آچل اعتنايي نمي آرد. شاره چيزهايي به آچل مي گفتا و

مي . بود ولي نمي خواست دختر اين را بداند اما راستش، آچل هم عاشق بيقرار دختر پادشاه. دختر نيست

فقط يك بز داشت و ده دخترش را به يك باباي آچل بدهد آه در دار دنيا  دانست آه پادشاه هيچوقت نمي آيد

دود گرفته ي آنها بند شود و  و اگر هم بدهد دختر پادشاه نمي تواند در آلونك. تا آفتر و يك ننه ي پير پانزده

 .بماند

حتي روزي دل گوسفندي را سوراخ . توانست آچل را به حرف بياورد دختر پادشاه هر آاري مي آرد نمي

آفترهاش را مي  آنار تل خارها. چل باز به روي خود نياوردجلو پنجره اش آويخت، اما آ سوراخ آرد و

 .پراند و سوت مي آشيد و به صداي چرخ ننه اش گوش مي داد

 .ديگر به ايوان نمي آمد و از پنجره تماشاي آچل را نمي آرد. آخر دختر پادشاه مريض شد و افتاد

 .نست او را خوب بكندهيچ آدام نتوا. پادشاه تمام حكيم ها را باالي سر دخترش جمع آرد

از ترس يا . »فاش نكرد دختر پادشاه راز دلش را بر آسي« همه ي قصه گوها در اين جور جاها مي گويند

TorbatJam.com ٣

www.IrPDF.com



  آچل آفتر باز

پادشاه وقتي شنيد دخترش . دلش را به پادشاه گفت اما من مي گويم آه دختر پادشاه راز. از شرم و حيا

بياري،  ه ي ديگر هم اسم اين آثافت را بر زباناگر يك دفع: عصباني شد و داد زد عاشق آچل آفترباز شده

. خواهم داد به پسر وزير مگر آدم قحط بود آه عاشق اين آثافت شدي؟ ترا. از شهر بيرونت مي آنم

 .والسالم

وزير، همين امروز بايد : نشست و وزير را پيش خواند و گفت پادشاه رفت بر تخت. دختر چيزي نگفت

 .غن آني آه ديگر پشت بام نيايدببري و قد آفترهاي آچل را سر

 آچل از همه جا بيخبر داشت آفترها. ورزشكار خودش را فرستاد به خانه ي آچل وزير چند تا از نوآرهاي

آفترها را سربريدند و آچل  را دان مي داد آه نوآرهاي ورزشكار به خانه ريختند و در يك چشم به هم زدن

يك پاي چرخ پيرزن را هم شكستند، آاغذهاي . برگشتند دند ورا آتك زدند و تمام بدنش را آش و الش آر

 .و برگشتند پنجره را هم پاره آردند

پيرزن مرهم به زخمهاش مي . ناله مي آرد توي آلونكشان خوابيده بود و. آچل يك هفته ي تمام جنب نخورد

د و دلش باز آمد نشست زير درخت توت آه آمي هواخوري بكن سر هفته آچل. گذاشت و نفرين مي آرد

آبوتر  نگاه آرد ديد دو تا. آرد آفترهاش را آجا خاك آند آه صدايي باالي سرش شنيد داشت فكر مي. شود

 .نشسته اند روي درخت توت و حرف مي زنند

 خواهر جان، تو اين پسر را مي شناسي اش؟: يكي از آبوترها گفت

 .نه، خواهر جان: ديگري گفت

افتاده و پادشاه به  ي است آه دختر پادشاه از عشق او مريض شده واين همان پسر: آبوتر اولي گفت

را آشته اند و خودش را آتك زده اند و به اين  وزيرش امر آرده، وزير و نوآرهاش را فرستاده آفترهاي او

 .اين است آه آفترهاش را آجا چال بكند پسر تو فكر. روزش انداخته اند

 چرا چال مي آند؟: آبوتر دومي گفت

 پس تو مي گويي چكار بكند؟: وتر اولي گفتآب

افتد، اگر آنها را به بزش  وقتي ما بلند مي شويم چهار تا برگ از زير پاهامان مي: آبوتر دومي گفت

آفترها زنده مي شوند و آارهايي هم مي آنند آه هيچ  بخوراند و از شير بز به سر و گردن آفترهاش بمالد

