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 ای کوتاهاشاره

ی بایستشود، میهای عامیانه باورمندند فولکلوری که گردآوری میبسیاری از محققان فرهنگ

ترین کسر و یا اضافاتی ضبط و ارایه شود. اگر چه رعایت این کمبه همان شکل خام، یعنی بی

ها و ها، متلآوری قصهست اما هنگامی که بحثِ جمعنکته از لحاظ حفظ امانت، درست و به جا

 ها سینهآید ضروری است بپذیریم این روایتهایی از این دست به میان میها و موضوعافسانه

ای اند با نقل مکان از حافظهاند. چون اغلب طوالنی بودهاند و در یادها چرخیدهبه سینه گشته

هایی نارنگ به پیکرشان ها فراموش شده و یا وصلهاز آنهایی ی دیگر احتماالً تکهبه حافظه

اند، بنا به شرایط زمانی و ها بودهها و مادربزرگتر پدربزرگاند. به ویژه راویان که بیشزده

ی علمی بهره نداشته و به همین علت در گویی به شیوهمکانی از سواد، خصوصاً از دانش قصه

ها غافل دادِ آنهای وقوع و دالیل رخم ماجراها؛ انگیزهها از چفت و بستِ محکبرخی روایت

شده است؛ اما اند، چون و چرایی نیز انجام نمیاند. البته چون مخاطبان عموماً کودک بودهمانده

های گوناگون، اذهان مردم، حتا کودکان ها در زمینهآوریامروزه از برکت وسعت و عظمت فن

گان ها آمیخته است که اگر میراثِ روایی گذشتهدادها و پدیدهقدری با چرایی و چگونگی رویبه

ی به مرور زمان، ارایه کنیم، عالوه برآن که در انتقال فرهنگ را با همان شکل درهم ریخته

ای نیز متهم لوحانهباوری سادههای بعدی ناکام خواهیم ماند، به خوشاصیل ایرانی به نسل

 خواهیم شد.

ها که های موجود در برخی از متنی حاضر، نگارنده کوشیده است ضعفبنابراین، درمجموعه

چه نیاز و یا جایی برای گسترش داشته است، این اند را رفع کند و چنانبختانه ناچیز بودهخوش

فروش و باربر( حکیم بودن و طالب تحصیل عنوان مثال: در حکایت )دستمهم را انجام دهد. به

شود تا شخصی ای است که موجب میی در نظر گرفته شدهنگیزهتر علم بودن اهرچه بیش

برای یافتن پاسخی مناسب، سختی سفرهای بسیاری را متحمل شود. همچنین در همین 

حکایت فقط به ظاهر اشخاص اکتفا نشده، از لحاظ روحی ـ روانی و از نظر اقتصادی نیز به آنان 

ای درگیر بوده ای دیگر از جامعهان چهرهتوجه شده است. در آخر، ماجرای حمال، ضرورت بی

 که خلق و به انتهای آن افزوده شده است.
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 فروش و باربرحکایتِ دست

  

اش را ی عمر و زندگیکرد که همهمندی زندگی میاند در یکی از شهرهای دور، دانشآورده

ای رو اش از هیچ سختیضافه کردن به دانشصرفِ کسب علم و معرفت کرده بود و برای ا

دانست و اش را میی مشکلی مواجه شد که نه خودش جوابگردان نبود. اتفاقاً، روزی با مسأله

اش را بست و راهی سفر شد. به هر شهری که هایش. ناچار، بار و بندیلشهرییک از همنه هیچ

یک اش را مطرح کرد، اما هیچو سوالها مندهایش را گرفت. رفت پیش آنرسید، سراغ دانش

 فروشیجا مردِ دستاش کنند. عاقبت کسی به او گفت: برو فالن شهر، آننتوانستند کمک

 ات را بدهد!داند، شاید او جوابهست که خیلی چیزها می

فروش رفت. کُنجِ بازار، جا که رسید، پرسان پرسان، سراغ دستمرد، عزمِ آن شهر کرد. به آن

ی را دید با سر و موی ژولیده، لباسی پاره پوره، غرق فکر و خیال، که با حرکات سر و پیرمرد

زد. جلویش، روی زمین، مقداری خنزر پنزر بود دست و جنباندن لب و ابرو، با خودش حرف می

 کرد.ها کاسبی میکه با فروش آن

و احوال پرسی،  مند با دیدن او در آن وضع، خیلی غمگین شد. بعد از سالم و علیکدانش

 منظور از سفرش را گفت.

اش، هر چه به خودم فشار پیرمرد بعد از شنیدن مسأله، کمی فکر کرد و عاقبت گفت: راست

ید ام، شاای به تو بدهم. بهتر است بروی نزد برادر بزرگتوانم جواب درست حسابیآورم، نمیمی

 ات بکند!او کمک

ای بازار، دکان کوچکی را دید و مردی تقریباً پنجاه همرد، نشانی برادر را گرفت. رفت وسط

دار، اش را گفت. دکانرسید. مسألهگری به نظر میحوصله و پرخاششصت ساله که آدم بی

کمی ریش خاراند؛ کمی سر خاراند؛ معطل کرد و عاقبت جواب داد: عمو جان تو هم چه 

ام نرسید. برو من که چیزی به عقلکنی، ها؛ چه دل ِخوشی داری! در هر صورت، هایی میسوال

 ات را بدهد. برو. برو!مان شاید او جوابپیش داداش بزرگ

ا، جخانه داشت. آنتر که توی چهار سوق، تجارتمند نشانی گرفت و رفت نزدِ برادر بزرگدانش

کرد و هایش مرتب شوخی میها و در و همسایهجوانی را دید سرحال و خندان که با مشتری
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اش را داد؛ اما زد. از او با روی خوش استقبال کرد. خیلی زود هم جواب سواله میقهقه

ات درد نکند؛ ام را حل کردی، دستمند گفت: ای برادر! خیلی ممنون از این که مسألهدانش

ات میسر است و آن را به خواهد اگر برایام میام. دلرو شدهولی حاال با سوال دیگری روبه

 گذاری جواب این یکی را هم بدهی!ام نمیادبیو بیحساب فضولی 

که بتوانم گره از مشکل کسی باز بکنم، خواهد بپرس. من از اینات میجواب شنید: هرچه دل

 شوم!خوشحال می

ی عجیب و غریب. شما سه اید یک مسألهاش شما سه برادر برای من شدهمرد گفت: راست

دست و هم است، هم پیرتر از شما دو نفر است و هم تنگ ترکه از همه کوچکبرادر هستید، آن

قدر جوانی که هر کس تری، آنها بزرگاش. تو که از آناند روی کولانگار غم دنیا را گذاشته

خانه و کند پسر یکی از آن دو هستی؛ از مال دنیا هم شکر خدا این تجارتنداند خیال می

دهد به قول ی شادت هم که خبر از سِر ضمیر میدارایی زیاد را داری؛ سر و وضع و روحیه

 شان را بگو!شود، علتها همه برایم خیلی عجیب است. اگر میمعروف. این

 ی من بیایی!شرطی که ناهار را میهمان من باشی و به خانهتاجر خندید. جواب داد: باشد، به

ن فندق و پسته و نخود های او خندید و با خوردمرد قبول کرد. توی حجره نشست و به شوخی

 و کشمش، خوش گذراند.

ای خورد و چُرت بعد از مزهی او رفت. ناهار مفصل و خوشراهِ تاجر به خانهظهر که شد، هم

گذرد و ناهارش را هم زد. از خواب که بیدار شد، گفت: ای برادر اگر چه به من خیلی خوش می

ام، ولی تا ماجرای خودتان را برایم یلی ممنونات هم خیلی خکامالً سیر و پُر هستم، از پذیرایی

ام کنم زودتر بگو و خالصشوی، خواهش میکنم. اگر ناراحت نمینگویی، احساس آرامش نمی

 بکن!

 گویم!تاجر گفت: ای به چشم. اجازه بده قاچی هندوانه بخوریم، بعد همه چیز را برایت می

های رسیده را بیاور تا با برو از توی سرداب یکی از آن هندوانهاش را صدا کرد و به او گفت: زن

 مان بخوریم!میهمان

 شود!زن جواب داد: اطاعت می
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هایش فشرد، تلنگر زد و ای را آورد. تاجر آن را گرفت؛ در دسترفت و بعد از مدتی هندوانه

یده، برو یکی از اش کرد. عاقبت آن را پس داد و به زن گفت: نه. این نرسکمی دست به دست

 هایش را بیاور!خوب

ی دیگری آورد. تاجر هم همان حرکات را انجام داد و زن، دوباره چشمی گفت و رفت هندوانه

های قبلی را گفت. خالصه، این هندوانه آوردن و بردن چهل مرتبه تکرار شد. همان حرف

 ها، این رسیده. خیلی ممنون!که به هندوانه تلنگر زد، گفت: ام، تاجر بعد از اینی چهلمرتبه

ی دیگر را اش گذاشت و نیمهچاقو برداشت، هندوانه را برید؛ قسمتی را برای خودش و میهمان

گویم و راز ما سه برادر چیست. به زن داد. بعد از رفتن او، گفت: حاال گوش کن ببین چه می

ن داشت؛ وقتی به رحمتِ خدا ی حاالی مقبل از هر چیز باید بگویم پدر ما مال و امالکی اندازه

اش را به سه قسمتِ مساوی بین خودمان تقسیم کردیم. به کار و کسب پرداختیم و رفت، ارثیه

ترِ ما شد که به قول بعدش هم زن اختیار کردیم. از قضای روزگار زنی نصیب برادر کوچک

کن؛ مال خراب کن، گو، فحاش، بریز و بپاش معروف، نصیب گرگِ بیابان نشود؛ بد اخالق، دروغ

طور که دیدی، برادرم را به خاک سیاه نشانده است. هر چه داشت، همه چه بگویم برایت، همان

را برایش به باد داد؛ طوری که حاال ناچار است کنج بازار، مقداری خرد و ریز روی زمین بچیند 

هم که دیدی؛ پیر،  و با پول ناچیزی که عایدش بشود یا نشود، روزگار بگذراند. حال و روزش را

 درب و داغان و همیشه غمگین و متفکر.

بختانه بر مان هم دستِ کمی از )هم عروس( اش ندارد اما برادر وسطی خوشزن برادر دوم

آید. اگر چه برای مقابله با او مجبور ذلیل( است، از پس همسرش برمییکی که )زنخالفِ آن

و زندگی را به خودش تلخ بکند که اتفاقاً همین است مدام دعوایش کند، اخم بکند، غر بزند 

حوصله باشد هایش درهم باشد و بیطور که دیدی همیشه سگرمهمشکل باعث شده است همان

شود. اش کم میی چندانی هم به کسب و کار نداشته باشد. بنابراین روز به روز از داراییو عالقه

 رسد.از من هم که خیلی پیرتر به نظر می

ام شود. جانگیرت می؛ بگذار ماجرای هندوانه را برایت بگویم، خودت همه چیز دستاما من

 که خنک شود داخلبرایت بگوید که ما توی خانه فقط یک هندوانه داشتیم که آن را برای این

سرداب گذاشته بودیم. برای رسیدن به دلِ سرداب باید چهل پله را طی بکنی. شاهد بودی که 

ها پایین برود و چهل مرتبه باال سرم را مجبور کردم که چهل بار از آن پلهمن چهل مرتبه هم

که من جلوی تو که میهمان ما و غریبه هستی، بیاید. او این سختی را تحمل کرد ولی برای این
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 ی اولشرمنده نشوم یک کلمه اعتراض نکرد. در صورتی که هر زن دیگری اگر بود، همان دفعه

 تر داریم!مرد حسابی! مگر ما یک هندوانه بیشگفت: آخر یا دوم می

 وقت غمشود شوهر هیچرویی باعث میفکر و خوشطور زن فهمیده، کدبانو، خوشزندگی با این

طور دمی با اینشود، هماش تلخ میای نداشته باشد؛ اگر هم بیرون از خانه اوقاتو غصه

ام ام و چون به مونسوان ماندهبینی که من جکند. میهمسری کدورت از خاطرش پاک می

کنم. خدا هم که از راستی و تری میام تالش بیشعالقه دارم برای اضافه کردن به دارایی

 افزاید!آید به عمر و ثروت ما میاش میدرستی و شکر نعمت خوش

بختی هستی گویی؛ تو آدم خوشمند آهی کشید و گفت: ای تاجر خوش اقبال! راست میدانش

 تر از این دو نفر کیست؟دانی بدبختاند؛ اما میرهایت بدبختو براد

 دانی، بگو!تاجر جواب داد: نه، تو اگر می

دانی کند. خودت حتماً میای زندگی میمرد گفت: بله. در شهر ما حمالی است که با زنِ ابله

وب، زشت هاست. هر کس که نادان باشد فرق بین بد و خی بدیکه حماقت و نادانی مادر همه

تر از گویم آن حمال بدبختدهد. به این علت میو زیبا، درست و نادرست را تشخیص نمی

اند، تالشی برای باز شان را از دست دادهات که مال و ثروتبرادرهای توست، چون برادران

ما اگذرانند؛ آورند، روزگار میکنند و با همان نانِ بخور نمیری که به دست میگردانیدن آن نمی

داند و اش هیچ قدر تالش و زحمات او را نمیداند همسر احمقکه خوب میحمال شهرِ ما با این

حال دست از دهد؛ با اینراحتی به بادِ فنا میآورد، این، بههر چه او به سختی به دست می

به  کند و جسماً و روحاًدارد و از بامداد تا شام بارهای سنگین مردم را حمل میتالش برنمی

 شود!تر میروز فربهاش روز بهزند، در صورتی که زنخودش آسیب می
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 پادشاه و زن کولی

  

در روزگاری خیلی دور، پادشاهی عاشق زنی کولی شد. برای او پیغام فرستاد که تو باید همسر 

 من بشوی!

 د همیشه غذایم را تنها بخورم!شوم که اجازه بدهیشرطی همسر شما میکولی جواب داد: به

قدر خجالتی است که از هم غذا شدن با من که چیز مهمی نیست، شاید آنپادشاه فکر کرد: این

 که عیب و عار نیست!شرم دارد. این

و  نظیر کولی برایش عادیکم زیبایی کمشرط را پذیرفت و با او ازدواج کرد. بعد از مدتی که کم

، به این فکر افتاد که از راز همسرش آگاه بشود. بنابراین یک روز اش کم شدتب و تابِ هوس

خورد. دید بعد از این که کند و چطور غذا میاش چه میموقعِ صرفِ غذا، رفت ببیند ملکه

هایش را ی کنیزها و ندیمهاش بردند، او همهی شاهی ناهار را به اتاقی آشپزخانهتوسط خدمه

 بیرون کرد و در را بست.

دشاه صبر کرد تا همه جا خلوت بشود؛ بعد آهسته نزدیک شد و از سوراخ در نگاه کرد. دید پا

های متعدد ها و تاقچهای را سرِ دست گرفته است و یکایک جلوی رفی خالیهمسرش کاسه

کند: خانم جان، آقا جان، محض رضای خدا به من فقیر ایستد و التماس میرود، میاش میاتاق

 ام!ید. به خدا چند روز است که هیچی نخوردهعاجز کمک کن

دهد، یا دعاکنان کند و فحش میدهد. بعد زیرلبی غرغر میایستد. ساکت گوش میدقایقی می

 رود.ای دیگر میبه نقطه

ی خالی را به خیال خودش روی غذای بعد از این که اتاق را دور زد، کنار سفره نشست. کاسه

 ا شروع به خوردن کرد.شاهانه خالی کرد و با اشته

پادشاه که از این رفتار متعجب شده بود، طاقت نیاورد؛ در را باز کرد و داخل شد. کولی از 

اش زد. پادشاه خشمگین داد زد: ای زن احمق این چه دیدن او هراسان شد و در جایش خشک

وی مرا خواهی آبرها و حرکات چه منظوری داری؛ نکند میکنی. از این حرفکاری است می
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ات را به دُم قاطر دهم گیسویاش را نگویی، دستور میببری؟ اگر راست و پوست کنده دلیل

 ببندند!

اش این است که من از وار، حقیقتزن به گریه افتاد. التماس کرد: امان بده ای پادشاه بزرگ

اش نان گدایی ام تا روزی که شما مرا به عقدِ خود درآوردید، همههمان زمانی که به دنیا آمده

های که این همه غذاها و میوهام که حاال هم برای اینام و طوری به آن عادت کردهخورده

طور ی گدایی به دست بگیرم. همانام مزه بدهد و گوارا باشد، ناچارم کاسهمزه به دهانخوش

پایین صورت غذا از گلویم های خیالی گدایی کنم؛ در غیر اینکه مالحظه کردید از خانه

 رود!نمی

رفت، با صدای بلند گفت: اصل بد نیکو شاه در حالی که غمگین و متفکر از اتاق بیرون می

 نگردد، چون که بنیادش بد است!

 کرمانشاه - 8819زمستان 
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 دو برادر

  

ها مجرد بود و دیگری کردند که یکی از آنبرادر زندگی میروزی، روزگاری، در روستایی دو 

کردند و شان را درو و جمع میهایشد، گندممتأهل. هر دو کشاورز بودند. فصل برداشت که می

شان هایتا حمل آن به بازار برای فروش یا بردن به انبارها مجبور بودند به نوبت از خرمن

 مراقبت کنند.