 ...آفتري تاآنون نكرده

 ..!آاش آه پسر حرفهاي ما را بشنود: لي گفتآبوتر او
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در هوا گرفت و همانجا داد بز  آچل آنها را. چهار تا برگ از زير پاهاشان جدا شد. آفترها بلند شدند به هوا

. بز را دوشيد و از شيرش به سر و گردن آفترهاش ماليد .آچل باديه آورد. خورد و پستانهاش پر شير شد

 . زنده شدند آچل را دوره آردندزدند آفترها دست و پايي

پسر جان، دست : پيرزن گفت. آچل احوال آفترها را به او گفت. آمد پيرزن به صداي پرزدن آفترها بيرون

 .اين دفعه اگر پشت بام بروي پادشاه مي آشدت. بازي بردار ديگر از آفتر

 ...نگاه آن. يستند ن ننه، آفترهاي من ديگر از آن آفترهايي آه تا حال ديده اي،: آچل گفت

آفترهاي خوشگل من، يك آاري بكنيد و دلم را شاد آنيد و ننه ام را راضي : آنوقت آچل به آفترهاش گفت

 .آنيد

مدتي . ننه اش ماتشان برد آچل و. آفترها دايره شدند و پچ و پچ آردند و يكهو به هوا بلند شدند رفتند

 ..!وفاي آفترهاي خوشگل تو اين هم: پيرزن گفت. از آفترها خبري نشد. گذشت

آاله . يك آاله نمدي با خودشان آورده بودند. پيدايشان شد حرف پيرزن تمام نشده بود آه آفترها در آسمان

 .است يا نه حاال ببين اندازه ي سرت. عجب سوقاتي گرانبهايي برايت آوردند: پيرزن گفت .را دادند به آچل

 نه؟. ، بم مي آيدننه: آچل آاله نمدي را سرش گذاشت و گفت

 پسر، تو آجايي؟: پيرزن با تعجب گفت

 .ننه، من همينجام: آچل گفت

 .آاله را بده من ببينم: پيرزن گفت

 ننه، آجا رفتي؟: آچل فرياد آشيد. پيرزن آن را سرش گذاشت. آچل آاله را برداشت و به ننه اش داد

 .چرخ ننه اش بلند شد  يكهو ديد صداي.آچل مات و متحير دوروبرش را نگاه مي آرد. پيرزن جواب نداد

حاال ديگر فهميد آه آاله نمدي خاصيتش . ريسد ديد چرخ خود به خود مي چرخد و پشم مي. دويد به اتاق

دارم از ضعف و . نكن آاله را بده بروم يك آمي خورد و خوراك تهيه آنم ننه، ديگر اذيتم: گفت. چيست

 .مي ميرم گرسنگي

 .ست به مال حرام نخواهي زد، آاله را بدهمقسم بخور د: پيرزن گفت

 .قسم مي خورم آه دست به چيزهايي نزنم آه براي من حرامند: آچل گفت

 .پيرزن آاله را به آچل داد و آچل سرش گذاشت و بيرون رفت

و چند صد تا آارگر و  چند تا آارخانه داشت. چند محله آن طرفتر حاجي علي پارچه باف زندگي مي آرد
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آچل جان، حساب آن ببين مال حاجي علي  خوب،: آچل راه مي رفت و به خودش مي گفت. لفتنوآر و آ

او . خودش آار مي آند؟ نه. را از آجا مي آورد؟ از آارخانه هاش حاجي علي پولها. برايت حالل است يا نه

آي آار مي  پس. او فقط منفعت آارخانه ها را مي گيرد و خوش مي گذراند. و سفيد نمي زند دست به سياه

 درست جواب  چيزي ازت مي پرسم، يك. آند و منفعت مي دهد، آچل جان؟ مخت را خوب به آار بينداز

آنوقت : سؤال. تعطيل مي شود: آارخانه ها چطور مي شود؟ جواب بگو ببينم اگر آدمها آار نكنند،. بده

جواب چنين  جان، از اين سؤال وپس، آچل : نتيجه. البته آه نه: هم منفعت مي دهد؟ جواب آارخانه ها باز

حاجي برمي دارد و فقط يك آمي به خود  نتيجه مي گيريم آه آارگرها آار مي آنند اما همه ي منفعتش را

 .مال خودش نيست، براي من حالل است پس حاال آه ثروت حاج علي. آنها مي دهد

آرها و آلفتها در حياط بيروني چند تا از نو. علي پارچه باف شد آچل با خيال راحت وارد خانه ي حاجي

چند تا از  در حياط اندروني حاجي علي با. آچل از ميانشان گذشت و آسي ملتفت نشد. بودند در رفت و آمد

خوردند با عسل و خامه و نان  چايي مي. زنهايش نشسته بود لب حوض روي تخت و عصرانه مي خورد

حاجي علي داشت نگاه . گي براي خودش برداشتبزر پيش رفت و لقمه ي. آچل دهنش آب افتاد. سوخاري

آچل . بنا آرد به دعا خواندن و بسم اهللا گفتن و تسبيح گرداندن. نيست مي آرد آه ديد نصف عسل و خامه

جيغ آشيدند و همه  اين دفعه زنها و حاجي علي از ترس. حاجي علي را از جلوش برداشت و سرآشيد چايي

خامه را خورد و چند تا چايي هم روش و رفت آه  آچل همه ي عسل و. هاچيز را گذاشتند و دويدند به اتاق

 شمعدانهاي طال و. آنقدر چيزهاي گرانقيمت بود آه آچل پاك ماتش برده بود توي اتاقها. اتاقها را بگردد

 و بلور و خيلي خيلي چيزهاي نقره، پرده هاي زرنگار، قاليها و قاليچه هاي فراوان و فراوان، ظرفهاي نقره

 .جيبهاش جا مي گرفت برمي داشت آچل هر چه را آه پسند مي آرد و توي. ديگر

شب آه همه خوابيده بودند، گاو صندوق را باز آرد و تا . آرد خالصه، آخر آليد گاو صندوق حاجي را پيدا

رد زد ديگر هم دستب به خانه هاي چند تا پولدار. توانست از پولهاي حاجي برداشت و بيرون آمد آنجا آه مي

براي خودشان برداشت و باقي را سر راه به  آمي پول. و نصف شب گذشته بود آه به طرف خانه راه افتاد

 .خانه هاي فقير داد

هزار تومن را  اين طالي مختصر و دو: ها را مي زد، صاحبخانه دم در مي آمد، آچل مي گفت در خانه

 .وبه هيچكس هم نگ. سهم خودت است. بگير خرج بچه هات بكن

يك مشت طال و مقدار  صاحبخانه تا مي آمد ببيند پشت در آي هست و صدا از آدام ور مي آيد، مي ديد
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 .نيست زيادي پول جلو پاش ريخت و تازه آسي هم آن دور و برها

خواب چشمهاش را پر . پشت چرخ بود نگران آچل هنوز. پيرزن نخوابيده بود. آچل ديروقت به خانه رسيد

آچل بيصدا . سرهاشان را توي بالشان آرده بودند و خوابيده بودند ا توي آلونك اينجا و آنجاآفتره. آرده بود

تا : گفت. شد پيرزن تا پسرش را ديد شاد. شد و نشست آنار ننه اش يكهو آاله از سر برداشت وارد آلونك

 اين وقت شب آجا بودي، پسر؟

 . مي گرفتممال مردم را ازش. خانه ي حاجي علي پارچه باف: آچل گفت

يك هفته ي تمام لب به  آنقدر عسل و خامه خورده ام آه اگر: آچل گفت. پيرزن براي آچل آش بلغور آورد

 .چيزي نزنم، باز هم گرسنه نمي شوم

 .پيرزن خودش تنهايي شام خورد و از شير بز نوشيد و پا شدند خوابيدند

را سرش گذاشت و رفت  دا صبح زود آالهفر. آچل پيش از خواب هر چه بلغور داشتند جلو آفترها ريخت

بلندي هم دستش گرفته بود آه سرش آهنه اي بسته  يك چوب. پشت بام بنا آرد به آفتر پراندن و سوت زدن

 .بود

آچل به  پشت پنجره خوابيده بود و چشم به پشت بام دوخته بود آه يكهو ديد آفترهاي دختر پادشاه، مريض

چوب آفترپرانيش ديده مي شد آه  فقط. ده شد اما از خودش خبري نيستپرواز درآمدند و صداي سوتش شني

 .بازي مي داد توي هوا اينور و آنور مي رفت و آفترها را

آچل آارش را از سر گرفته و ممكن است حال  نوآرهاي وزير به وزير گفتند و وزير به پادشاه خبر برد آه

 .ترها را بگيرد و بكشدفرستاد آه برود آف پادشاه وزير را. دختر بدتر شود

آچل شد و آنيز محرم رازش را فرستاد پيش پيرزن آه خبري بياورد و به  از اين طرف دختر پادشاه نگران