شد، پیش خودش که همه جا خلوت مید نگهبان بود، بعد از اینهایی که برادر مجرشب

ای دارم و نه مسئولیتی؛ خودم هستم و گفت: ای دل غافل! من مجردم و یالغوز؛ نه زن و بچهمی

اش بار است. باید چند سر عائله را خرج بدهد. چرا کمکهام؛ در عوض برادرم کلفتدو تا گوش

 کنم!نمی

 ریخت.تر میداشت و روی خرمن برادر بزرگمن خودش برمیو بیل بیل گندم از خر

گفت: مردِ حسابی! تو رسید، او هم به خودش میشب بعد که نوبت به نگهبانی برادرِ متأهل می

ات خرت از پل گذشته است، شُکر خدا زن داری، بچه داری؛ غمی نداری. اما این برادر کوچک

 اش باشی!ه فکر آیندههنوز مجرد است. هزار آرزو دارد. باید ب

تر داشت و روی خرمن برادر کوچکو با همین فکرها بیل بیل گندم از خرمن خودش برمی

 ریخت.می

سوزانند، به دیگر دل میقدر به فکر هم هستند و برای یکدید این دو نفر اینخدا هم که می

 کردند.ها تعجب میدِ آنداد، طوری که هر سال بقیه اهالی ده از درآمدِ زیاشان برکت میخرمن

اش خوب، خدا به او خیر و برکت اش خیر باشد و اعمالبنابراین ای برادر! هر کس که نیت

 دهد.می

 کرمانشاه - 9811/ 1/ 91
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 حکایت تخم مرغ

  

قدر قدم بزند تا کمی آرام بگیرد شد. ناچار بود آنها دچار دل درد میگویند شاه عباس شبمی

راهِ گردی عادت کرده بود. وقتی همه خواب بودند، همهمین خاطر به شبد. بهبعد برود بخواب

ها از پرداخت. یکی از همین شبپوشید و توی شهر به گردش میوزیرش لباس درویشی می

گوی چند نفر را شنید. به وزیرش گفت: بهتر گذشت که صدای گفتای میکنار حمام خرابه

 طوری همگویند. اینها کی هستند و چه میببینیم این است برویم سر و گوشی آب بدهیم،

 کنند و چه عالمی دارند!مان چه فکر میهایفهمیم رعیتشویم و هم میسرگرم می

ی گفتند و داخل خرابه شدند. سه مرد را دیدند که آتشی روشن کرده، وزیر اطاعت کرد. یا اهلل

ان شو وزیر را دادند و کنار آتش جایی برای ها جواب سالم شاه عباسکنار آن نشسته بودند. آن

 باز کردند تا بنشینند.

ها، پرسید: مشغول چه بودید، ما شاه عباس بعد از هو حق گفتن و خوش و بش کردن با آن

 مزاحم نشده باشیم؟

تر بود، جواب داد: چه مزاحمتی درویش! میهمان حبیب خداست. خوش که از همه مسنآن

 زدیم!ستید. ما داشتیم از آرزوهای خودمان حرف میآمدید و مزاحم هم نی

 حال شد. گفت: خّب، بگویید تا ما هم بشنویم!شاه عباس خوش

خواهم جز یک اسب راهوار گفتم من از خدا هیچ نمیاش داشتم میهمان مرد جواب داد: راست

وب سیاحت ی زر تا از این شهر بزنم بیرون. بروم گوشه و کنار مملکت را خوب خو یک کیسه

کنم تا هم خوش گذرانده باشم و هم از اهالی مناطق دیگر چیزی یاد بگیرم. از وقتی خودم را 

ام ی جیبام تا حاال تنها آرزویم همین بوده و بس؛ ولی چه فایده که همیشه شرمندهشناخته

 ام!بوده

دستی روی  با این حرف، همه زدند زیر خنده. نوبت به مردِ دوم رسید که چاق و خپل بود،

رف طخورد. آدم شکم گرسنه بیفتد راه ایناش کشید و گفت: سیر و سفر به چه درد میشکم

اش من آرزو دارم کند؟ راستطرف برود که چه. علم و دانش هم مگر شکم آدم را سیر میآن
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ها هم نه یکی، چند کیسه تا با آنی زر داشتم؛ آنی زر، فقط کیسهجای اسب و یک کیسهبه

ام بند خوردم که راه نفسقدر میخریدم. دِ بخور، دِ بخور. آنروز یک دیگ بزرگ حلیم می هر

 آمد!می

تر بود، کمی مکث کرد. سرخ و از حرف او هم، بقیه زدند زیر خنده. سومی که از همه جوان

 خواهدام میسفید شد. عاقبت دل به دریا زد و گفت: من نه اهل سفرم و نه اهل شکم؛ فقط دل

 کردم!صورت هر شب عشق دنیا را میزن شاه عباس را داشتم. در آن

روی خودش نیاورد. نگاهی به شاه عباس انداخت؛ اما او اصالً بهبا شنیدن این حرف، وزیر نیم

ی قدر گرم گفت و گو شدند تا ستارهها و ماجراها پرداختند و آنبعد از آرزو، به تعریف خاطره

د. شاه عباس و وزیر خداحافظی کردند و هر یک برای استراحت به سحر، توی آسمان پیدا ش

 سرای خودشان رفتند.حرم

تاب که دمید. شاه عباس آمد، روی تختِ شاهی نشست. دستور داد آن سه نفر را به آفتاب عالم

 بارگاه بیاورند.

 ها نشانی گرفتند و طولی نکشید که هر سه را کشان کشان نزدِ سلطان آوردند.گزمه

ای زر به مرد راه کیسهشاه عباس دستور داد یک اسب تیز پا از اصطبل شاهی آوردند. آن را هم

اول داد و گفت: تو مرد عاقل و با هوشی هستی. این اسب و این پول، برای خودت هر جا که 

 دوست داری، برو!

تند و گفت: ای بعد از رفتن او، امر کرد دیگی بزرگ، پُر از حلیم آوردند و جلوی نفر دوم گذاش

 قدر بخور تا بترکی!پرست بیا آنآدم شکم

 بعد، از سومین نفر پرسید: زن داری یا نه؟

جوان که فهمیده بود شاه، همان درویش دیشبی است، از تـرس آن چه گفته بود، زانوهایش 

 تان بشوم، بله!لرزید. هراسان، با زبانی الکن جواب داد: بله قربانمی

ها را به آمیزی شده. آنشاه عباس دستور داد دو عدد تخم مرغ بیاورند، یکی ساده، یکی رنگ

 جوان داد و امر کرد: هر دو را بشکن!
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 کند با هم؟شان چه فرقی میها را شکست. شاه پرسید: داخلهایی لرزان تخمِ مرغمرد، با دست

 جور است!و یکشکل تان بشوم. داخلِ هر دو یکجواب شنید: هیچی قربان

شاه عباس گفت: خب، مردِ حسابی! فرق بین همسرِ من با همسرِ تو، همین رنگ و لعاب است. 

 تو خیال کردی پشت این رنگ و لعاب چه هست؟

 جوان سر به زیر انداخت و ساکت ماند.

شاه گفت: مطمئن باش چیزی نیست که زن تو هم نداشته باشد. برو. برو عاقالنه فکر بکن تا به 

که الکی حسرت زندگی این و آن را مسر خودت قناعت بکنی و با او خوش باشی؛ نه اینه

 بخوری!

 کرمانشاه - 9/87/8819

  

www.ketabesabz.com



 ماجرای مرد یک چشم

  

روزی، روزگاری در کنج بازار، توی یک حجره، دو بزاز نشسته بودند. این دو نفر که از دیر باز 

ر به هم انس و الفت داشته باشند که حتا قدهمسایه بودند، مرور زمان باعث شده بود آن

 شان را هم برای یک دیگر بازگو کنند.رازهای مگوی

آن روز هم چون کمی بازار خلوت بود و هیچ مشتری نداشتند، از فرصت استفاده کرده بودند تا 

 برای هم دردِ دل کنند.

که زندگی را برای ینگفت و اهای همسرش میها و ناسازگاریبزاز میهمان مرتب از بد اخالقی

گیری هم نداشت، ی چشماش کور بود و قیافهاو زهر کرده است؛ اما دیگری که اتفاقاً یک چشم

 گفت: زن من از لحاظ مهر و محبت و شوهر دوستی لنگه ندارد!می

کرد که عاقبت میهمان کنجکاو شد راز خوشبختی او را سرایی میقدر سخنو در این باره آن

کند و چطور با گوید و چه کار میاش کرد که توی خانه چه میمین علت سوال پیچبداند. به ه

 های دیگر.کند و خیلی پرسشهمسرش رفتار می

دهم، ای انجام نمیالعادهی مردهای دیگر. هیچ کار خارقمیزبان جواب داد: من هم مثل همه

خرم که جیلی، هر چه بود، میای، آام میوه[، سر راه9بندم]فقط عصر به عصر که حجره را می

 دست خالی به خانه نروم. همین و همین!

ات همین باشد. به من قول بده، مرد و مردانه یک میهمان گفت: خیلی خُب، شاید راز موفقیت

 شود. قبول است؟امروز را دستِ خالی بروی خانه تا ببینیم چه می

یا یک ـ دو کیلو میوه دوست دارد؟  خاطر یک مشت آجیلام مرا بهکنی زن: بع! تو خیال می

ام. ولی باشد، برای این که ترین توهینی است که تا حاال از تو شنیدهاختیار داری. این بزرگ

 روم!خیالی امروز دست خالی میثابت کنم چقدر کج

ی در را کوبید. اش عمل کرد. آن روز عصر بی آن که چیزی بخرد به خانه رفت. کوبهبزاز به قول

 ات!رش از توی اتاق داد زد: آمدم آقا جان؛ آمدم قربانهمس
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رر که مکهای ایوان پایین آمد. حیاط را پیمود و درحالیصدای پایش را شنید که شتابان از پله

 گفت: آقا جان ببخش معطل شدی!می

در را باز کرد و طبق معمول دست دراز کرد تا دستمال رنگارنگِ ابریشمی که همیشه پُر بود را 

از مردش بگیرد؛ اما همین که دستِ بزاز را خالی دید، سر بلند کرد و با دیدن صورتِ همسرش 

ات را بستی. خاک رفته ات چه شده. چرا این یکی چشمیکه خورد: اعه، خاک به گورم، چشم

 توش؟

کنی. توی این بزاز از ته دل آه کشید. جواب داد: ای بدبخت، یک عمر است با من زندگی می

ام ام بوده است ببینی چه آوردهات فقط و فقط به دستای. چشمدت اصالً مرا ندیدههمه م

 کردم مرا به خاطر خودم دوست داری![. آخ که چه احمق بودم من خیال می2بترخانی]

 کرمانشاه - 8817تیرماه  6
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 زاهد و زرگر

  

دو پرهیزگار و با خدا و دارای کرامات. یکی کنج چهارسوق شهری اند دو برادر بودند؛ هر آورده

کرد و دیگری پناه برده به دل غاری در کوهی دور دست صبح تا شام به بزرگ زرگری می

 عبادت و ریاضت مشغول بود.

ای را توی پنبه گذاشته، نزد برادر فرستاده بود؛ از کرامات زرگر آن بود که زغال گداخته

که بسوزد؛ و زاهد نیز غربالی پُر آب را رنگ پنبه به زردی بگرایید چه برسد به آنکه حتا آنبی

ی اش، روی کورهسوقات برای برادر فرستاده بود که زرگر به رسم یادگار، آن را از سقف مغازه

 کرد.آتشی آویخته بود که از آن برای ذوب کردن طال استفاده می

چاره اسیر زن و دیدن برادر کرد. به خودش گفت: آن بی ها، دل زاهد هوایخالصه، بعد از سال

ها ناچار است مدام به کار و کسب بپردازد؛ به همین فرزند شده است. برای سیر کردن شکم آن

 ی ارحام ندارد. بهتر است من بروم سری به او بزنم!علت فرصتی برای صله

ان بسیاری را صرف کرد و مسافتی بنابراین از کوه پایین آمد و راه شهر را در پیش گرفت. زم

دیگر شاد شدند. ی زرگر رسید. دو برادر از دیدن یکطوالنی را پیمود تا عاقبت به مغازه

های ظهر، که زرگر گفت: ای برادر، روبوسی کردند و حال و احوالی و بگو و بپرس تا نزدیکی

 و فرزندان من تو را ببینند! وقتِ ناهار است. بلند شو به خانه برویم هم غذایی بخوریم و هم زن

ام. دانی که من دست از مال و مردم کشیدهآیم. میزاهد جواب داد: نه برادر جان، به منزل نمی

کنم. اگر سختی این راه طوالنی را بر خود جای معاشرت با خالیق، با خالق راز و نیاز میبه

ه بخاطر میهمانی و خورد و ی رحم بوده است نام، فقط برای انجام دادن صلههموار کرده

 خوراک!

هر چه زرگر اصرار کرد، زاهد زیر بار نرفت. حتا قبول نکرد از طباخی بازار برایش طعام بیاورند. 

 ای نان گرفت و گفت: همین برایم بس است!لقمه
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زدند، او ناگزیر اش لب به غذا نمیرفت، زن و فرزندانچون تا هنگامی که زرگر به خانه نمی

انه شد و زاهد کنج دکان ماند تا هم زیر لب ذکر کند و هم با تماشای بیرون، عظمت راهی خ

 گر باشد.پروردگار را نظاره

ی سیاه به صورت، داخل آمد و با هنوز دقایقی از رفتن زرگر نگذشته بود که زنی با روبنده

اشته باشید، همه را خواهم. هر چند تا که دی این النگو را میصدای زاللی پرسید: آقا، من لنگه

 خرم. دارید؟می

اش را پیش آورد. با دیدن اش را باال زد و دستو برای نشان دادن النگو، کمی آستین پیراهن

مُچ سفید و چاق زن، دلِ زاهد لرزید و همین لرزش باعث شد آب از غربال راه بگیرد و روی 

 کوره بریزد.

اش پاشیده شده است و زاهد غمگین ی دکانزرگر از خانه که برگشت، دید خاکستر به همه جا

 سار، منتظر تحویل دادن مغازه به او و بازگشت به کوه است.و شرم

 زرگر با دیدن غربال خالی و غمِ برادر جویای اخبار شد.

دانم جن بود، ابلیس بود، هر چه بود یک لحظه که: نمیزاهد سرافکنده ماجرا را شرح داد و این

ام را به باد داد و رفت. دیگر جای من در شهر نیست چون این جا از آمد، یک عمر عبادت

 ام!گاهی نفس در امان نیستم. باید برگردم به عبادتوسوسه

خواهی بروی کوه چه بکنی. از خالیق دور شدن و زرگر زیر خنده زد و گفت: ای برادر جان می

ها و مردم باشی؛ انواع هوس فقط عبادت کردن که کاری ندارد. عبادت واقعی آن است که بین

ها را ببینی و بشنوی و بتوانی خودت را نگهداری، آلوده نشوی. پاک بمانی. کنار گود وسوسه

 اش کن گفتن که هنر نیست!ایستادن و لنگ

 کرمانشاه - 8817نهم مردادماه  
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 ی آجیل نذر موالقصه

  

ام ه کهکشان فالک کشیده؛ جاناللهم صل علی محمد و آل محمد. ای برادر بد ندیده، سر ب

برایت بگوید که در روزگارهای قدیم پیرمرد خار کنی بود که با کندن و فروختن خار، زندگی 

آورد؛ به همین راضی بود و خدا ای نان در میکرد. لقمههایش را تأمین میخودش و زن و بچه

ل های قبها و ماهد روزها و هفتهی سحر که به بیابان رفت، دیکرد. اتفاقاً یک روز کلهرا شکر می

هایی را که هست، قدر خار کنده که دیگر چیز زیادی باقی نمانده. به خودش گفت: امروز اینآن

 کنم تا بعد، خدا کریم است!سره میکنم و کار را یکهمه را می

ی اتهکرد دیگر بوی خارهای بیابان را کند؛ طوری که تا چشم کار میهای عصر همهتا نزدیکی

ی آن را تواند همهقدری خار جمع کرده است که نمیشد. کارش که تمام شد دید بهدیده نمی

اش آیم بقیهبرم و فردا صبح زود میاش را امروز میجا به شهر ببرد. به خودش گفت: نصفیک

 برم!را می

تر از هر بیشآلود و خیس از عرق روانه شد. اگرچه امروز ی خار را به پشت گرفت، خاکپشته

وقت دیگری زحمت کشیده، کار کرده و خسته شده بود اما خوشحال بود فردا کار چندانی 

هایش به اش برود و ساعاتی را بین زن و بچهتواند بعد از فروختن خارها، زود به خانهندارد. می

 استراحت بگذراند.

اش د و توی دستمالخالصه، آن روز او به شهر رسید. بارش را فروخت. کمی خوراکی خری

اش رسید که دیگر شب شده بود. شب را به خوشی و سالمتی سر کرد. پیچید. وقتی به خانه

صبح، هنوز هوا تقریباً تاریک بود که راه افتاد. آفتاب نزده، به بیابان رسید. از دور دید اثری از 

بور کرده است و جا عتر که شد، دید گویا شب گذشته کاروانی از آنخارهایش نیست. نزدیک

اند. آه از نهادش ی خارهای او را آتش زدهکاروانیان برای استفاده از گرما و پختن غذا همه

هدر رفت. حاال چه ام بهی زحماتداد، دیدی چطور همهدرآمد. به خودش گفت: ای داد و بی

 هایم پیدا کنم!بکنم، چه نکنم. از کجا یک لقمه نان برای زن و بچه

طاقت شد. روی زمین نشست. سر روی زانوهایش کرد، راه به جایی نبرد. از غصه بیهر چه فکر 

ریخت به چه دُرُشتی. گذاشت و های های گریه کرد. حاال گریه نکن، کی بکن. پِل پِل اشک می
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شد. سر بلند کرد. دید اللهم صل همین موقع صدای سم اسبی را شنید که به تاخت نزدیک می

شود. به او که رسید، ، یک آقای نورانی، سوار اسبی قشنگ، نزدیک میعلی محمد و آل محمد

 کنی؟ایستاد و پرسید: ها، پیرمرد برای چه گریه می

 ام نگذار که خون است!پیر خارکن جواب داد: ای آقا، دست به دل

 اش پیش من باشد!اسب سوار، گفت: تو بگو چه دردی داری شاید درمان

تر از این ات بروم بیشل تا آخر گفت و اضافه کرد: آقا جان قربانپیر خارکن ماجرا را از او

اش چرخ ام که تا چند فرسنگ از هر طرف، خاری باقی نمانده که بکنم و با فروشناراحت

هایم دانم از حاال به بعد از کجا پولی به چنگ بیاورم تا زن و بچهام. نمیچرخانام را بهزندگی

 گرسنه نمانند!