 .بگويد آه دختر پادشاه عاشق بيقرار آچل است، چاره اي بينديشد پيرزن

زندگيمان بر باد  د،پدرمان درآم: طرف حاجي علي و ديگران اشتلم آنان به قصر پادشاه ريختند آه از اين

 ...دزدها، مال ما را به خودمان برگردان پس تو پادشاه آدام روزي هستي؟ قشونت را بفرست دنبال. رفت

 .اينها را همينجا داشته باش، به تو بگويم از خانه ي آچل

ل رشت و بز توي حياط و آچل آاله به سر پشت بام آفتر مي پراند و پيرزن چادر به سر زير بام پشم مي

 .به زمين مي انداخت مي گشت و دنبال برگ درخت توت مي گشت آه باد مي زد و

. پيرزن هم نگاه آرد به چشمهاي بز. نگاه مي آند پيرزن يكهو سرش را بلند آرد ديد بز دارد تو صورتش
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پاشو برگ توت براي من بيار بخورم و بگويم چكار بايد . آفترها در خطرند آچل و: انگاري بز گفت آه

 .بكني

خورد و خورد و شكمش  بز. پاشد رفت با چوب زد و برگها را به زمين ريخت. پيرزن ديگر معطل نكرد

من خودم . حاال تو برو تو. تشكر مي آنم: گفت انگار به پيرزن. آنوقت زل زد تو صورت پيرزن. باد آرد

 .آفترها  روم پشت بام آمك آچل ومي

بز از پلكاني آه پشت بام مي خورد باال رفت و رسيد آنار تل خار و . پيرزن ديگر چيزي نگفت و تو رفت

 .بنا آرد باز به خوردن

توي هوا اينور و آنور  چوب آفترپراني. چيزي نگذشته بود آه چند تا از نوآرهاي وزير به حياط ريختند

مي زدش و مي انداختش پايين، آخر همه شان  خواست پاش را پشت بام بگذارد، چوبهر آه مي . مي رفت

 .برگشتند پيش وزير

 .اين برايش دلخوشكنكي بود. دختر پادشاه همه چيز را از پشت پنجره مي ديد و حالش آمي خوب شده بود

معطل مانده بودند آه و  پادشاه و حاجي علي آارخانه دار و ديگر پولداران نشسته بودند صحبت مي آردند

در . دستبرد زده و اينقدر مال و ثروت با خود برده آدام دزد زبردست است آه در يك شب به اين همه خانه

آچل خودش نيست اما چوب آفترپراني اش . پادشاه، چيز غريبي روي داده: گفت اين وقت وزير وارد شد و

 . نزديك شودبام آفتر مي پراند و آسي را نمي گذارد به آفترها پشت

 .آچل را بگيريد بياريد پيش من: پادشاه گفت

هيچ خبري هم . توي آلونك، ننه اش تنهاست. پادشاه، عرض شد آه آچل هيچ جا پيدايش نيست: وزير گفت

 .از آچل ندارد

از نشانه هاش مي فهمم آه به خانه . پادشاه، هر چه هست زير سر آچل است: حاجي علي آارخانه دار گفت

 . ما هم آچل دستبرد زدهي همه ي

جلو چشم خودم : گفت يكي ديگر از پولدارها. آنوقت قضيه ي نيست شدن عسل و خامه و چايي را گفت

 .رفت انگار بخار شد و به هوا. گردن بند زنم از گردنش نيست شد

ا آمدم به خودم هوا بلند شد و راه افتاد، ت من هم ديدم آه آينه ي قاب طاليي مان از تاقچه به: يكي ديگر گفت

 .حاجي علي راست مي گويد، اين آارها همه اش زير سر آچل است .بجنبم آه ديدم آينه نيست شد

پادشاه عصباني شد و امر آرد آه قشون آماده شود و برود خانه ي آچل را محاصره آند و زنده يا مرده اش 
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 .را بياورد

آنيز آه تازه . مي زدند ه بود و دوتايي حرفدرست در همين وقت دختر پادشاه با آنيز محرم رازش نشست

گفت آه آچل زنده است و حالش هم خيلي خوب  خانم، ننه ي آچل: از پيش پيرزن برگشته بود مي گفت

 ...دختر پادشاه با خودش حرف مي زند امشب مي فرستمش مي آيد پيش. است

ز ميان اين همه قراول و قشون آيد پيش من؟ آخر چطور مي تواند ا آچل مي: دختر پادشاه با تعجب گفت

 ..!بيايد؟ آاش آه بتواند بيايد بگذرد و

 .حتمًا مي آيد. شب منتظرش مي شويم. خانم، آچلها هزار و يك فن بلدند: آنيز گفت

. انگشتري در ميان گرفته است در اين موقع از پنجره نگاه آردند ديدند قشون خانه ي آچل را مثل نگين

 ..!طفلكي آچل من. يكي را سالم نمي تواند درببرد زار جان هم داشته باشد،اگر ه: دختر پادشاه گفت

داشت  چوب آفترپراني راست ايستاده بود، بز. بام نشسته بودند و دان مي خوردند حاال ديگر آفترها پشت

 .مرتب خار مي خورد و گلوله هاي سخت و سرشكن پس مي انداخت

جان هم داشته باشي، يكي  آهاي آچل، تو اگر هزار:  بلند مي گفترييس قشون بلند. آماده ايستاده بود قشون

زودتر تسليم شو وگرنه تكه ي بزرگت گوشت خواهد  هر چه... خيال آردي. را نمي تواني سالم درببري

 ...بود

از سوراخ سقف نگاه . صداي چرخش ديگر به گوش نمي رسيد. پيرزن در آلونك از ترس بر خود مي لرزيد

 . نديدآرد اما چيزي

چكار مي آند؟ براي شما  آفترهاي خوشگل من، مگر نمي بينيد بز: در اينوقت آچل به آفترهاش مي گفت

 ...ننه ام را راضي آنيد يك آاري بكنيد و دلم را شاد آنيد و. گلوله مي سازد

 .آفترها دايره شدند و پچ و پچي آردند و به هوا بلند شدند و گم شدند

امر مي آنيم حقه بازي و  به تو. آهاي آچل، اين دفعه ي آخر است آه مي گويم: رييس قشون دوباره گفت

آخرش گرفتار مي شوي و آنوقت ديگر پشيماني . بيفتي تو نمي تواني با ما در. شيطنت را آنار بگذاري

 ..!بيا تسليم شو هر آجا هستي. سودي ندارد

مي آردم، االنه  داشتم بند تنبانم را محكم. دممعطلتان آر جناب رييس قشون، خيلي ببخشيد آه: آچل فرياد زد

 .شما يك سيگاري روشن بكنيد آمدم .خدمتتان مي رسم

!.. عجب حقه اي: سيگاري آتش زد و گفت. رييس قشون خوشحال شد آه بدون دردسر آچل را گير آورده
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 صدايت از آدام گوري مي آيد؟

 ..!از گور بابا و ننه ات: آچل گفت

خيال آردي من آي هستم داري با من شوخي مي !.. فضولي موقوف: د و داد آشيدرييس قشون عصباني ش

 ..آني؟

بز تند تند . وسط آنها بودند آفترهاي خود آچل هم. در اينوقت صدها آفتر از چهار گوشه ي آسمان پيدا شدند

 .خار مي خورد و گلوله پس مي انداخت

 . نگاه آن ببين من آجامجناب رييس قشون،: آچل گلوله اي برداشت و فرياد آرد

بر گوشه ي لب، داشت  رييس قشون سرش را باال گرفته بود و سيگار. و گلوله را پراند طرف رييس قشون

اما آفترها . قشون از جا تكان خورد. دادش بلند شد به هوا نگاه مي آرد آه گلوله خورد وسط دو ابرويش و

و  ها را به منقار مي گرفتند و اوج مي گرفتند و بر سرگلوله . بارانشان آردند گلوله. مجال بشان ندادند

آچل بز و . قشون عقب نشست  شب،. گلوله ها بر سر هر آه مي افتاد مي شكست. روي قشون ول مي آردند

 .بازگشتند آن يكي آفترها هم. آفترهاش را برداشت و پايين آمد

يك تكه : مثل هر شب شام دروغي نبود. بود پيرزن از پولهايي آه آچل داده بود شام راست راستكي پخته

. براي آفترها هم گندم خريده بود. نان خالي آه روش آب پاشيده باشند نان خشك يا آمي آش بلغور يا همان

 .ينجه و جو خورد بز هم

من بش قول داده . حاال آاله را سرت بگذار و پاشو برو پيش دختر پادشاه: پس از شام پيرزن به آچل گفت