اند ات را که آتش زدهعلی محمد و آل محمد. اسب سوار پرسید: ارزش خارهایاللهم صل 

 چقدر بوده؟

 پیر عرض کرد: سه پول!

اسب سوار از پَر شالی که به کمرش بسته بود سه پول بیرون آورد به پیرمرد داد. از اسب پایین 

زمین جمع کرد و توی دامن او ریخت. گفت: آن پول را خرج کن و این آمد. مشتی ریگ از 

ات را هم ی رزق و روزیخورد. خدا کریم است. غصهها را هم داشته باش به دردت میریگ

هایش است. از این به بعد روزگارت خوب نخور که ارحمه راحمین خودش روزی رسان بنده

ی همین سه پول باید آجیل بخری و بین تماً اندازهای یک بار حشود؛ اما یادت باشد هفتهمی

 فقیر فقرا تقسیم کنی تا همیشه کامیاب باشی!

وار سقدرصبر کرد تا اسب و اسباش شد. به تاخت رفت. پیر خارکن آناین را گفت و سوار اسب

 اشهای توی دامندانست با ریگاز نظرش گم شدند. از گرفتن پول خوشحال شده بود اما نمی

خورد. این همه ریگ ریخته گفت: آخر، ریگ بیابان به چه دردم میکار بکند. به خودش میچ

 خواهم چکار!ام هست میجا، این یک مشت را که توی دامناین

ها را که اسب سوار داده بود روی زمین بریزد. به شهر برگشت. به بازار رفت. اش نیامد آناما دل

داد. اشو به خانه که رسید، خریدهایش را تحویل زن سه پول را خرج خورد و خوراک کرد

www.ketabesabz.com



[ ریخت. آن روز تا شب برای خودش استراحت کرد. شب 8خانه]ی صندوقها را هم گوشهریگ

اش رفت در اتاق را باز کرد. دید زن همسایه است. پرسید: بفرما. زنند. زنکه شد شنید در می

 خواهی؟چه می

اش بازرسی کرد؛ بعد، دست زن اوانه همه جا را با نگاهزن، سرکی توی اتاق کشید و کنجک

ام. اش از کار شما سرگردان ماندهخارکن را گرفت، توی حیاط کشاند و آهسته جواب داد: راست

اید توی شما که تا امشب اصالً چراغ نداشتید. امشب هم که دارید، چرا آن را به جای اتاق، برده

 اید؟خانه گذاشتهصندوق

خانه بود انداخت. دید اللهم صل علی محمد و آل نگاهی به سمتی که دیوار صندوق زن خارکن

زند به چه روشنایی؛ انگار خورشید سر زده بود. خودش ی آن، نوری بیرون میمحمد، از روزنه

سرد و آرام ای بود دست و پایش را گم نکرد؛ خیلی خونهم تعجب کرد؛ اما چون زن فهمیده

ها نشویم، که مزاحم خواب آناند. من و مَردَم برای آنمان خوابیدههایاش بچهگفت: راست

 زدم!خانه با هم حرف مینشسته بودیم توی صندوق

 تان که توی اتاق بود!زن همسایه کنایه آمیز گفت: آقای

 جواب داد: بله، صدای در که آمد، برگشتیم ببینیم کیه!

ای توی ت. از پیر خارکن پرسید: چه گذاشتهو زود او را دست به سر کرد و به اتاق برگش

 خانه که این همه روشنایی دارد؟صندوق

 جاست!ام؟ فقط یک مشت ریگِ ناقابل آنپیر، جواب داد: هیچی، چه گذاشته

خانه را باز کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دید اش رفت در صندوقراه زنمتعجب، هم

درخشند. خارکن گفت: زن، صدایش را در نیاور که اغ، میچرها مثل گوهر شبی آن ریگهمه

کنند. طوری ها پول خوبی میمان را درست حسابی رسانیده است. غلط نکنم اینخدا روزی

 شان بکن که کسی نبیندشان!قایم

اش بود با التماس گفت: بابا جان، من هیچ طال و دختر بزرگِ خارکن که موقع شوهرکردن

د بنها یک گردنبندی؛ هیچی. با چند تایی از این ریگبندی، نه دستگردنجواهری ندارم. نه 

 ام خوش بشود!برایم درست بکن تا دل
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اند، قبول کرد. فردا صبح، اول چند چراغها واقعاً گوهر شبدانست آن ریگپیر خارکن که نمی

ی خترش داد. بعد، یکبند و به دها را سوراخ کرد و به بند کشید؛ شد یک رشته گردنتایی از آن

شان را برداشت و به بازار بُرد. گشت و گشت تا به یک جواهر فروش یهودی هایتریناز کوچک

 خری؟رسید. آن را نشان داد و پرسید: این را چقدر می

خبر است. گوهر را گرفت. چه دارد، بییهودی خیلی زود فهمید پیر خارکن از ارزش واقعی آن

 ای باال انداخت و با لحنیچرخاند. آن را زیر و باال کرد. بعد، الکی شانههایش مدتی بین انگشت

خواهم از این برای نگین انگشترهایی تفاوت جواب داد: قیمت چندانی ندارد اما چون من میبی

 دهم!سازم استفاده بکنم، پول خوبی بهت میکه می

داری، بیاور که خریدارش من مبلغی به او داد و اضافه کرد: هر چند تا دیگر از این سنگ 

 هستم!

 پیر خارکن گفت: چشم!

اش خواست از خوراک و و راه افتاد. قبل از هر چیز سه پول داد آجیل نذر موال و بعد هرچه دل

هایش هایش خرید. با دستِ پُر به خانه برگشت. به زن و بچهپوشاک برای خودش و زن و بچه

ای سه پول آجیل نذر موال من باشم یا نباشم هفته گفت: ای زن، ای دخترها یادتان باشد چه

 بین فقیر فقرا تقسیم بکنید. یادتان نرود ها!

 ها گفتند: چشم!آن

شان هر کس هر چه شان پُر از خیر و برکت شد. از جمع خانوادهاز آن روز به بعد زندگی

لی شان تنگ بود کمک ماهایی که دستخرید؛ به همسایهخواست برای خودش میمی

کردند. هر نیازش میدیدند محتاج است از مال دنیا بیی خدایی را که میکردند. هر بندهمی

ت. فروخبرد به قیمت خوبی میکشید، پیرمرد یکی از گوهرها را میشان ته میوقت هم که پول

و بگای دایر کرد. خالصه سرت را درد نیاورم، دیگر خارکن نگو، خانهها تجارتکم با پول آنکم

رفت. رفت و آمدِ یکی از اعیان و اشراف شهر که هرازگاهی هم برای تجارت به سفر می

کشید. هر مرتبه شد معموالً خیلی طول میمسافرهای آن زمان چون با اسب و قاطر انجام می

 اش حتماً نذر را ادا کنند.کرد در غیاباش سفارش میرفت به خانوادهکه او به سفر می
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ها که پیرمرد خانه نبود، محمد و آل محمد. اتفاقاً توی یکی از همین مسافرت اللهم صل علی

ی سوم دختر خارکن با اش فراموش کردند آجیل نذر موال بخرند. هفتهدو هفته تمام خانواده

که امروز دختر پادشاه هم به حمام آمده است. چون هر دو مادرش رفت حمام؛ غافل از این

ید کسی که کنار او نشسته، شازده خانم است و نه شاهزاده خانم لخت بودند نه دختر فهم

فهمید او دختر چه کسی است. هر دو با هم دوست شدند. حرف زدند. به شوخی آب به سر و 

دیگر را کیسه کشیدند. حسابی که صمیمی شدند، دختر پادشاه ی هم پاشیدند. پشتِ یککله

بند خوشگلی ی عمرم همچین گردنر همهبند قشنگی داری. من دگفت: به به، چه گردن

 ام!ندیده

های شازده خانم شده و فهمیده بود او کیست، گردن بند کم متوجه ندیمهدختر خارکن که کم

 را باز کرد و به او داد. گفت: بفرما. قابل تو را ندارد!

است و چه مند بند ارزشدختر پادشاه اول زیر بار نرفت. شروع کرد تعارف کردن که این گردن

 ها زیاد داریم. اال و بال، مال تو!و چه؛ اما دختر جواب داد: ما از این

شرط این که او هم دعوت او را قبول کند و یک روز برای میهمانی به شازده خانم قبول کرد به

 قصر شاه برود.

دیگر گفتند و خوش و خندان از هم جدا بعد، خودشان را آب کشیدند؛ عافیت باشدی به یک

 شدند.

اللهم صل علی محمد و آل محمد. مدتی بعد، از طرف دختر پادشاه پیام رسید که برای فردا 

راه اش را پوشید و همناهار دختر پیر خارکن دعوت است. فردا که شد، او بهترین لباس

های شازده خانم که به پیشوازش آمده بودند به قصر رفت. تا ظهر با دختر پادشاه شوخی ندیمه

ای هم تدارک دیده شده بود، خورد و بعد، رفتند مزهخوش گذراند. ناهار مفصل و خوش کرد و

توی باغ برای گردش و کنار استخر برای شنا و خالصه، حسابی تفریح کردند. غروب که شد 

اش بیاید. بعد، شاد و شنگول از هم خداحافظی شازده خانم قول گرفت دوباره او به دیدن

 کردند.

اش با دختر که رسید دید پدرش از مسافرت برگشته است. ماجرای دوست شدن دختر به خانه

بند را همه گفت و از او خواست دوباره یک رشته پادشاه و رفتن به مهمانی و هدیه دادن گردن
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بندی دقیقاً مثل اولی درست کرد و از آن گوهرها را برایش درست کند. پیر خارکن هم گردن

زنند. در را که باز کردند؛ اش آویزان کند. همین موقع شنید در مینبه دخترش داد تا به گرد

جا که رسیدند دیدند ی اهل خانه را دست بسته به بارگاه بردند. آنمأموران شاه ریختند همه

، بند افتاداش به گردندختر پادشاه هم عصبانی و ناراحت پیش پدرش ایستاده است. تا چشم

بند پاره شد و هم گردن دختر خارکن خراشیده که هم بندِ گردن جلو دوید؛ طوری آن را کشید

خند کرده است. اول با من عهدِ شد. گفت: دیدی پدر راست گفتم. این حرام لقمه مرا ریش

خورد؛ مان را میآید و غذایدهد و به قصر میبندش را به من هدیه میبندد و گردندوستی می

دزد بند را میبیند در یک فرصت مناسب گردنجانب ما می بعد از آن همه عزت و احترام که از

 برد!و با خودش می

بندت را نداشتی چرا آن را هدیه پادشاه پرسید: ای دختر، تو که طاقت دل کندن از گردن

 اش؟ای چرا دزدیدیدادی. وقتی هم که آن را هدیه داده

اند، این، مین امروز درست کردهبند را هدختر و پیر خارکن هر دو قسم خوردند که این گردن

آنی نیست که به شازده خانم هدیه داده شده است. هر چه گفتند و هر قدر عجز و التماس 

گو. مال و ای نداشت. پادشاه گفت: معلوم است شما هم دزد هستید و هم دروغکردند نتیجه

 اید!ثروتی هم که دارید همه را از راهِ حرام به دست آورده

اش را مصادره و زن و ی اموالیش فرمان داد پیر خارکن را زندانی کنند؛ همهبه مأمورها

 هایش را از شهر بیرون کنند.بچه

ی خالصه، آه از نهاد پیر خارکن درآمد. از عزت و منزلت افتاد به ذلت و بدبختی. رفت گوشه

اش اشک ریخت و گاهی گاهی به حال زار خودش و اهل و عیالمحبس زانوی غم بغل گرفت. 

آورد. گاهی انسان را از خاک بلند ها و بالهایی سر آدم میرفت توی بحر روزگار که چه بازی

 شود.اش چیده میزند که رمقاش میکند و گاهی طوری به زمینمی

اب دید اللهم صل علی ها سر کرد. تا عاقبت یک شب خوخالصه، با این حال و احوال مدت

 ای؟محمد و آل محمد، همان آقای اسب سوار آمد و پرسید: ها، پیرمرد، چرا ماتم گرفته

 بینی؛ چطور ماتم نگیرم؟ات شوم؛ خود شما که حال و روزم را میپیر جواب داد: ای آقا، قربان
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دهد ی که میاش این است که به عهدی که بسته بودیم وفا نکردی. انسان قولسوار گفت: علت

ای سه پول خرج آجیل نذری بکنی؛ پس چرا نکردی باید به آن عمل کند. مگر قرار نبود هفته

 که به این مصیبت دچار شدی؟

 هایم فراموش کردند!عرض کرد: مقصر من نبودم. زن و بچه

 بخت بشوی، همان کاری را که گفتم انجام بده!که دوباره خوشدانم. برای اینسوار گفت: می

 ام نیست!ات بشوم، من که پولی ندارم تا نذرم را ادا کنم. آه در بساطخارکن زار زد: قربان

 ی در!ام کنار پاشنهسوار گفت: برایت سه پول گذاشته

اش هی زد و دور شد. خارکن از خواب بیدار شد. دید، اللهم صل علی این را گفت، به اسب

ه است توی آن زندان تاریک و نمور. صلوات محمد و آل محمد، چه بوی عطر و گالبی پیچید

ای ایستاد که به ی در زندان سه پول را پیدا کرد. آمد کنار روزنهفرستاد و رفت از بغل پاشنه

ا شد با ی جوانی پیدگذری بیاید. طولی نکشید که سر و کلهشد. منتظر ماند تا رهبیابان باز می

ازیانه چرخان و خوش و خندان. خارکن او را صدا لباس پُر زرق و برق، سوار بر اسبی کُهر، ت

 خواهی؟کرد. جوان نزدیک که شد، پرسید: ها چه می

روی، برو خدا نگهدارت خارکن گفت: ای جوان خوش قد و باال، برای هر کاری که به شهر می

 باشد؛ این سه پول را بگیر موقع برگشتن برای من آجیل نذر موال بخر!

خواهم بروم برای نامزدم لباس عروس بخرم. امشب جشن د: من میداجوان مغرورانه جواب

 دامادی من است. کی وقت دارم بروم برای تو آجیل بخرم. بد نکن، به خدا ننال!

اش را هی کرد و رفت. هنوز مقداری دور نشده بود که پای این را گفت. پوزخندی زد. اسب

سوار روی زمین غلتیدند. گردن ب و اسباسب به سوراخ موشی که توی بیابان بود فرو رفت. اس

 اش شد عزا.جوان شکست و عروسی

آلود. از این واقعه گذشت. بعد از مدتی انتظار، مردی آمد قوز کرده، غمگین؛ با لباسی خاک

 ای؟روی. چرا قوز کردهخارکن او را صدا کرد و پرسید: ای مرد کجا می

 ه خون است!ام نگذار کجواب داد: ای پدر جان دست روی دل
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 ات کنم!خارکن پرسید: چرا، چه شده است. برای من بگو شاید بتوانم کمک

  مرگکس ساخته نیست؛ یگانه پسرم دَممرد آهِ سردی کشید و گفت: دیگر کمکی از هیچ

 روم برایش کفن بخرم!اند. دارم میها او را جواب کردهاست. طبیب

این سه پول را بگیر، موقع برگشت برای من کمی روی، بیا خارکن آه کشید و گفت: تو که می

شنوی از رحمت خدا نومید نشو. سه پول آجیل هم نذر آن آجیل نذر موال بخر. از من می

 اش کرد!اش آمد و خوبات بکن، خدا را چه دیدی شاید رحمبچه

ن نشو؛ مرد گفت: ای پدر، این پسری که من دارم تا برگردم مطمئناً مرده است؛ اما چشم، نگرا

 ات خالص بشوی!کم تو یکی از گرفتاریخرم شاید دستبرای تو آجیل می

ی شهر شد. کفن و کافور خرید. وقتی خواست آجیل نذر موال بخرد به پول را گرفت و روانه

که حرف پیرمرد زندانی را زمین نینداخته باشم، نذر فرزند خودم خودش گفت: بگذار برای آن

 لی دارد!هم آجیل بخرم، چه اشکا

اش برگشت، دید، اللهم صل علی محمد و آل بعد از این که آجیل را به خارکن داد و به خانه

اش، صحیح و سالم نشسته با مادر و خواهرهایش مشغول بگو بخند است. محمد، پسر روبه موت

 بان تقسیم کرد.ها و زندانخارکن هم آجیل نذر موال را پاک کرد و بین زندانی

ها، کنار استخر بزرگ نشسته ی شاخه و برگ درختبشنو، دختر پادشاه زیر سایهاز آن طرف 

ها داده بود که ی پرندهکرد و گوش به نغمهبود و به تأللو نور آفتاب و امواج ریز آب نگاه می

مرتبه کالغی در آن نزدیکی غارغار صدا کرد. دختر به درختی که کالغ روی آن نشسته بود یک

ی آن ترین شاخهچه به گردن دارد به پایینبندی دقیقاً شبیه آنناگهان دید گردننگاه انداخت. 