 . پيشش بفرستمام آه ترا

 ننه، آخر ما آجا و دختر پادشاه آجا؟: آچل گفت

 ...حاال تو برو ببين حرفش چيه: پيرزن گفت

دختر . دختر پادشاه شد از ميان قراولها و سربازها گذشت و وارد اتاق. آچل آاله را سرش گذاشت و رفت

اگر آچل بداند چقدر : ي گفتبود، به آنيز م حالش جا آمده. پادشاه با آنيز محرم رازش شام مي خورد

 .دلم شور مي زند. اما مي ترسم گير قراولها بيفتد و آشته شود. نمي آند دوستش دارم، يك دقيقه هم معطل

پسر وزير را هم . پادشاه امر آرده امشب قراولها را دو برابر آنند. آره، خانم، من هم مي ترسم: آنيز گفت

 .رييسشان آرده

چند جور مربا و آوآو و  شام پلو مرغ بود با.  پادشاه و شروع آرد به خوردنآچل آمد نشست آنار دختر
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دوري دارد تند تند خالي مي شود و يك ران مرغ هم  خانم و آنيز يك دفعه ديدند آه يك طرف. آش و اينها

 .آنده شد و نيست شد

. اين آار، آار اوست. است خانم، تو هر چه مي خواهي خيال آن، من حتم دارم آچل توي اتاق: آنيز گفت

 ..!نگفتم آچلها هزار و يك فن بلدند

 .دلم برايت يك ذره شده. آچل جانم، اگر در اتاق هستي خودت را نشان بده: دختر پادشاه شاد شد و گفت

من مي روم . خانم، ممكن است براي خاطر من بيرون نمي آيد: آنيز گفت. آچل صداش را درنياورد

 ...مواظب قراولها باشم

خوشحال شد و . خودش دختر پادشاه يكهو ديد آچل نشسته پهلوي. ز آه رفت آچل آالهش را برداشتآني

پادشاه مي خواهد مرا . بگير، جانم را خالص آن آچل، مگر نمي داني من عاشق بيقرار توام؟ بيا مرا: گفت

  .به پسر وزير بدهد

 نك دودگرفته ي ما بند شوي؟آخر خانم، تو يك شاهزاده اي، چطور مي تواني در آلو: آچل گفت

من و ننه ام زورآي : گفت آچل. من اگر پيش تو باشم همه چيز را مي توانم تحمل آنم: دختر پادشاه گفت

سير خواهيم آرد؟ خودت هم آه شاهزاده اي و آاري  زندگي خودمان را درمي آوريم، شكم تو را چه جوري

 .بلد نيستي

 .ميك آاري ياد مي گير: دختر پادشاه گفت

 چه آاري؟: آچل گفت

 ...هر آاري تو بگويي: دختر گفت

تو چند روزي صبر آن، من مي آيم خبرت . به ننه ام مي گويم پشم ريسي يادت بدهد. حاال شد: آچل گفت

 .مي آنم آه آي از اينجا در برويم

 .ر پادشاه به تو بگويم از پسر وزير آه رييس قراولها بود و عاشق دخت آچل و دختر گرم صحبت باشند،

عشقش آشيده بود و . خوابيده آچل وقتي پيش دختر مي آمد ديده بود آه پسر وزير روي صندليش خم شده و

پسر وزير وقتي بيدار شد و اسلحه اش را نديد، . آورده بود شمشير و نيزه ي او را برداشته بود و با خودش

قراول دم در  .ا هم به اتاق دختر پادشاه فرستادفوري تمام قراولها ر. و آار از آار گذشته فهميد آه آچل آمده

زود در را بست و فرياد . گرم صحبت ديد زور زد و در را باز آرد و آچل و دختر پادشاه را. آنيز را ديد

 .آچل اينجاست ..!زود بياييد. آچل اينجاست: زد آه
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نشست و امر آرد زنده يا مرده پادشاه به هياهو بيدار شد و بر تخت . پسر وزير و ديگران دوان دوان آمدند

 .ي آچل را پيش او بياورند

دختر پادشاه روي تختش  .رييس قراولها آه همان پسر وزير باشد، و چند تاي ديگر وارد اتاق دختر شدند

: پسر وزير آه عاشق دختر هم بود ازش پرسيد .از آچل خبري نبود. دراز آشيده بود و قصه مي خواند

 .آجا رفت؟ قراول مي گويد يك دقيقه پيش اينجا بود ي اين آچلشاهزاده خانم، تو نديد

بشويد و  به شما اجازه مي دهد شبانه وارد اتاق دختر مريضش. پدرم پاك بي غيرت شده :دختر به تندي گفت