تنی و بازی به استخر رفته بودند، آویزان است. یادش آمد روزی که با دختر خارکن برای آب

 جا آویزان کرده بود.خودش آن را آن

کردم آن ه گمان میبندی است کدوان دوان پیش پادشاه رفت. گفت: ای پدر این، همان گردن

بندِ یک شکل دارم. پس آن دختر راست بینی حاال دو گردندختر از من دزدیده است. می

 جا کردیم!گفت. ما خیلی زود به او تهمت زدیم و قضاوتِ نابهمی

www.ketabesabz.com



ایم. هم گویی. ما به آن خانواده خیلی ظلم کردهپادشاه گفت: ای دختر جان راست می

ایم. باید ایم و هم آن همه زجرشان دادهایم؛ هم تهمت زدهداده شان را با بدی جوابخوبی

 مان را جبران کنیم!هایهرچه زودتر بدی

راه پیرمرد به زود مأمور فرستاد زن و فرزندان خارکن را هر جا که بودند، پیدا کردند و هم

را که مصادره  شانها را نوازش کرد. عذر خواست. دستور داد اموالبارگاه آوردند. پادشاه آن

 ی شاهی رویش گذاشتند.ها برگردانند و همان مقدار هم از خزانهشده بود به آن

هایش خوش و خرم به خانه اللهم صل علی محمد و آل محمد، خالصه پیر خارکن، با زن و بچه

شان برگشتند و تا عمر داشتند زندگی را به شادی خرمی گذراندند و از آن به بعد و زندگی

ادشان نرفت هر هفته سه پول آجیل نذر موال بخرند. بر جمال محمد و آل محمد دیگر ی

 صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.

 کرمانشاه -8811ی اول فروردین ماه نیمه
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 جادوی عشق

  

روزی، روزگاری مردم یکی از شهرهای مشرق زمین تصمیم گرفتند به تقلید از معماری رُم 

بناهای بلند با برج و باروهای سر به آسمان کشیده بسازند. شروع کردند و ها و باستان عمارت

های گِلی یکی پس از دیگری تخریب و به کرد. چادرها و خانهی شهر تغییر میآرام، آرام چهره

هایی خیلی های بزرگ و مساجدی با منارهها را ساختمانشد و جای آنی شهر رانده میحومه

انجامید؛ طول میها بهها و گاه سالشان ماههایی که کار ساختمان سازیگرفت. عمارتبلند می

دیدی که سخت مشغول گذشتی کارگران و بناهایی را میای میکه هر وقت که از گوشهطوری

 کار بودند.

گذشت اما اش از هفتاد میها پیرمرد کارگری بود به نام قاسم که اگر چه سندر میان آن

ی سرزندگی، صدای کرد. آوازهخودش جلب میه نظر هر عابری را بهخصوصیاتی داشت ک

 ی مردم کوچه و برزن بود.زد همهاش برای باال انداختن آجر، زبانخوش و قدرت جادوئی

ی صبح که سر کار نام به شهر آمده بود و در این مدت از کلهدو سال قبل، از روستایی گم

کرد. به تنهایی برای چند بنا که روی خواند و کار مییبند آواز مآمد تا تاریکی هوا یکمی

انداخت. طوری پر نیرو و پشتِ داربست در ارتفاعات مختلف مشغول دیوارچینی بودند آجر می

تر تر. کوتاهزد: قاسم، یواشسر هم که حتا بنایی که روی باالترین داربست بود مرتب داد می

 ام کردی!بینداز برادر جان، خسته

ی استادش کار بکند. مردمی کرد بنا به خواستهزد و سعی میخند میهم آوازخوان، لب قاسم

دیدند چطور تا آن ایستادند و میاش میگذشتند، مات و مبهوت دقایقی به نظارهکه از بازار می

 هها و مردهایی کاعتنا به زنبردند. او بیاش لذت میاندازد و از صدای خوشارتفاع بلند آجر می

ابی تاش بیخواند. انگار بُلبلی بود که برای دیدن جُفتایستادند میاش میهر روز به تماشای

 کرد.می

اش کس از زندگی خصوصیزد همه بود، اما هیچاگر چه قدرت جادویی و صدای زیبایش زبان

ار بدانست. قدرت و سرزندگی پیرمرد رازی بود که نه تنها ذهن مردم شهر، بلکه درچیزی نمی

 خودش مشغول کرده بود.حاکم را هم به
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ای از وزرایش برای تماشای او به بازار آمدند. حاکم با دیدن قاسم انگشت روزی حاکم با عده

که دقایقی مبهوت او ماند، رو به وزیرش کرد و گفت: ما تعجب به دهان برد. بعد از آن

 !ی این راز را برای ما بگشاییدخواهیم هر طور شده گرهمی

 وزیر تا کمر خم شد. تعظیم غرایی کرد و جواب داد: امر، امر سلطان است!

ای خود را به فردای آن روز وزیر زن جادوگری را که در خدمت دربار بود مأمور کرد تا با حیله

 دست آورد.حریم شخصی قاسم نزدیک کند و از زندگی او اطالعاتی به

 کرد رفت. منتظر شد تا هوا تاریک شود.کار می غروب، پیرزن جادوگر جلو ساختمانی که قاسم

اش رفت. پیرزن هم مخفیانه پشت سرش راه افتاد. قاسم که دست از کار کشید و به طرف خانه

اش ادامه داد. زن به بین راه دید قاسم از باغی گذشت و یک شاخه گُل ُرز را کند و به راه

 اش سپرد: یک شاخه گل ُرز!ذهن

ی کوچکِ گِلی ایستاد و کوبه را به صدا ی شهر قاسم جلو یک خانه. درحومهاز باغ بیرون زدند

هایش را سرمه در آورد. طولی نکشید که زن جوانی که حسابی به خودش رسیده بود و چشم

هایش را دور گردن قاسم حلقه کرد. هایش را سرخ کرده بود در را باز کرد. دستکشیده، لپ

هر دو با هم داخل رفتند و در را پشت سرشان بستند. پیرزن قاسم زن جوان را بغل گرفت و 

 های سرمه کشیده و....اش سپرد: زن جوان با چشماین را هم به ذهن

ی او رفت و در زد. زن جوان با دانست قاسم مشغول کار است به خانهفردای آن روز که می

ی کرد و با صدای شکسته های بدون سرمه در را گشود. پیرزن سالمهم ریخته و چشمصورت به

های کوچه دراز توانم روی خاکام. نمیام خسته شدهو ناالنی گفت: دخترم، از بس راه رفته

شود. اجازه بده بیایم توی حیاط شما کمی استراحت کنم، بعد ام خاکی میبکشم؛ لباس

 روم!می

 د.اش دعوت کرزن که خیلی مهربان بود، او را برای صرف چای به داخل اتاق

وارد خانه که شدند، پیرزن نگاهی به دور و بر انداخت. حیاطی کوچک دید با یک اتاق گِلی و 

همه شوق و ی آنگیری ندید که انگیزهوسایلی ناچیز. هر چه دقت کرد مال و ثروت چشم

ای نشست و در حالی که زانوهای خودش را کنان گوشهقدرت قاسم شده باشد. پس ناله
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تا زن قاسم چای دم کرد و برای او آورد. به او گفت: دختر جان من توی این  مالید صبر کردمی

ام یک دو روزی را در خانه شما توانشناسم. میام. نه جایی دارم و نه کسی را میشهر غریب

 ات کنم؟بمانم و کمک

د. اش به رحم آمی شکسته و بدن الغر او دلزن جوان نگاهی به پیرزن انداخت. از دیدن چهره

ای نیست بمان، چون ام کنی؛ ولی مسئلهجواب داد: من کاری ندارم که بخواهی کمک

خوابیم. اگر زمستان بود جا برای خوابیدن شما بختانه تابستان است و ما توی حیاط میخوش

 شدم!توانستم شما را بپذیرم شرمنده میکه نمیوقت از ایننداشتیم؛ آن

 اوند شما را حفظ کند!ام دخترم. خدپیرزن گفت: ممنون

ای را برای نشستن انتخاب کرد و تمام روز زن جوان را زیر نظر گرفت که این را گفت، گوشه

اش توی خانه مشغول کار کردن بود. تا ساعاتی قبل از آمدن گی همهبدون احساس خسته

ه شسته ای درست کرده بود. سبزی تازمزهگوشتِ خوشجا آب و جارو شده بود. آبقاسم، همه

و روی سفره گذاشته بود. نان تازه پخته و ظرف بزرگی آب هم روی آتش گذاشته بود. بعد به 

 شانه کردن مو و آراستن خودش پرداخت.

ای گُل ُرز به خانه آمد. زن جوان، سرحال و بزک کرده، شب که شد، قاسم مثل همیشه با شاخه

ید. به اتفاق داخل آمدند. زن، خیلی زود جا توی بغل او پراش باز کرد و از هماندر را برای

اش در آورد و او را روی دو بالش نشاند. ظرف آب گرم آورد و دست و های قاسم را از تنلباس

صورت مردش را شست. بعد پاهای او را در آب گرم گذاشت و دقایقی طوالنی ماساژ داد. کارش 

رد. آن وقت کنار سفره رفتند. ای تمیز سر و صورت قاسم را خشک ککه تمام شد، با حوله

 ها را زیر نظر داشت.ی حرکات آنپیرزن ساکت و صامت نشسته بود و همه

هایش کم کرد. عودش را که کنار دیوار گذاشته بود برداشت. روی بعد از شام، زن جوان از لباس

 زانوهای قاسم نشست و شروع به نواختن آهنگ بسیار زیبایی کرد. قاسم هم آواز خواند.

 بعد چند استکان چای نوشیدند و آخر شب که شد با هم توی رختخواب رفتند.

کرد اش یاداشت میها را توی ذهنی اینطور گذشت. پیرزن که همهفردا و پس فردا هم همین

 کنی؟روز سوم به زن جوان گفت: تو به این جوانی چطور با این پیرمرد زندگی می
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 هستم. این دلیل کافی نیست؟ اشکه عاشقزن جواب داد: برای این

ربا و جوانی مثل تو های بهتری را داری. زن دلپیرزن گفت: اما تو به این زیبایی لیاقت آدم

های ثروتمند و طور پیرمردی نیست. من خیلی آدمسزاوار این فقر و مکنت و زندگی با این

 ت کنند!ات بیافتند و هر چه دارند نثارام که حاضرند به پایشناسجوان می

 فهمم؟ام، نمیبینم یا احمقکنید که من کورم، نمیزن جوان جواب داد: خیال می

 دهی؟: خوب پس چرا عمرت را پای این پیرمرد به هدر می

ام گذاشته است. در ضمن او، شوهری صادق و مهربان که خداوند مهرش را در دل: برای این

 است!

کرد و از خانه بیرون زد. خیلی زود سراغ وزیر آمد. پیرزن دیگر چیزی نگفت. از او خداحافظی 

 وزیر پرسید: خوب راز چه هست؟

پیرزن جواب داد: راز چندانی در بین نیست؛ فقط زن جوانی دارد که او را دوست دارد و مثل 

 کند. همین و بس!اش میپادشاهی تر و خشک

پرسید: یعنی واقعاً این زن جوان  هایش را برای او تعریف کرد. وزیرها و شنیدهی دیدهبعد، همه

 قدر به شوهرش وفادار است؟این

 پیرزن گفت: آری!

وزیر نزد حاکم رفت و جریان را برایش تعریف کرد. حاکم از او خواست تا هر طور شده آن زن 

ی زن جوان برود و او را به جوان را برای او به دربار بیاورند. وزیر پیرزن را مأمور کرد تا به خانه

 داند راضی کند تا قاسم را رها کند؛ به دربار برود و زن حاکم شود.ر حیله که میه

*** 

های فاخر و زن جوان وقتی در را برای پیرزن باز کرد او را نشناخت. چون این مرتبه لباس

شنید اما کنان خودش را معرفی کرد. گوش زن جوان میزرینی به تن داشت. پیرزن خنده

که داخل شدند پیرزن ماجرای وابسته کرد. بعد از آندید را باور نمیچه میهایش آنچشم

www.ketabesabz.com



بودن خودش به دربار را برای زن جوان تعریف کرد و گفت که حاکم تعریف زیبایی و جوانی او 

طور ندیده او را به همسری پذیرفته و اش شده است. همینرا شنیده، یک دل نه صد دل عاشق

پیرزن به دربار بروند. اما زن جوان قبول نکرد. جواب داد مهر قاسم  راهاز او خواسته است تا هم

اش را به کار گرفت و تا توانست زن ی تجربهبخشد. پیرزن همهرا به شاهی صد مملکت نمی

های دربار ای متوسل شد تا دل او را به دست بیاورد. از خوبیجوان را وسوسه کرد و به هر حیله

. اما زن جوان قبول نکرد و عاقبت عصبانی از او خواست تا و زن حاکم شدن تعریف کرد

 اش را ترک کند.خانه

ام ی کافی تجربه کسب کردهرفت گفت: عزیزم. من به اندازهپیرزن که داشت از خانه بیرون می

ای نیست. خوب فکرهایت را بکن. گذرد. هیچ عجلهدانم توی دل تو چه میطوری که حاال می

 دهی!ام جواب مثبت میپرسم. مطمئنتیجه را میآیم نمن فردا می

ی آن پیر مکار روی او اثر های فریبندهاو که رفت زن جوان نشست و غرق خیال شد. انگار وعده

های پیرزن را به خاطر آورد و ای کز کرد و حرفاش به کار نرفت. گوشهکرده بود. دست و دل

 مرور کرد.

حوصله رفت در را باز کرد. دید قاسم است که با سر . بیی در را شنیدشب که شد، صدای کوبه

اش نپرید. داخل اتاق شدند. نه و روی خاکی از کار برگشته است. بعکس همیشه توی بغل

غذایی درست کرده بود و نه آب گرمی روی آتش بود. تمام روز را به فکرکردن گذرانده بود. 

ام خوب که پرسید، زن جواب داد: حال دانست چه اتفاقی افتاده است. وقتی همقاسم نمی

 ام!نیست. مریض

قاسم خودش بلند شد. نان و پنیر آورد. چایی دم کرد. خانه را آب و جارو کرد و تا توانست از او 

 مراقبت کرد. فردا مثل هر روز سر کار رفت.

اش دنشب وقتی برگشت، هر چه کوبه را به صدا در آورد، کسی در را باز نکرد. از صدای در ز

ات با پیرزنی که لباس اش دراز کرد. گفت: زنزن همسایه بیرون آمد و کلید خانه را به طرف

گردد؛ فاخری پوشیده بود رفته است. کلید را به من داد تا به شما بدهم. گفت که دیگر برنمی

 منتظرش نمان!

www.ketabesabz.com



روی پا بایستد. به  توانستاش را از دست داد و به لرزه افتاد. انگار نمیزانوهای قاسم قدرت

ی دیوار نشست. شب را در تنهایی و تاریکی سپری سختی خودش را تا توی اتاق کشاند. گوشه

توانست آجرها را حتا برای یک کرد و فردای آن روز ناچار به محل کارش رفت. اما دیگر نمی

ب کردند. مردمی ی توان او را با خودش برده بود. همه تعجاش همهطبقه باال بیندازد. انگار زن

های او نومید شدند. قاسم دیگر تدریج از دیدن هنرنماییآمدند بهکه هر روز برای تماشای او می

اش چیست. او با دانست که علتکس نمیتوانست آجر باال بیندازد. هیچخواند و نه مینه می

 کرد.کسی درد دل نمی

د قاسم خیلی سریع رو به پیری و دیدنچند روزی به آن کسالت و پریشانی گذشت. همه می

لرزد و به زحمت قدش را راست نگه رود. دست و پایش میتر میگی هرچه بیشخمیده

اش کردند. ناچار خانه نشین شد. حاال دیگر قدر ضعیف شد که از کار اخراجکم آندارد. کممی

گ، کنج خانه کز کس منتظر مراو پیرمردی از کار افتاده و مریض احوال بود که تنها و بی

 خورد.کرد و غصه میمی

سرعت به طرف باره زن جوان از در داخل شد. بهاش نگذشته بود که یککار شدنای از بیهفته

های استخوانی کنان به گونهی اتاق خوابیده بود رفت. او را بغل کرد و گریهقاسم که گوشه

 شوهرش بوسه زد و از او طلب بخشش کرد.

اش مانست؛ اما خواب نبود؛ زندید مثل خواب میچه میرا باز کرد. آنهایش قاسم چشم

ی شوهرش اش ارزش یک لحظه مهر و محبت خالصانهی عظمتفهمیده بود قصر شاهی با همه

 کرد.خواست و تقاضای بخشش میریزان عذر میرا ندارد. بنابراین برگشته بود و اشک

ود از گناه او چشم پوشید. دیری نگذشت که زن اش بوار عاشق زنقاسم که همیشه دیوانه

اش داد. بعد غذای های شوهر را درآورد و حمامجوان ظرف بزرگی آب روی آتش گذاشت. لباس

هایش را ی رنگینی را انداخت. بعد از شام لباسای درست کرد و مثل همیشه سفرهمزهخوش

راه با آهنگی که رش نشست. همسبک کرد، ساز را از کنار دیوار گرفت و روی زانوهای شوه

 نواخت قاسم هم شروع به خواندن کرد.می

ای برای مردش درست کرد و بعد مزهی خوشفردا مثل همیشه از خواب که بیدار شد. صبحانه

از صرف صبحانه او را با بوسه و رقص تا در حیاط بدرقه کرد. قاسم دوباره سر کارش برگشت و 
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کرد؛ طوری که بنایی که آن نیرو آجرها را تا هفت طبقه پرتاب میمثل همیشه آواز خوان و پُر 

 ام کردی!تر بینداز برادر جان، خستهتر قاسم. کوتاهزد: کوتاهباال بود مرتب داد می

 هژبر میرتیموری

 الهه

 9771تابستان 
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 گیرعلی بهانه

  

اش هم . علت معروفیتگیر معروف بودروزی، روزگاری مردی بود به اسم علی که به علی بهانه

جایی که آدم شد و از آنکرد خیلی زود از او سیر میاین بود که با هر زنی که ازدواج می

لب کند، اش زن را جان بهپایانهای بیگیریکرد با بهانهنادرست و متقلبی بود سعی می

 ام آزاد!ناش را ببخشد و به قول معروف بگوید: مهرم حالل، جاکه ناچار حق و حقوقطوری

 یکس بود، منتظر بماند شاید بندهی کس و کارش و یا اگر بیاش را بکشد، برود خانهراه

 اش بدهد.ای نان بهخدایی بیاید او را به همسری بگیرد و لقمه

ی عام و خاص شده بود که دیگر هیچ زنی قدر شهرهاش آناخالق بدِ علی و رفتار نادرست

اش محلاش را به دل داشتند؛ کمر بیاید و اغلب مردم شهر کینهکرد به عقد او دجرأت نمی

 جوشیدند.کردند و زیاد با او نمیمی

کنم روم با او عروسی میعاقبت، زنی زرنگ و قلدر که ماجراهای او را شنیده بود، گفت: من می

ای را بگیرم که جان به سرشان کرده چارههای بیبیاورم که هم انتقام آن زنتا بالیی به سرش 

 اش کنم!است و هم درست حسابی ادب

خبر با زن ازدواج کرد. فردای شب عروسی، همین که برای ناهار به خانه جا بیعلی از همه

لود غرید: آها را شروع کرد. اول، همین که داخل شد، اخمگیریبرگشت، طبق معمول بهانه

 ام، ناهارت کو؟آیم خیلی گرسنهدانی ظهرها که به خانه میعیال، مگر نمی

زن بالفاصله جواب داد: بفرما شوهر عزیزم. توی اتاق بغلی سفره پهن است و ناهار حاضر. بفرما 

 برویم بخوریم!

تا نیمی دان و آب و مخلفات همه حاضر است و به آن اتاق رفتند. علی دید سفره و نان و نمک

 های کوچک و بزرگ چیده شده است. نشست و پرسید: چه داریم؟از اتاق قابلمه

 جواب شنید: چلو خورش سبزی!
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ات غرید: من خورش سبزی دوست ندارم. کی گفته سبزی درست کنی. مگر عقل توی کله

 نیست؟

 زن گفت: خب، خورش قیمه هم هست. سبزی دوست نداری، قیمه بخور!

 آید!ام نمی: از قیمه هم خوش

 اش را کژ کرد و صدای او را تقلید کرد: قیمه. قیمه. قیمه هم غذاست؟دهان

 خوری؟زن، مهربانانه جواب داد: خیلی خب، از خورش فسنجان بهتر چه هست. فسنجان می

 : نه، فسنجان. فس. فس. فس هم شد غذا؟

 ام؟: خورش بادمجان چه؛ خورش بادمجان دوست داری شوهر خوب

 آید. کی گفته چلو خورش درست کنی؟بانی داد زد: نه. من از خورش جماعت بدم میعلی عص

: خب، خورش دوست نداری، کباب بخور. کباب هم داریم، چلوکباب بخور عزیزم؛ چرا ناراحت 

 ام؟شوی شوهر نازنینمی

ها به ما خورد؛ معلوم نیست گوشت خر است، گوشت سگ است که قصاب: کی کباب می

 خورم!د یا هر آت و آشغال دیگر. نه نمیفروشنمی

 : مرغ چه؛ چلو مرغ دوست داری؟

ها را یکایک پیش کشید، درشان را باز کرد و غذاهای علی دوباره بهانه آورد. زن، قابلمه

شان را نشان داد. شوهرش هم برای هر کدام ایرادی تراشید و عاقبت گفت: من اصالً از داخل

 پختی!ای میبهتر بود غذای سادهآید. ام نمیچلو پلو خوش

گوشت ای است. آبمزهگوشت غذای ساده و خوشای را جلو کشید و پرسید: آبزن قابلمه

 خوری؟می

 : نه!

 خوری؟: کوکو می
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 : کوکو هم شد غذا!

 علی ....: آش رشته چه. آش دوغ چه. آش عباس

قدر که عاقبت علی کرد؛ آن ها را نشان داد و تعارفهمین طور اسم برد و یکی یکی قابلمه

 ام کردی. سرم رفت!ام کن دیوانهعصبانی فریاد زد: نه. نه. نه. ول

خوری تا بهت بدهم. ام، عزیزم. خب بگو چه میسردانه پرسید: مگر نگفتی گرسنهزن خون

 شود ناهار نخوری که؟!نمی

 خورم، خوب است؟علی داد زد: اصالً من گُه می

ات. اتفاقاً فکر این را هم داد: بله، خوب است. نوش جانندی زد و جوابخزن، پیروزمندانه لب

 کرده بودم؛ بفرما!

هایی نیست که ای پر از مدفوع را جلوی او گذاشت. علی دید نخیر این از آن زنو قابلمه

 اش برسد. ناچار غذایی را پیش کشید و خورد.راحتی دست به سرش کند و به مراد دلبه

اش بگیرد و او را ای از زنگذشت. روزهای بعد هم هر قدر شوهر سعی کرد بهانه خالصه آن روز

ه گرفت، بالفاصلعصبانی کند، موفق نشد. نه فقط از بابت غذا، از هر چیز دیگری که ایراد می

شد. در این میان دید که به قول معروف بهانه بُر میشنید و حرکتی میای میجواب عاقالنه

ای ها خواست در اجرای نقشهبا همسرهای قبلی علی ارتباط برقرار کرد. از آناش مخفیانه زن

ی منت قبول کردند و طبق سفارش او گشتند و گشتند ها به دیدهاش بکنند. آنکه دارد کمک

تا زن پا به ماهی را پیدا کردند که اتفاقاً از لحاظ مالی تنگ دست بود. او را نزد همسر علی 

ای. من اش را شنیدهشناسی یا اسمگیر را میگفت: تو حتماً علی بهانه آوردند. زن به او

ام اش کنم. حاضری صد تومان بگیری و کاری برایخواهم حسابی ادبهمسرش هستم. می

 شود؟های خدا خنک میآید و هم دل خیلی از بندهانجام بدهی که هم خدا را خوش می

 پرسید: چه کاری؟

ات به دنیا آمد، همان موقع آن را به من قرض بده؛ چهار پنج دقیقه جواب شنید: همین که بچه

 گردانم!بعد صحیح و سالم او را بهت برمی
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ها کرد و منتظر های الزم را به همسایهزن حامله قبول کرد. همسر علی به خانه آمد. سفارش

ند زائو وضع حمل کرده است. دوان ماند تا یک شب که شوهرش خواب بود، یواشکی خبر آورد

اش آورد. آهسته بندِ شلوار علی را باز کرد. دوان رفت نوزاد را با همان چرک و خون و بدن آلوده

زمان با علی که از جنب و جوش بچه را بین پاهای او گذاشت و زود بند شلوار را گره زد. هم

ر شد و شادمانه، با صدای بلند، طوری که ی او بیدار شد، زن هم ظاهراً از خواب بیدابچه و گریه

ها بیایند، کل کشید. دست زد و شادباش گفت: ی همسایه بشنوند و طبق نقشه به اتاق آنهمه

 ایم!آقا مبارک است زاییدی. زاییدی. الهی شکر، صاحب بچه شدهعلی

گرفتند ناز و ها هم از خدا خواسته توی اتاق ریختند. دست زدند. شادی کردند. بچه را همسایه

بینی ات برای شوهر مهربانی که داری. مینوازش کردند. به همسر علی گفتند: خوش به حال

 چقدر تو را دوست دارد که سختی زایمان را خودش به عهده گرفته است!

اش اش حرف زدند و مسخرهدور علی را گرفتند. مرتب به او تبریک گفتند. از گذشت و مردانگی

همان شبانه علی از شهر فراری شد. رفت جای دوری خودش را گم و گور  قدرکهکردند؛ آن

 کرد.

*** 

ها از این موضوع گذشت. یک روز علی به خودش گفت: هر چه بود گذشت. حاال دیگر سال

ام را از آن اند. بروم شهر خودم بلکه هم انتقاممردم حتماً ماجرای زاییدن مرا فراموش کرده

 ام چه آمده است!بگیرم و هم ببینم به سر مال و اموال ی پاچه ورمالیدهزنیکه

ها که پیچید، دید ی شهرش شد. از دروازه که داخل آمد و به یکی از کوچهاین را گفت و روانه

گویند. شنید از خریدن زمین و ها چه میزنند. گوش داد بداند آندو زن با هم حرف می

 سید: زمین را کی خریدید. خانه را کی ساختید؟ها پرزنند. یکی از زنساختن خانه حرف می

گیر زایید خریدیم؛ ولی ساختن خانه تا دیگری جواب داد: زمین را فردای روزی که علی بهانه

 یک سال بعدش طول کشید!

علی، این را که شنید، فهمید هنوز از یادها نرفته است. زیر لب غرید: دیگر جای من توی شهر 

 نیست!
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 سنگِ صبور

  

ات بگوید که در دوران قدیم، زن و ام برایای برادر بد ندیده، سر به کهکشان فلک کشیده، جان

تِ بچه، فقط صاحب شان بد نبود اما از بابکردند که اگر چه از لحاظ مالی وضعمردی زندگی می

یک دختر بودند. خیلی پیش حکیم و طبیب و رمال و دعانویس رفته و خالصه کلی دوا درمان 

 ی هم وتری بشوند، اما هیچ افاقه نکرده بود. ناچار همههای بیشکرده بودند بلکه صاحب بچه

 اشاش را گذاشته بودند فاطمه. خیلی دوستشان شده بود همین یک دختر که اسمغم

کردند. خالصه به خواست به آنی فراهم میکردند. هر چه میاش بریز و بپاش میداشتند. برای

 اش بماند؛ هر چه که باشد.گذاشتند آرزوی چیزی به دلقول معروف نمی

تر شد، گذاشتندش مکتب. او هم دختر هشیار و زبر و زرنگی بود. خیلی کمی که فاطمه بزرگ

گرفت. یواش یواش قرآن را از حفظ شد. بوستان و گلستان یها را یاد مزود و خوب درس

قدر با سواد شد که دوست و آشنا یک لقب )مال( سعدی را چند مرتبه دوره کرد. در مجموع آن

 اش چسباندن و شد مال فاطمه.یعنی باسواد را هم به اسم

ا چرخد؛ بپاشنه نمیماند و به قولی در، همیشه روی یک جایی که دنیا همیشه به کام نمیاز آن

این که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد برای مال فاطمه مهیا بود اما یک اتفاق بد باعث شده بود تا 

گل، همیشه افسرده باشد. علت آن هم این بود که او برای این دختر باهوش و باسواد و خوش

جا رد. وقتی از آنرفتن به مکتب و برگشتن به خانه ناچار بود هر روز از کنار قبرستان بگذ

ز کند و اآید؛ به او اشاره میرنگی از قبری بیرون میدید دستِ سرخگذشت، یک مرتبه میمی

 افتد!اش به مرده میگوید: حیفِ مال فاطمه که بختداخل قبر صدایی با حسرت می

ی اول و دوم که این صحنه و این صدا را دید و شنید، خیلی وحشت کرد. زود برگشت دفعه

دار و با نفوذی بودند های پولها هم که آدمخانه و ماجرا را برای پدر و مادرش تعریف کرد. آن

پیش هر چه عالم و حاکم در گوشه و کنار شهر بود رفتند تا جلوی تکرار این قضیه را بگیرند یا 

م اش را بدانند. هر کس آمد و دید، چیزی گفت و نظری داد؛ حتا به دستور حاککم علتدستِ

ای مأمور شدند دست را بگیرند، قبر را بشکافند و قال قضیه را بکنند. دست که گیر عده

آمد. ی دیگر بیرون میزد، و از یک گوشهاش میشدند، غیباش میآمد، چون تا نزدیکنمی

شد و که نبش قبر گناه محسوب میناچار از خیر گرفتن آن گذشتند و به قبر پرداختند. با این
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آید، ها بیرون میکردند صدا از داخل آنود، با این حال، دو سه قبر را هم که خیال میممنوع ب

که جلوی شکافتند؛ اما جز مشتی استخوان پوسیده، چیزی ندیدند. ناچار شدند برای این

اعتراض مردم را بگیرند، خیلی زود از این کار دست بکشند و بعد از آن همه تقال عاقبت 

تواند جلوی این اتفاق را برای دختر زبان رد جریان چه هست و چطور میکس سر در نیاوهیچ

 [ بگیرد.4بسته]

رفت، ای نداشت؛ چون از هر جا که میخانه هم فایدهعوض کردن مسیر رفت و آمد به مکتب

شنید یکی از دید و میرنگ را میافتاد و همان دست سرخاش به قبرستان میناخواه راهخواه

 افتد!اش به مُرده میگوید: حیفِ مال فاطمه که بختزده میتتوی قبر حسر

یواش یواش و به مرور زمان مال فاطمه که دختر آگاه و با سوادی بود به شنیدن و دیدن این 

ای به صدا داشت؛ اما کرد و نه توجهکه دیگر نه اعتنایی به دست میصحنه عادت کرد؛ طوری

قدری که اگر چه از لحاظ قد و باال و بَر و داغان کرده بود، بهاش را درب تکرار این ماجرا روحیه

اش را های شهر آرزوی همسریی جوانو رو و خط و خال واقعاً لنگه نداشت، طوری که همه

داشتند، ولی او همیشه مثل گُلی که پژمرده شده باشد، توی خودش بود و مدام غرق فکر 

جوشید. یا سرش توی کتاب داشت. با کسی نمیشد. دل و دماغ خنده و شوخی و تفریح نمی

 رفت.ای و به فکرهای دور و درازی فرو میزد به نقطهنشست؛ زل میای میبود یا گوشه

که اگر به سن بلوغ که رسید، خواستگارهای زیادی برایش آمدند. پدر و مادرش به خیال این

رود خیلی دوست داشتند هر چه یوجود بیاید، این افسردگی از بین ماش بهتغییری در زندگی

دند کراش میی بخت برود. با این حساب مرتب تشویق و ترغیبزودتر عروسی بکند و به خانه

آمدند، یکی را انتخاب کند؛ اما چون قسمت، چیز های برومند که میاز بین آن همه جوان

کرد، او حتا حاضر اش دیگری بود، هر کس که به خواستگاری آمد، مال فاطمه بالفاصله جواب

شان بکند چه برسد به دادن جواب مثبت. هر قدر ریش سفیدها و گیس سفیدها نبود نگاه

همه جوان، یکی را انتخاب کند، بازی نکند و از بین آناش کردند که لجنشستند نصیحت

ه بتواند دل بازی نیست، نمیخورد اهل لج و لجای نداشت که نداشت. مال فاطمه قسم مینتیجه

 که خودش بخواهد، ذاتاً راغب به ازدواج نیست.کسی ببندد؛ نه این

عاقبت پدر و مادرش به این نتیجه رسیدند که بروند شهر دیگری ساکن بشوند شاید گشایشی 

ان را شبشود و آن صحنه تکرار نشود؛ مال فاطمه هم از این افسردگی نجات بیابد. بار و بندیل

www.ketabesabz.com



ها و قوم و خویش خداحافظی کردند و راه و االغ زدند. با همسایهجمع و جور کردند و بار اسب 

 افتادند.

ک ای رسیدند سر به فلرفتند و رفتند و رفتند تا غروب، توی دل بیابانی سوت و کور به قلعه

کشیده. پدر مال فاطمه گفت: چیزی نمانده هوا تاریک بشود، بهتر است برویم توی این قلعه 

شیم و جایی برای خوابیدن داشته باشیم، نکند توی بیابان، موقع خواب، غذایی بخوریم؛ آبی بنو

 مان!جک جانوری بیاید سراغ

پدر رفت، هر چه کوبه را به طوقه کوبید؛ در را هل داد و صدا زد، کسی در را باز نکرد. مادر 

مه گفت: رفت، در زد، افاقه نکرد. پدر و مادر دوتایی تالش کردند، نتیجه نداد. ناچار مال فاط

 بگذارید من هم آزمایشی بکنم!

نزدیک شد. همین که دست دراز کرد حلقه را به طوقه بکوبد، در، خود به خود باز شد و انگار 

نیرویی نامرئی ناگهان او را به داخل کشید و در دوباره بسته شد. مال فاطمه از این طرف و پدر 

ال کردند بلکه در باز بشود، نشد که طرف وحشت کردند. هر چه زور زدند، تقو مادرش از آن

 نشد. آه از نهاد همه در آمد که: ای خدا این چه سحری، چه جادویی بود دچارش شدیم!