 !زود برويد بيرون. شما هم رو داريد و اين حرفها را پيش مي آشيد

. سوراخ سنبه ها را بگرديم  امر خود پادشاه است آه تمامشاهزاده خانم،: پسر وزير با ادب و احترام گفت

چيزي پيدا نشد مگر شمشير و نيزه ي پسر . را گشتند آنوقت همه جاي اتاق. من مأمورم و تقصيري ندارم

مال  شاهزاده خانم، اينها: پسر وزير گفت. آورده بود و زير تخت قايمش آرده بودند وزير آه آچل با خودش

آند؟ من به پادشاه گزارش  اگر خودش اينجا نيست، پس اينها اينجا چكار مي.  ربودهآچل ازم. من است

 .خواهم داد

تو نترس، دختر، چيزي به : پادشاه ايستاده بود و بيخ گوشي بش مي گفت در اين موقع آچل پهلوي دختر

 .همين زوديها دنبالت مي آيم. خودت نيار روي

سه چهار نفر در آستانه ي در ايستاده بودند و گذشتن ممكن . ددر رسي بعد، از وسط قراولها گذشت و دم

 .افتاد خواست شلوغي راه بيندازد و در برود آه يكهو پايش به چيزي خورد و آالهش .نبود

آچل هر قدر زبان ريزي آرد آه آالهم را به خودم بده، بد است سر برهنه پيش پادشاه بروم، پسر وزير 

 .گوش نكرد

حرامزاده، هر : داد زد وقتي آچل پيش تختش رسيد.  تخت نشسته بود و انتظار مي آشيدپادشاه غضبناك بر

مرا محو آردي، اما ديگر با چه جرئتي وارد   خانه ي مردم را چاپيدي، قشون-غلطي آردي به جاي خود

 .مي آنم وزيرم بيايد و سرب داغ به گلويت بريزد اتاق دختر من شدي؟ همين االن امر

بدهند  اما اول بگو دستهام را باز بكنند و آالهم را به خودم. امر بكني راضي ام شاه هر چهپاد: آچل گفت

 .آه بي ادبي مي شود پيش پادشاه دست به سينه نباشم و سربرهنه بايستم

 .پادشاه امر آرد آه دستهاش را باز آنند و آالهش را به خودش بدهند

آاله را داد و دستهاش  حرف روي حرف پادشاه بگويد وپسر وزير خواست آاله را ندهد، اما جرئت نكرد 
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پسر آجا رفتي؟ چرا قايم : پادشاه از جا جست و داد زد .آچل آاله را سرش گذاشت و ناپديد شد. را باز آرد

 باشك بازي مي آني؟

 در قربان، هيچ جا نرفته، زير آاله قايم شده، امر آن درها را ببندند، االن: پسر وزير ترسان ترسان گفت

 .مي رود

قراولها اتاق پادشاه را دوره  .آچل تا خواست به خودش بجنبد و جيم شود آه ديد حسابي تو تله افتاده است

 .سوراخي پيدا آند و دربرود آردند به طوري آه حتي موش هم نمي توانست

دن پسر حرامزاده جالد، بزن گر: پادشاه امر آرد. جالد آمد. پادشاه وقتي ديد آچل گير نمي آيد جالد خواست

 ..!ي وزير را

دانستي آاله نمدي آچل چه  حرامزاده، تو آه مي :پادشاه گفت. پسر وزير به دست و پا افتاد و التماس آرد

 ..!بزن گردنش را جالد، رحم نكن.. جور آالهي است چرا به من نگفتي؟

 .و بدين ترتيب پسر وزير نصف شب گذشته آشته شد

هيچ : آشته شد، به آنيزش گفت وقتي ديد آچل تو هچل افتاد و پسر وزير.  پادشاهحاال به تو بگويم از دختر

ميان خواهد آشيد؟ پس ما دست روي دست بگذاريم و بنشينيم  مي داني آه اگر وزير بيايد پاي ما را هم به

 .طفلك آچل جانم دارد از دست مي رود. بلكه آاري شد و آرديم. پيش ننه ي آچل آه چي؟ پاشو برويم

تنها نشسته بود و پشم مي  پيرزن در خانه. قراولها سرشان چنان شلوغ بود آه ملتفت رفتن اينها نشدند

پيرزن گفت آه آچل چه جوري تو هچل افتاد و حاال بايد  دختر پادشاه به. بز و آفترها خوابيده بودند. رشت

  .يك آاري آرد

بز ريشوي زرنگم، آهاي  آهاي: دار آرد و گفتپيرزن فكري آرد و رفت بز را بيدار آرد، آبوترها را بي

يك آاري بكنيد، دل آچلكم را شاد آنيد و . افتاده آفترهاي خوشگل آچلكم، پسرم در خانه ي پادشاه تو هچل

 ..!دختر پادشاه است و مي خواهد عروسم بشود، از غم آزادش آنيد اين هم. مرا راضي ام آنيد

رفتند دوستان خود  آفترها. يش خار و برگ درخت توت آوردندخوردني خواست، پيرزن و دخترها برا بز

پيرزن تنور را آتش آرد، ساج رويش گذاشت آه  .بز بنا آرد به خوردن و گلوله پس انداختن. را آوردند

 .براي آفترها گندم برشته آند

 انداختند بر سر و آنها را مي آفترها گندم مي خوردند و گلوله ها را برمي داشتند و به هوا بلند مي شدند و

 .دستش برنمي آمد در تاريكي شب آسي آاري از. روي قشون و قراول
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پادشاه، اگر يكي دو ساعت اينجوري بگذرد آفترها : گفت به پادشاه. حاال وزير هم خبردار شده بود آمده بود

حسابي  درست وسرمان خراب مي آنند، بهتر است آچل را ولش آنيم بعد بنشينيم يك فكر  در و ديوار را بر

 .بكنيم

آهاي آچل، بيا برو : خودش بلند بلند گفت امر آرد درها را باز آردند و. پادشاه سخن وزير را پسنديد

 .باالخره به حسابت مي رسم روزي!.. گورت را از اينجا گم آن

مي قربان، از فرصت استفاده آرده به خدمتتان عرض : زد آچل از حياط داد. چند دقيقه در سكوت گذشت

 ...خواستگار اينجوري رفتار نمي آنند آنم آه هيچ جا با

 احمق، تو آجا و خواستگاري دختر پادشاه آجا؟: پادشاه گفت

 .من و دخترت عاشق و معشوقيم. پادشاه، دخترت را بده من، بگويم آفترها آرام بگيرند: آچل گفت

 ...ال بيرونش مي آنمهمين حا. من ديگر همچو دختر بيحيايي را الزم ندارم: پادشاه گفت

نوآرها رفتند . خانه بيرونش آنند پادشاه چند تا از نوآرها را دنبال دخترش فرستاد آه دستش را بگيرند و از

 .رفته پادشاه، دخترت خودش در: و برگشتند گفتند

ير ننه اش، دختر پادشاه و آنيزش ش. آچل ديگر چيزي نگفت و اشاره اي به آفترها آرد و رفت به خانه اش

 .داغ آرده مي خوردند

  

*** 

  

ننه اش و دختر پادشاه به  آچل با مختصر زر و زيوري آه دختر پادشاه آورده بود و با پولي آه خودش و

هنوز خارآني مي آرد و آفتر مي پراند و بزش را  اما. دست مي آوردند، خانه و زندگي خوبي ترتيب داد

 . پشم مي رشتند و زندگيشان را درمي آوردنداش و زنش در خانه زير درخت توت مي بست و ننه

 .او هم براي خودش صاحب خانه و زندگي شده بود. آنيز را هم آزاد آرده بودند رفته بود شوهر آرده بود

دادخواهي مي آردند،  حاجي علي آارخانه دار و ديگران هنوز هم پيش پادشاه مي آمدند و از دست آچل

البته هيچوقت چيزي براي خودش برنمي  .تشان دستبرد مي زدبخصوص آه آچل باز گاهگاهي به ثرو

 .داشت
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. نشستند براي آچل و آفترهاش نقشه مي آشيدند و آلك جور مي آردند پادشاه و وزير هم هر روز مي

درباره ي آشته  آوچك وزير را رييس قراولها آرده بود و دهن وزير را بسته بود آه چيزي پادشاه پسر

 ...دشدن پسر بزرگش نگوي

 

***  

 

قصه ي ما هنوز به سر  اما من يقين دارم آه. »قصه ي ما به سر رسيد« همه ي قصه گوها مي گويند آه 

 ...روزي البته دنبال اين قصه را خواهيم گرفت. نرسيده

  

  1345سال 

  پايان
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