خالصه، مال فاطمه چون اهل علم و دانش بود، زیاد خودش را نباخت. به پدر و مادرش گفت: 

د من بروم اطراف ایم. صبر کنیای ندارد. مصیبتی است که دچارش شدهگریه و زاری فایده

چرخی بزنم؛ سر و گوشی آب بدهم ببینم چه خبر است. از اهالی قلعه اگر کسی باشد به کمک 

آورم تا در را باز کند که شما هم داخل بیاید، یا خودم بیرون بیایم از این مهلکه در برویم. می

 کنم!در هر صورت گریه و زاری فایده ندارد. صبر کنید ببینم چه می

این را گفت و راه افتاد. این گوشه و آن گوشه را سر کشید. دید به به، قلعه نگو، بگو قصری 

هایی پُر از اثاث. توی هر اتاق کلی فرش خانه و اتاقشاهانه. چه باغی و چه استخری و گُل و گل

ر وی طال و نقره. از خوراکی و پوشاکی هم هر چه بگویی، هست. همین طو پرده و اسباب اثاثیه

کشید، به جایی رسید که روی تختی از طال، جوانی خوابیده بود ها را سر میکه تاالرها و اتاق

اش سوزن آجین شده بود، طوری که انگار از آهن پَر در آورده ی بدنکه جز سر و صورت، همه

 شد.اش دیده نمیباشد، هیچ جایی از تن
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ر که رفت و خوب که دقت کرد، دید به به، مال فاطمه، هر چه صدا کرد، جوان بیدار نشد. جلوت

اش سوخت. آه کشید. چه جوانی؛ مادر دهر پسر به این قشنگی و رشیدی نزاییده است. دل

 زده گفت: حیف، حیف که مُرده!حسرت

اش به باالی تخت افتاد. لوحی را دید که رویش نوشته بودند: ای مال فاطمه، همین موقع نگاه

قدر ای که از روز اول به نام تو و برای تو بنا شده است. تو، آنی آمدهبدان و آگاه باش به جای

توی این قصر خواهی ماند تا این جوان که به خواب مرگ رفته است، بیدار بشود. بخت تو 

 همین است!

اش به مُرده گفت: حیف مال فاطمه که بخترنگ افتاد و صدای توی قبر که مییادِ دست سرخ

 افتد!می

فهمم منظور آن دست و صدا چه بوده. حتماً بختِ من همین گفت: بله، حاال میبه خودش 

ای ندارم جز این که از ی این لوح، انگار چارهجوان است که به خواب مرگ رفته. به گفته

 اش بکشم وگرنه تا عمر دارم باید آن صدا و دست را بشنوم و ببینم!چنگال مرگ بیرون

یدار کردن جوان، هفت سال وقت الزم است و توی این مدت هر توی لوح نوشته بودند برای ب

روز او باید قسمتی از کتاب دعایی را که کنار تخت بود بخواند و بعد، سوزنی را از تن خفته 

 بیرون بکشد.

که به زبان بیاورد یا اصالً بخواهد، ناخواسته از قدر زیبا بود که مال فاطمه بدون اینجوان آن

ت سال که سهل است، برای بیدار کردن این جور آدمی یک عمر هم اش گذشت: هفذهن

 خواهد باشد!اش بنشینم، حاال هر قدر که میزحمت بکشی ارزش دارد. باید به پای

ا جبعد، مقداری خوراک و پوشاک برداشت؛ بگرد بگرد راهی پیدا کرد و باالی قلعه رفت. از آن

ش پایین فرستاد و گفت: ای پدر، ای مادر، این ی طناب برای پدر و مادرها را به وسیلهآن

تان بشود. اگر چه طال و ها را بخورید و بنوشید. این پوشاک هم توی راه شاید الزمخوراکی

آید و درست هم نیست ام نمیجواهر زیادی توی این قصر هست ولی چون صاحب دارد، دل

قدر دارید که احتیاجی به شکر خدا آن تان بیندازم پایین. شما هم کهها برایبدون اجازه از آن

 ها را بخورید و بروید!مال مردم نداشته باشید؛ بنابراین، خوراکی
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ای. پدر و مادرش گفتند: پس تو چه. تو هم بیا پایین با هم برویم. طناب که پیدا کرده

ا هم بسرش را ببند دور کمرت، یواش یواش بیا پایین تا ی قلعه و یکسرش را ببند کنگرهیک

 برویم!

مال فاطمه آهی کشید. اشک توی دیده نشاند و جواب داد: نه پدر جان؛ نه مادر جان. بختِ مرا 

جا. چون اند. اگر دور دنیا را هم بگردم، مجبورم دوباره برگردم همینای بستهبه بخت مُرده

 اند!ام نوشتهجا همانی است که آن را توی پیشانیاین

ها خواست گریه را از سیر تا پیاز برای پدر و مادرش تعریف کرد. از آن کنان حال حکایتو گریه

 زاری نکنند؛ به قسمت تن بدهند و بروند دنبال زندگی خودشان.

دل سیر گریه کردند. بعد پدر و مادر، آن پایین، کنار دیوار قلعه و مال فاطمه از باالی بارو، یک

دیگر را بوسیدند. خداحافظی کردند و از ورتِ یکی دور صای ندیدند، از همان فاصلهکه نتیجه

 هم جدا شدند.

ی لوح  شهر را در پیش گرفتند و دختر آمد تا طبق توصیهدار راهکنان و داغپدر و مادر، زاری

عمل بکند. کار او شد این که هر روز همین که از خواب بیدار شد. دست و صورتی بشوید؛ از 

های طال و نقره گوناگون که در هر فصلی تر و تازه توی ظرفهای های لذیذ و میوهخوراکی

چیده شده بود بخورد. بعد برود کنار تخت بشیند. کتاب را باز کند. بخش معینی از آن را 

را  اشی اوقاتها را از تن او بیرون بکشد. بقیهبخواند و رو به جوان بدمد. آخر کار یکی از سوزن

ا ها؛ یهای اطراف زل بزند. چشم بدوزد به دور دسته و بیابانبرود روی بام قصر بشیند به کو

 های داخل آن زل بزند؛ یا بهپایین، توی باغ بگردد. کنار استخر بزرگ بنشیند و به بازی ماهی

ن های مخمل، ساتکه برود توی تاالرها پردهها نگاه بکند و مرتب آه بکشد؛ یا اینآسمان و پرنده

های سنگی و مرمری و و ابریشمی، تابلوهای متعدد و مجسمههای پشمی و حریر؛ فرش

ای و برنزی و ظرف و ظروف طال و نقره را دست بکشد و نگاه بکند و وقت بگذراند تا شب شیشه

 که کنار تخت جوان، روی زمین رختخواب پهن کند، بخوابد تا فردا صبح، روز از نو، روزی از نو.

 های قصر نشسته بود. دید درباالی بام، کنار یکی از کنگره در یکی از همین روزها که رفته بود

اش، دختر رود. خوب که دقت کرد، متوجه شد علتآن دور دورها گَرد و غباری به هوا می

ر تتارانند تا با سرعت هر چه بیشای سگ را میای است که به دُم سگی بسته شده. عدهبچه

اش را بخراشد و بتراشد و سنگ و کلوخ بدندختر را روی زمین بکشد و خار و خاشاک و 
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قدر روی زمین کشیده شده و تر شدند دید دختر آنحسابی زجرکُش بشود. همین که نزدیک

 اش در برود.زجر کشیده که نزدیک است جان

بیند سراپا زخمی و خواهید از این بچه. مگر نمیها چه میانصافمال فاطمه داد زد: آهای بی

 دهید؟!چرا آزارش میآلود است. خون

که  ای استها گفتند: ای دختر زیبا و مهربان، بچه نگو، بال بگو. این کی بچه است، عفریتهآن

 دومی ندارد!

جای ی کولی است که بهمال فاطمه ماجرا را پرسید. جواب دادند: این بچه، دختر یک خانواده

کلفتی بکند. ولی این بال گرفته به دردِ اند تا برای ما اند، او را فروختهبدهی زیادی که داشته

قدر دست و پا چلفتی و شلخته است که اگر کاری به او بدهی خورد چون آنهیچ کاری نمی

شود. اش پشیمان میآورد که آدم از گفتهکند و خنگ بازی در میقدری خراب کاری میبه

گر به دردش خورد که گوشه دزد؛ ااش کژ است؛ تا غفلت بکنیم چیزی را میعالوه بر آن، دست

کند تا سر فرصت ازش استفاده بکند، اگر هم به دردش نخورد، آن را دور اش میجایی قایم

برد. تازه، گوش به فرمان هم نیست. در مجموع هزار اندازد. همین که ضرر برساند، لذت میمی

 و یک ایراد دارد!

اش آید عذابخدا را خوش نمی فهمد.اش سوخت. گفت: این بچه است؛ نمیمال فاطمه دل

 شود!تر که بشود، خوب میبدهید. بزرگ

اش بکنیم. در ضمن طوری از خواهیم سر به نیستایم. میجواب دادند: ما که دیگر خسته شده

 ی اذیت و آزاری را که کرده است کرده باشیم!اش که تالفی همهبین ببریم

ین دختر را بدهم، حاضر هستید این بچه را بدهید مال فاطمه پرسید: اگر من بدهی پدر و مادر ا

 تا مونس تنهایی من باشد؟

ی جان بهای کولی، طال و نقره پایین ها از خدا خواسته قبول کردند. مال فاطمه اندازهآن

ی طناب باال فرستادند و شاد و وسیلهفرستاد. مردها هم کولی را از دُم سگ باز کردند و به

 یدند، رفتند.شان را کششنگول راه
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هایش را بست و آلود را بُرد حمام تمیز شست. زخماز این طرف، مال فاطمه دخترک خون

قدر سیاه و زشت و بدقواره بود که با حمام دادن و شانه اش را شانه کشید اما دختر آنموهای

وع وضچسبی پیدا نکرد که نکرد. ولی این می دلاش، هیچ قیافهکردن موها و عطر زدن به بدن

اش به مرده افتاده اصالً باعث ناراحتی خاطر مال فاطمه نشد. به خودش گفت: کسی که بخت

اش؟ همین هم غنیمت است. الهی شکر. بس نیست خواهی زلیخا بیاید بشود مونسباشد، می

 کم حرف زدن یادم نرود!دمی دارم که دو کلمه باهاش حرف بزنم، دستتنها نیستم، هم

اش ی وقتبعد، او بعد از خواندن کتاب و کشیدن سوزن از بدن جوانِ خفته، همهاز آن روز به 

کرد به او یاد بدهد مودب و خوب حرف بزند. خوب گذراند. سعی میرا با دختر کولی می

بنشیند. خوب راه برود. درست غذا بخورد. درست لباس بپوشد. سواد یاد بگیرد. بشود یک 

کرد نتیجه نداشت؛ به قول معروف اگر حیوان هر چه تالش می دختر خانم خوب و فهمیده؛ اما

ی درست شد ولی او، همان خر و خرسی که بود، ماند. قیافهبود با آن همه کوشش آدم می

ژ شد. کتر هم میاش یغورتر و نکرهشد قد و قوارهتر میحسابی که نداشت، روز به روز که بزرگ

انداخت. حرف زدن که ت. موقع راه رفتن شلنگ تخته مینشسرفت. ولنگ و واز میو مژ راه می

اش حال شنونده را های مزخرف و احمقانهاش و حرفکرد، بوی گندِ دهاننگو، دهان که باز می

گرفت؛ اما هر چیز زشت و ناپسند را مثل زد. حرف و حرکاتِ خوب را اصالً یاد نمیبه هم می

ی غصه و اعصاب خرابی مال ماده دیوی شد مایهکرد. در مجموع ربا خیلی زود جذب میآهن

 فاطمه.

خالصه، هفت سال گذشت. از آن همه سوزن که به بدن جوان فرو رفته بود، فقط یکی ماند که 

گشت. روز آخر، آمد و به زندگی برمیشد، جوان از خوابِ مرگ بیرون میاگر آن هم کشیده می

این همه سال را صرف کردم که این جوان  مال فاطمه بعد از خواندن کتاب، به خودش گفت:

بیدار بشود؛ حاال که قرار است چشم باز کند، بهتر است بروم حمام، خودم را تَر و تمیز کنم، 

تر باشم بهتر است، خصوصاً دیدار اول است نکند ام بکشم. هر چه آراستهدستی به سر و زلف

 کشم!بیرون میآیم سوزن را اش. مرتب که شدم، بعد میبخورد توی ذوق

روم حمام و گویم. تا من میبه دختر کولی گفت: عزیزم خوب گوش کن ببین چه می

ام را به باد کاری بکنی و زحماتگردم تو مراقب باش دست به چیزی نزنی، نکند خراببرمی

 بدهی. باشد؟

 ات تخت!اش جواب داد: چشم خانم جان، خیالدختر کولی با صدای زمخت
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ت. دختر کولی پنهانی پشت سرش رفت در حمام. صبر کرد او لخت بشود و همین که او رف

ی خودش را بیرون آورد. لباس مال فاطمه را های چرک و کهنهداخل بشود. بعد، زود لباس

پوشید و سریع رفت روی سر جوان، مثل خرس چنگ انداخت، به یک تکان سوزن را از تن او 

 بیرون کشید.

شد. همین که چشم باز کرد، روی تخت نشست و پرسید: تو کی جوان، عطسه کرد و بیدار 

 هستی؟

ام که هفت سال وقت عزیزم را ی اعیانکولی گفت: من کی هستم!؟ من دختر یک خانواده

پرسی تو کی هستی. واقعاً نمک نشناسی. ای مثل تو را زنده بکنم؛ حاال میصرف کردم تا مُرده

 کشیدم برای تو احمق!حیف. حیف آن همه سختی که 

ها، جوان از تخت پایین آمد دست او را بوسید. عذر خواهی کرد. گفت: ناراحت نشو خانم خانم

 کنم مرا ببخش!قصد بدی نداشتم. خواهش می

ات. حاال باید زود مرا برای خودت عقد کنی. کولی اخم کرد. جواب داد: خیلی خب، بخشیدم

 ام!چون عمرم را پای تو گذاشته

اش و از حرف و ی هیوال مانند او، خصوصاً از بوی گند تن و بدنان اگر چه از قد و قیافهجو

ات را دارم. اش به هم خورده بود اما قبول کرد. جواب داد: ای به چشم. منتاش حالحرکات

ای. از قدر با محبت و با وفا هستی که عمری را پای من نشستهچه کسی بهتر از تو که این

  تو همسر من هستی!همین حاال

های خودش را پیدا از آن طرف مال فاطمه همین که از حمام بیرون آمد هر چه گشت، لباس

های بوگندوی کولی را دید که روی زمین پخش و پال بود. هر چه صدا نکرد، در عوض لباس

؛ دکرد، جوابی نشنید. چون دختر با حیا و محجوبی بود از این که برهنه بماند، خجالت کشی

ها را پوشید و در به در دنبال کولی گشت. همین که در اتاق جوان را باز کرد ناچار آن لباس

های او را پوشیده، خودش را داد، آن چه نباید بشود شده است. کولی لباسدید ای داد و بی

ی کمر شوهر، روی تخت نشسته است و چه فخر و عوض او جا زده است و حاال دست حلقه

 ارد.غروری هم د

 جوان، با دیدن دختر زیبایی که لباس کثیفی پوشیده بود، متعجب شد. پرسید: این کیست؟
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 ام تا به من خدمت کند!کولی جواب داد: این کنیز من است. او را خریده

های من دزدی، ها. و رو به مال فاطمه داد زد: های کلفت. نبینم بروی سر سراغ کمد لباس

 کنم!ات میشو. برو هر وقت کارت داشتم صدایمکنم. حاال برو گات میداغ

اش به هدر رفته است. ناچار حرفی نزد. آهی مال فاطمه متوجه شد کار از کار گذشته، زحمات

کشید و تن به قسمت داد. از آن روز شد کلفت خانه. دختر کولی هم بریز و بپاشی شروع کرد 

کرد تا ها را دهان زده میشد، باقی ماندهخورد. سیر که میرسید میکه نگو و نپرس. هر چه می

اش پوشید. چون الشههای تور و حریر مال فاطمه را میها را بخورد. لباسکسی رغبت نکند آن

کرد. مرتب کرد، روزی یک دست لباس را پاره میبزرگ بود و رعایت نشست و برخاست را نمی

زد که هیچ اش میداد و سرکوفتمی زد. فحشکرد. سرش داد میبه مال فاطمه امر و نهی می

ی چندان خوبی نداشت. مرتب سر او غر کاری را بلد نیست و چه و چه. با شوهرش هم میانه

 گرفت.زد و الکی بهانه میمی

خالصه، با بیدار شدن جوان، طلسم قصر هم شکسته و درش باز شده بود. در این فاصله، جوان 

 گشت. کم کم تجارت را پیشه کرد.کرد و برمیدی میرفت. خریهرازگاهی از قصر بیرون می

خواست به مسافرت دور و درازی برود از همسرش پرسید: روزی که برای اولین مرتبه می

 ات بیاورم؟خواهی برایسوغاتی چه می

اش رسید، سفارش داد از لباس گرفته تا کفش و کولی با قهر و ناز خرکی هر چه به عقل ناقص

ارزش و بد سلیقه و چه و چه و چه. هر چه خواست، از رنگ و جنس، همه بیجوراب، سنگ پا 

 و حتا بعضی اصالً به درد نخور بودند.

اش سوخته بود از او های او دلجوان که در این مدت از سکوت مال فاطمه و گوشه گزینی

 پرسید: ای دختر همیشه غمگین، تو بگو، برای تو چه بیاورم؟

زد: کوفت خواست. این کی آدم است که چیزی برایش بیاوری. الزم کولی عصبانی شد. تشر 

 نکرده!

کشد. من آید. این دختر برای ما زحمت میاما جوان زیر بار نرفت. گفت: خدا را خوش نمی

 آید دست خالی برگردم. باید برای او هم چیزی بیاورم!ام نمیدل
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 و به اصرار خواست چیزی سفارش بدهد.

خواهم؛ فقط اگر توانستید؛ ید. بعد از تشکر زیاد جواب داد: من هیچی نمیمال فاطمه آهی کش

 وم!ششود، یک سنگ صبور برایم بخرید ممنون میتان بود و زحمتی نمیالبته اگر جلوی راه

ها با اسب و االغ اش را بست و رفت. چون در آن زمان مسافرتجوان قبول کرد. بار و بندیل

اش را انجام طوالنی بود. خالصه به شهر مورد نظرش رسید و تجارتشد، سفرها همه انجام می

های راه، های همسرش را هم خرید و راه بازگشت را در پیش گرفت. نیمهی سفارشداد. همه

مرتبه یادش افتاد به سرایی منزل کرد. آخرهای شب که مشغول استراحت بود یکتوی کاروان

داد. ببین این دختر وی دست زد و گفت: ای داد و بیکلفتِ خانه چه قولی داده است. دست ر

چاره بین این همه اجناس جور واجور فقط یک سنگِ صبور ناقابل از من خواست؛ چطور بی

 فراموش کردم برایش بخرم!

قدر از حواس پرتی خودش ناراحت شد که ناچار شبانه راه رفته را برگشت. به شهر که آن

 فروخت.ای را پیدا کرد که سنگ صبور میدکان گشت تا مغازهرسید، روز شده بود. دکان به 

بری؛ اما خری و کجا میدانم این سنگ را برای کی میفروشنده به او گفت: ای جوان، من نمی

ی خیلی زیادی دارد. از من به تو نصیحت، بدان کسی که این را خواسته، بدون شک غم و غصه

ش دادی تنهایش نگذار. جایی پنهان بشو؛ هر وقت ابعد از این که سنگ صبور را به صاحب

گفت: سنگ صبور من ترک یا تو بترکد، بالفاصله بگو سنگِ صبور تو بترک که اگر دیر بجنبی 

 ترکد!گوینده از غصه می

اش برای کلفت سوخت. با خودش عهد کرد از هر راهی که تر دلها را که شنید بیشجوان، این

 ی او چیست.صهشده است بفهمد علت غم و غ

های کولی را به او داد و بعد، سنگ صبور را به مال فاطمه. تا وقتی که برگشت. اول، خواسته

 ها بود، جوان رفت پشتِ اتاقمیلی و قدر ناشناسی مشغول زیر و باال کردن سوغاتیکولی با بی

غافل از او، از گوید. مال فاطمه هم مال فاطمه جایی که دیده نشود، گوش ایستاد ببیند چه می

ی خوبی بوده، چه پدر و مادر اش را گفت. گفت که دختر خانوادهاول تا آخر ماجرای زندگی

گفت حیفِ مال فاطمه که مهربانی داشته است. ماجرای دستِ قرمز و صدایی که از توی قبر می

وان، افتد؛ کوچ کردنِ اجباری از دیار و رسیدن به قصر، مراقبت از جاش به مرده میبخت
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هایش که تمام شد خریدن کولی و رفتن به حمام و خالصه همه را گفت و گفت. دردِ دل

 پرسید: حاال ای سنگ صبور تو ترک یا من ترک؟

اش آشکار شده بود، معطل ی ماجرا را فهمیده و حقایق برایها همهجوان که با شنیدن حرف

 گ صبور تو بترک. تو بترک!اش بیرون پرید و داد زد: ای سنگاهنکرد؛ زود از مخفی

سنگ صبور مثل توپ صدایی کرد، ترکید و ریز ریز به هر طرف پرتاب شد. جوان روی پاهای 

مال فاطمه افتاد. زار زد: ای دختر با شعور؛ ای دختر خوب و مهربان؛ تو را به خدا مرا ببخش. 

سواد دارد و نه فهمیدم این کولی نه ی اول که چشم باز کردم میمن باید از همان لحظه

ها را ی زحمتای که همهی این که هفت سال وقت صرف من بکند. این تو بودهعرضه

 ای!کشیده

و های های گریه کرد. مال فاطمه هم که یک دلِ سیر گریه کرده بود، بازوی او را گرفت از 

ن قسمت م دانستید. اینزمین بلندش کرد. جواب داد: نه. شما تقصیری ندارید. شما از کجا می

 کشیدم. شما گناهی ندارید که من بخواهم ببخشم یا نه!ها را میبود. من باید این سختی

ها به سر آمد. خوب شد من این سفر را انجام دادم و از بختانه دوران سختیجوان گفت: خوش

ت قماند. خدا را شکر که حقیاند ماه برای همیشه زیر ابر نمیموضوع مطلع شدم. از قدیم گفته

 های تو به هدر نرود!را فهمیدم تا تالش و سختی

خالصه، تصمیم گرفت گیسوی کولی بد جنس را به دم قاطر ببندد و رهایش کند توی بیابان تا 

اش بیرون شود؛ اما مال اش از تنقدر روی سنگ و خار و خاک کشیده شود تا جان کثیفآن

اری پول و وسیله به او دادند و از قصر فاطمه خواهش کرد از گناه کولی بگذرد، در عوض مقد

اش کردند تا برود برای خودش گوشه جایی زندگی کند. خودشان هم زندگی خوش و بیرون

های مال فاطمه سرآمد و عاقبت خرمی را در پیش گرفتند. امیدوارم همان طور که سختی

 خیر بشوید.کامیاب شد، شما هم کامیاب و آخر به
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 ستانسگ

  

کس نبود. مردی بود به اسم شیرزاد که خیلی دوست یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا، هیچ

ها بشود توریست؛ اما چون آدم ترسویی بود داشت برود دور دنیا را بگردد؛ به قول امروزی

طاقت شده بود، بیرون برود؛ تا عاقبت یک روز که خیلی بیکرد از شهرش خودش جرأت نمی

 ترسم؟ هرچه بادا باد!دل به دریا زد و گفت: مگر آخر، عاقبتِ همه مردن نیست؛ پس از چه می

جایی که های دور شد. اتفاقاً، از آناش را بست و راهی سرزمیناین را گفت. بار و بندیل

است؛ این آقای شیرزاد هم از بد شانسی، به اولین  گویند هر چه سنگ است برای پای لنگمی

جایی که رسید، مواجه شد با موضوع عجیب و غریبی که هر کس دیگر هم جای او بود دچار 

 شد.ترس و وحشت می

ای را زد و مهمانِ جور جاها نبود، رفت در خانهچون آن زمان هتل و مسافرخانه و این

نواز بودند؛ یا چون جایی برای مسافرها نبود، عاً مهمانای شد. مردم قدیم هم یا واقخانواده

 ها را با آغوش باز بپذیرند.عادت کرده بودند غریبه

خالصه، آقای شیرزاد، شب که شد، غذایش را خورد؛ کمی با آقای خانه گپ زد و موقع خواب، 

 ای خوابید.گوشه

دید زنِ میزبان روی سه صبح، همین که بیدار شد، رفت توی حیاط تا دست و صورت بشوید. 

ای بلندی از چوب مشغول مشک زدن است تا کره و دوغ تهیه کند؛ اما در همان نگاه اول، پایه

ی رسد. خوب که دقت کرد، متوجه شد برخالف همهاش عجیب غریب به نظر میمشک

صاف  ای مو ندارد. صافِآلود هستند، این یکی، ذرهای و پشمتر سیاه و قهوهها که بیشمشک

 ی زنی است که سر و پاهایش را بریده باشند.است و سفید؛ اصالً انگار باالتنه

ای؛ چرا خانه که تعجب او را دیده بود، پرسید: ها، مهمان عزیز، به چه زل زدهزن صاحب

 کنی؟جور نگاه میاین
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لی کنم جنس این مشکِ از چه هست و چرا این شکاش دارم فکر میشیرزاد جواب داد: راست

ماند چیست که از ها میی زنی بزرگ که مثل سینهاست؛ عالوه بر خودِ مشک، آن دو تا زائده

 مشک آویزان است. پوستِ بز و گاو و گوسفند که این شکلی نیست!

زن، قهقهه زد و جواب داد: خب حق داری تعجب بکنی؛ آخر از رسم و رسوم ما خبر نداری که. 

کنید؛ اما ما طبق سنتی که داریم، همین ها چکار مین با مُردهتادانم شما توی والیتمن نمی

اش را جلوی سگ و هایخوریم، استخواناش رامیمیرند، گوشتمان میکه کسی از نزدیکان

 بینیکنیم. مثالً این مشک را که میهای جورواجور میاش استفادهاندازیم و از پوستگربه می

کنم و ادر خودم است که با آن هر روز کره و دوغ درست میی بزرگ، پوستِ تن مبا این سینه

 خوریم!می

ی ورودش به آن خانه خورده بود، هم خورد. هر چه از لحظهاز شنیدن این حرف حال شیرزاد به

 اش گفت: خاک به سرتان با رسم و رسومی که دارید!همه را باال آورد. توی دل

رون، راهِ شهر دیگری را در پیش گرفت. رفت و رفت که معطل بکند، از آن شهر زد بیبدون این

های طوالنی. مردم آن شهر هم های بلند و خیابانو رفت تا به جایی رسید آباد، تمیز؛ با خانه

 نواز.همه مهربان و مهمان

اش از صبح تا غروب از او پذیرایی کردند و در ی خودش برد و با اهل و عیالمردی او را به خانه

خانه رفت صاحبودند؛ طوری که کامالً خوش گذشت. هوا که رو به تاریکی میاش بخدمت

ی بلند برو پشت بام ات را دوست داری، زود بپر از آن پلهنهیب زد: ای میهمانِ نازنین اگر جان

 که اگر دیر بشود، تکه پاره خواهی شد!

که فرار بکنم. بروم روی  امام؛ گناهی نکردهشیرزاد پرسید: آخر برای چه. من که خطایی نکرده

 پشت بام چکار؟

طور ایم. خب، همانمیزبان جواب داد: بحثِ خطا و گناه نیست. ما، مردم این شهر، نفرین شده

کنیم. خیلی هم های خوب و مودب زندگی میکه دیدی از طلوع صبح تا شب مثل آدم

هایی، هم چه سگآن شویم سگ،که هوا تاریک بشود، میدوست و مهربانیم اما همینمهمان

 کنیم!همه هار و درنده. تو که غریبه هستی، حتا به خودمان هم رحم نمی

 شود؟مانم. از پله آمدید باال تکلیف چه میشیرزاد پرسید: روی بام مگر در امان می
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ند و ای را بلند کتواند پلهخوابانیم. سگ که نمیکه تو باال بروی ما پله را میجواب شنید: همین

 ات راحت باشد!ه دیوار بگذارد تا باال بیاد. از این لحاظ خیالب

اش زد و او را کشان شیرزاد دهان باز کرد چیزی بگوید، اما میزبان مجال نداد. رختخوابی کول

اش داد برود باال و گفت: وقت را تلف نکن. بجنب. بجنب که دیر کشان نزدیکِ نردبان برد. هل

 شود!می

ی بام تکیه داده شده بود، رسیدند. شیرزاد از آن ندی که یک سرش به لبهبه نردبان چوبی بل

باال رفت و میزبان بدون تلف کردن وقت، پله را خواباند. شیرزاد آن باال ماند و چشم به شهر 

شد. همین که هوا تاریک شد، خدا گی غروب پنهان میبزرگ و زیبا دوخت که کم کم زیر تیره

آمدند ای قبل سالم و سرحال میهایی که تا دقیقهند، ناگهان دید آدمکس نکروز بد نصیب هیچ

رفتند، یک مرتبه همه با هم روی زمین افتادند. دست و پا زدند. خرخر صداهایی از و می

شان بیرون زد. تقال کردند. به خودشان پیچیدند و یکهو شدند سگ. از جا پریدند و گلوی

ف و آن طرف دویدند. هر چند تا که به هم رسیدند غرش طرعوعوکنان و خرناس کشان به این

د و با دیگر باال رفتنی هم را گاز گرفتند. از سر و کول یکدیگر پریدند. سر و کلهکردند. به یک

 آلود کردند.دیگر را زخمی و خونچنگ و دندان هم

ها به ضی وقتها بعهای ریز و درشت، قاطی همسایههای میزبان هم شدند سگزن و مرد و بچه

های دیگر رو به باال زوزه کشیدند و خرناس کردند. چنگ به اطرافیان خودشان پریدند و وقت

 در و دیوار زدند و تالش کردند باال بیایند تازه وارد را پار پاره کنند.

اش ترسید و خالصه، آن شب تا صبح خواب به چشم شیرزاد نیامد که هیچ، از ترس جان همه

 ها زل زد.ها و جنگ و جدال توی کوچه و خیابانها و پارسرشلرزید و به غ

ها روی زمین افتادند؛ دست و پا زدند. ی سگمرتبه همهی صبح سر زد، یکهمین که سپیده

شان ترکیده باشد، خرناس کشیدند. ناله کردند. یک لحظه سکوت شد و بعد، انگار پوست

آلودشان را شستند. سر و صورتِ زخمی و خون صدایی کردند و به شکل آدم از جا بلند شدند.

 شان.شان را عوض کردند و رفتند دنبال زندگی آدمیهای پاره پورهلباس

هایش تمیز و مرتب شدند، شاد و خندان آمد که خودش و زن و تولهخانه هم بعد از اینصاحب

 تایی بخورند؛ اما شیرزادنردبان را به دیوار تکیه داد تا شیرزاد از آن پایین بیاید، بروند ناش
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همین که پایش کف کوچه را لمس کرد، معطل نکرد، فلنگ را بست و د برو که رفتی. به 

 سرعتِ برق شهر را ترک کرد و سر به بیابان گذاشت.

کمی که دور شد و احساس امنیت کرد، یادش آمد که چقدر گرسنه است. ناچار با کندن 

جا روییده بود خودش را سیر کرد جا و آنهای که اینی درختی گیاهان و خوردن میوهریشه

گردهای دیگر کرد که: ببین چقدر بد بیار هستم. جهاناما در هرحال از بخت بدِ خودش ناله می

شوند، من رو میهای خوش آب و هوا، با مردمان خوب و مناظر زیبا رو بهروند سرزمینهمه می

 های درنده!راند یا سگخوشود یا آدمام میبدبخت هر چه نصیب

های پُر نور و مردم زیاد. اول خالصه، آن روز را تا شب راه رفت. شب به شهری رسید با چراغ

های هم آدماند. آنها هم بشوند سگ اما خوب که دقت کرد، دید نه، آدمکمی ترسید نکند این

خیلی خیلی خوشگلی ای شد. اتفاقاً میزبان دختر پوش و مرتب. رفت و میهمان خانوادهخوش

اش شد. شب را اش یک دل نه، صد دل عاشقمحض دیدنقدر خوشگل که شیرزاد بهداشت؛ آن

ها ماند. حسابی هم از او پذیرایی کردند. فردا صبح هر قدر خواست خداحافظی کند ی آنخانه

فت: ای خانه که مردِ با هوشی بود، زود موضوع را فهمید. گو برود، دل از دختر نکند. صاحب

وقت دخترم را به غربت نبری، او را به تو جا ماندگار بشوی و هیچجوان، اگر قول بدهی این

 دهم!می

شیرزاد از خدا خواسته زود قبول کرد. همان روز دختر را برای او عقد کردند. آن زوج جوان را 

 دختر کردند.راه ی زیادی هم همهای متعددِ همان خانه جا دادند. جهیزهتوی یکی از اتاق

اش بود. اش. چند روزی واقعاً دنیا به کاماز فردایش شیرزاد رفت دَمِ حجره، شد پیشکار پدر زن

اش  زیبا و فهمیده؛ خورد و خوراکِ خوب؛ آسایش و تفریحِ بموقع؛ اما هنوز زندگی شیرینزن

 اش به دردی ناشناخته مُرد.اش جا نیفتاده بود که از بختِ بد زد و زنبرایحسابی 

که مثل شیرزاد خیلی افسوس خورد. توی سر خودش زد. گریه و زاری کرد و به خیال این

کند، گیرند، سوم و شبِ هفت و چله و در نهایت خداحافظی میمملکتِ خودش مراسمی می

گیرد. اما دید نخیر خوبی راهِ شهر دیگری را در پیش میدار از دست دادنِ زنی به آن داغ

راه عروس کرده بودند و هر چه در روز، هنوز جنازه کف اتاق بود که هر چه جهیزیه همهمان

اش این چند وقت اضافه شده بود، همه را فروختند، دادند خوراکی. علت را که پرسید، پدر زن

اش، یا اگر زن بمیرد، سم است اگر مرد بمیرد، زنجواب داد: ای داماد عزیزم، در شهر ما ر
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کنیم که تا اش میراهفرستیم. غذای چهل روزش را هم همی مرگ میمردش را با او به دخمه

این مدت از گرسنگی نمیرد. بعد از آن دیگر بماند یا بمیرد مهم نیست؛ همین که در این چهل 

 مرده با دنیای زندگان قطع وز ارتباطروز کنار همسرش باشد، کافی است؛ چون تا چهل ر

اش باشد تا احساس تنهایی نکند و غصه نخورد و نشیناش همترین کسشود. باید نزدیکنمی

 ها را نفرین نکند!زنده

داد. از قدیم شیرزاد، این را که شنید، آه از نهادش درآمد. پیش خودش گفت: ای داد و بی

اش پاک ند با تار و پودِ سیاه، به آب زمزم هم سیاهیاند گلیم هر کس را بافتراست گفته

 ای افتادم!شود. ببین عاقبت توی چه مهلکهنمی

اش کنند، قبول نکردند که راهی با جنازه معافخالصه هر چه اصرار و التماس کرد که از هم

 نکند.اش باشند فرار هایش باعث شد تا کامالً مراقبنکردند؛ در عوض، همین اصرار و التماس

اش کردند.  او را تنهایش زیباترین لباسی مرده و قوم و خویشهمه چیز که مهیا شد، خانواده

اش کردند. روی اش مالیدند. هفت قلم آرایشموهایش را شانه زدند. مُشک و عطر به بدن

رگ زهای بها را توی کیسهای هم خوراکیتابوتی خواباندند و تابوت را روی شانه گذاشتند. عده

 حمل کردند. شیرزاد را جلو انداختند و راه خارج از شهر را در پیش گرفتند.

ی اش، قلعهی خیلی خیلی بزرگی رسیدند. از آن باال کشیدند. روی قلهرفتند و رفتند تا به تپه

ای نداشت. بوسیله پله و طناب شیرزاد، بنا شده بود سر به آسمان کشیده که هیچ در و پنجره

 ها را پایین انداختند.ای که بود آنها را باالی قلعه بردند و از روزنهراکیاش و خوزن

ی جسدهایی که پایین تلنبار شده قدر زیاد بود که مدتی طول کشید تا روی کومهارتفاع آن

 بود، افتادند.

اند توی جایی مثل سالنی داد کجا گرفتار شده است. او را انداختهشیرزاد دید ای داد و بی

کند همه جا پُر از جنازه است؛ اش پیدا نیست. تا چشم کار میقدر بزرگ که سر و تهآن

شان دفن هایراه مردهای هم که همهایی تازه؛ گندیده و یا تبدیل شده به اسکلت. عدهجنازه

 بار رو به موت بودند. بویکردند و با حالی فالکتشده بودند و هنوز نیمه جانی داشتند، ناله می

 شد.دی فضا را پر کرده بود که آدم خفه میگن
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های باد هر جا را نگاه کرد، هیچ راهی به بیرون نیافت. زمین، پوشیده بود از اسکلت و جنازه

ای قد کشیده، باال هیچ در و روزنههایی نیمه جان. دیوارهای چهار طرف هم بیکرده یا الشه

ه فراری پیدا نکرد. در حالی که از ترس رفته بود به چه ارتفاعی. هر چه دقت کرد، هیچ را

نزدیک بود بمیرد، نشست زار زار گریه کردن برای خودش و برای سرنوشتی که دچارش شده 

خواستم چکار. ببین گردی را میام شد. آخر جهانبود. نالید: ای خدا ببین چه عاقبتی نصیب

رضی بود، چه هوسی بود که چطور با پای خودم، خودم را توی مهلکه انداختم. آخر این چه م

 قدری کنار این جنازها بنشینم تا بمیرم!ام. حاال باید بهجانافتاد به

قدر گریه زاری کرد تا شب شد. هوا که تاریک شد، در سکوتِ آلوده به مرگ خالصه، آن

اش رسید. شد. صدای ملچ ملچ دهانی به گوشهایی که زار و ضعیف از هر طرف شنیده میناله

ی سگ اما با ه چشم به دل تاریکی دراند و دقت کرد، دید حیوانی به شکل و اندازهخوب ک

ناکی مشغول پاره کردن و خوردن اجساد های درازتر و هیئت وحشتای بدقواره، دندانپوزه

 است.

که جانور او را هم پاره کند، تا صبح پلک به هم نگذاشت. فردا صبح آن شب او از ترس این

ای که باالی سقف بود روشنایی را دید و بعد از رفتن حیوان، کمی آرام شد. زنههمین که از رو

خورد به ناچار هم میاش بهها حالچرتی زد. بیدار که شد، با این که از بوی گند و دیدن الشه

ای جا هیچ در و پنجرهای غذا خورد و به فکر فرار افتاد. به خودش گفت: درست است اینلقمه

رود. باید آید و بیرون میای هست که این جانور از آن داخل میحتماً راهی، روزنهندارد اما 

 جا نجات بدهم!ی این حیوان خودم را از اینبوسیله

با  نشینیگور شدن و همی زنده بهاش تابید. دیگر غم و غصهاین را که گفت، نور امیدی به دل

 کرد تا شب بشود. ها را فراموش کرد. غذای سیری خورد و صبرجنازه

خور آمد و شروع کرد خوردن اجساد و پلکیدن توی هوا که تاریک شد، دوباره جانور مُرده

ی مرگ. شیرزاد هم سعی کرد حرکتی نکند که موجب فرار آن بشود. صبر کرد تا نزدیکی قلعه

، دهای صبح. همین که حیوان راه بازگشت را در پیش گرفت، با احتیاط، طوری که متوجه نشو

 اش پرداخت. دید توی سوراخ خیلی کوچکی رفت و داخل آن دور شد.به تعقیب

شیرزاد گفت: غلط نکنم این سوراخ راهی به بیرون دارد؛ اما چقدر طوالنی است و چطور 

 داند!ام از سوراخی به این تنگی بگذرم، خدا میتوانمی
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ای دیگر هم نبود؛ یا باید ، چارهای برای کندن و فراخ کردن روزنه نداشت. جز آن سوراخوسیله

داد. همین طور که که تن به قضا میمُرد یا اینماند تا توی همان گور دخمه میقدر میآن

ی خوبی به نظرش رسید. جوانب کار را خوب سنجید و بعد به مشغول فکر کردن بود، نقشه

 کنم!ا خالص میجام، خودم را از اینخودش گفت: دردت نباشد؛ اگر تکه پاره هم شده

اش باریک و سبک باشد، هیچ نخورد. قبل از تاریک شدن هوا رفت کنار که بدنآن روز برای آن

سوراخ کمین کرد تا شب شد و دوباره جانور آمد. نفس در سینه حبس کرد و گذاشت از او دور 

فت و های صبح از جایش حرکت نکرد. همین که هوا رو به روشنایی ربشود. بعد، تا نزدیکی

جانور آمد سر بُرد داخل سوراخ که برود، او دو دستی دم حیوان را چسبید. حیوان هراسان شد. 

اش زمین را خراشید و پیش خزید و به دنبال های پر قدرتزور کرد. چنگ زد و با چنگال

اش خورد. پوستخودش شیرزاد را هم توی سوراخ کشید. تن و بدن شیرزاد به دیوار می

زد. دوید؛ طوری که ناچار فریاد میشد، زخم می شد. درد تا اعماق وجودش میخراشیده می

 تاراند.تر میکرد و بیشزده میتر وحشتها حیوان را بیشهمین فریاد زدن

، که بیرون آمدند، شیرزادرفتند و رفتند تا عاقبت از باریکه راهی در دل تپه بیرون زدند. همین

مثل برق و باد فرار کرد. شیرزاد هم با تنی لهیده، زخم و زیلی دم جانور را رها کرد. حیوان 

ه گردی نکنم کماند کمی استراحت کند و نیرو بگیرد، بعد گفت: من باشم و دیگر هوس جهان

 گردی یعنی ماجراجویی!جهان

ی عمرش را در عافیت این را گفت، بلند شد و راه شهر خودش را در پیش گرفت. رفت تا بقیه

 بگذراند.و آسایش 
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 روستایی و گدا

  

روزی مردی روستایی تعدادی از گوسفندهایش را به شهر بُرد و فروخت به یک اشرفی و یک 

شد؛ بنابراین، روستایی پولِ سیاه. آن دوران، یک اشرفی پول خیلی زیادی محسوب می

. تصمیم گرفت به بازار شهر برود، مقداری اش شده استحال بود که سودِ کالنی نصیبخوش

گذشت، دید ای میهایش سوقات ببرد. از کوچهپارچه و گیوه و خوراکی بخرد برای زن و بچه

کند. روستایی ریزد و طلب کمک میکند و اشک میی وجود ناله میگدای کوری با همه

ام؛ پول سیاه را به ردهاش سوخت. به خودش گفت: من که از فروش گوسفندها نفع زیادی بدل

 ام بیفتد!دهم تا هم خدا را خوش بیاید و هم برکت به مالاین عاجز می

اش کند به گدا داد. گدا دعایش که نگاهآنها را بیرون آورد و بیدست به جیب برد، یکی از سکه

را خرید.  خواست، همهچه میکرد. او هم شاد از کار نیکی که انجام داده بود به بازار رفت. آن

که دست به جیب بُرد و بیرون آورد تا پول خریدهایش را بدهد، متوجه شد عوض پولِ همین

سیاه، اشرفی را به گدا داده است. موضوع را به فروشنده گفت و اضافه کرد: خب، من در حق 

روم این پول سیاه را به او دهند که. میام. جواب خوبی را با بدی نمیآن مرد خوبی کرده

 گردم!گیرم و زود برمیام را پس میدهم. اشرفییم

جا منتظرت ات را بگیر؛ من هم همینفروشنده پوزخندی زد و جواب داد: باشد، برو اشرفی

 مانم!می

 ی او را چسبید وروستایی رفت پیش گدا، ماجرا را گفت. گدا ناگهان از جا بلند شد، سفت یقه

ها به دادم برسید. این کافر خدا نشناس آی مسلمانداد و هوار راه انداخت که: ای مردم، 

 های مرا بدزدد!خواهد پولمی

 ایای آمدند ریختند روی سر روستایی کتکِ جانانهقدر فریاد زد و ضجه و زاری کرد که عدهآن

 اش کردند تا برود.گردنی روانهبه او زدند و با لگد و پس

رفته بود و هم کتک زیادی خورده بود، از غصه مثل مار اش از دست روستایی که هم مال

 رفت.پیچید و میزخمی به خودش می
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هنوز از شهر بیرون نرفته بود که ناگهان فکری به نظرش رسید. به خودش گفت: باشد، حاال که 

 قرار بر نامردی است، بالیی به سرش بیاورم تا عمر دارد بگوید بد، بد است!

های گدا، جایی که به چشم نیاید، نشست و تا غروب نه چیزی نزدیکیراهِ رفته را برگشت، 

 خورد و نه جایی رفت.

رفت، گدا بلند شد، دست به دیوار گرفت و کورمال کورمال کوچه به هوا که رو به تاریکی می

کرد به عجز و التماس کردن. جاهایی شنید، شروع میکوچه رفت. همین که صدای کسی را می

طور رفت تا از شهر دور شد و داد. همینزد و قر کمر میود، یواشکی بشکن میهم که خلوت ب

هایش را تیز کرد و به دقت گوش داد تا که داخل بشود، گوشای رسید. قبل از آنبه خرابه

قدری از او فاصله گرفته ای اگر درآن دور و بَر هست صدایش را بشنود؛ اما روستایی بهجنبنده

اش نشد. که گوش حساسی داشت متوجهآمد که گدا با اینپشت سرش میبود و طوری آرام 

اش راحت شد، داخل خرابه رفت. از این پستو به آن پستو؛ از این گوشه به آن همین که خیال

ها را کناری ای خاک روی هم تلنبار شده بود. زانو زد وخاکگوشه، به جایی رسید که کومه

اش را پوشانده بود. لنگه در را کنار زد. دست لنگه دری روی ریخت. گودالی بیرون افتاد که با

های هایی را از توی آن بیرون آورد و یکی یکی لمس کرد: این جای پولبرد توی گودال کوزه

 سیاه است!

اش بود، همه را توی آن ریخت و به دومی دست کشید: این جای راههر قدر پول سیاه هم

 تر است!های درشتپول

تر را داخل آن ریخت. سومین کوزه محل نگهداری طال و جواهر بود. اشرفی را درشت هایپول

قول معروف با شان رفت و بهها دست کشید، قربان صدقهتوی آن انداخت. ساعتی به کوزه

ی در پوشاند و شان گذاشت. روی گودال را با لنگهها را سرجایبازی کرد. بعد کوزهها عشقپول

جای قبلی ریخت که هر کس ببیند، گمان بد نبرد. بعد خودش را تکاند. شاد  ها را طوریخاک

 اش شد.ی خانهو سرحال روانه

ها را پس زد، همین که او دور شد، روستایی معطل نکرد. به سرعت داخل خرابه شد، خاک

تا را راه داشت خالی کرد و شبانه راه روسها را بیرون آورد و همه را توی خُرجینی که همکوزه

 در پیش گرفت.
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ر اگر تای گرفت. پیشسابقهاش رونق بیاش شده بود، زندگیخالصه، با پول زیادی که نصیب

ی چهل پنجاه گوسفندی داشت، تعداد گوسفندهایش را به چهارصد پانصد رساند. یک یک گله

ر خدا هر هایش از خیای ساخت. خودش و زن و بچهی اربابی چندین اتاقهگله گاو خرید. خانه

بار دیگر که که یککردند تا اینشان فراهم شد. خوش و خرم زندگی میخواستند برایچه می

 روستایی به شهر آمده بود، هوس کرد گدا را ببیند و از حال و روزش با خبر شود.

ای، زیر بغل زده بود. رفت و آن روز او چندین سیخ کباب خریده، الی نان گذاشته و توی سفره

داد، آن مرد کور که قبالً فقط زار گاه گدا بود. دید ای داد و بیا به جایی رسید که اطراقرفت ت

کوبد و طوری ی خودش میکرد، حاال راست راستی، محکم به سر و کلهزد و الکی گریه میمی

 شود.زند که دل سنگ برایش کباب میضجه می

، طوری که صدایش شناخته نشود روستایی از دیدن این صحنه خیلی ناراحت شد. جلو رفت

مقداری پول به گدا داد. سفره را باز کرد، دو سیخ کباب و مقداری نان هم لقمه کرد به دست او 

 داد.

روستایی مشغول پیچیدن سفره بود که گدا دعاکنان لقمه را به دهان برد؛ یکی دو بار جوید و 

ام م، ای خالیق برسید که دزد اموالناگهان خودش را روی روستایی انداخت و فریاد زد: ای مرد

 ام!را پیدا کرده

ی ای جمع شدند، مانع فرار روستایی شدند. همین موقع سر و کلهداد و هوار و عاقبت عده

ام را برده. او را به مأمورین حکومتی هم پیدا شد. جریان را پرسیدند. گدا زار زد: این مرد اموال

 محکمه ببرید!

گدا را نزد حاکم بردند و ماجرا را گفتند. حاکم از گدا پرسید: تو که چشم مأموران، روستایی و 

 ای این مرد سارق دارایی توست؟نداری ببینی، از کجا فهمیده

ات بشوم از کبابی که به من داد. هر کس هر خوراکی که به من کنان جواب داد: قربانگدا زاری

ت اما اگر با پول خودم چیزی بخرم، از مزه و گواراسبدهد، مثل غذاهای بهشتی برایم خوش

 رود!رود که نمیگلویم پایین نمی

ی توانیم به کسها ما نمیحاکم خندید. گفت: این که منطق درست حسابی نیست. با این حرف

 اش کنیم!تهمت بزنیم و محکوم
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ین مرد مرد کور زار زد. فغان کرد. خودش را به زمین کوبید و عجز و التماس که: اال و بال هم

 ام گردن شماست!ام را بُرده. اگر رهایش کنید، خوناموال

بینی که این عاجز شود. به روستایی گفت: ای جوان، میحاکم دید نخیر، حریفِ گدا نمی

گو اند راستاش را بگو. از قدیم گفتهاش به پول سیاهی بند است. تو مرد باش و راستجان

م عادالنه قضاوت بکنم. حاال بگو ببینم دارایی این مرد دههمیشه رستگار است. من هم قول می

 ای؟را تو بُرده

روستایی جواب داد: ای حاکم بزرگوار، از خدا پنهان نیست از شما هم پنهان نماند، بله، اموال 

اش ام. بردناش را هم نداشتهام در صورتی که دزد نیستم و قصد دزدیدناین مرد را من برده

 علتی داشته است!

اش که تمام شد، حاکم، علت را پرسید. روستایی، آن چه گذشته بود، همه را تعریف کرد. حرف

بیند. این مرد در حق ی اعمال خودش را میحاکم به گدا نهیب زد: ای آدم پست، انسان نتیجه

 ای؟اش دادهتو خوبی کرده بود چرا با بدی جواب

 دهم دیگر تکرار نشود و....ام. قول میهام، اشتباه کردگدا به التماس افتاد: غلط کرده

قدر زار زد تا دل حاکم به رحم آمد. گفت: خیلی خب، نان گدایی، نان حاللی نیست که تو آن

ای. پس برای این که تنبیه بشوی، یک پنجم از اش هم کردهخوری، با این رفتارت حراممی

 اشدهیم پاداش صداقتروستایی میاش را به این گردانیم، یک پنجمات را به خودت برمیمال

 اند برسد!هایی که واقعاً مستحقکنیم تا به دست آنو بقیه را صرف امور خیریه می

دستور حاکم اجرا شد. روستایی از این حکم نهایت رضایت را داشت چون تا پیش از آن 

به او باز  اش رای داراییداد. گدای کور هم اگر چه از این که همهاش میاش عذابوجدان

 اش هم که دوباره برگشت غنیمت است!نگردانده بودند ناراضی بود اما به خودش گفت: همین

 این ماجرا به خیر و خوشی تمام شد.
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 پسر پادشاه و دختر وزیر

  

که در سراسر مملکت قدر زیبا بود پادشاهی بود که فقط و فقط یک پسر داشت. این پسر آن

ی دخترهای سرزمین خودش و شد. همین که به سن بلوغ رسید همهاش پیدا نمیهمتای

اش را شنیده بودند همه آرزو داشتند ی جمالدختر شاهان و درباریان کشورهای دیگر که آوازه

ای ی یگانه فرزندشان بودند، هیچ عجلهبستهشدت دلهمسرش بشوند؛ اما شاه و ملکه که به

برای ازدواج او نداشتند؛ منتظر بودند سر صبر دختری برایش بیابند که نه فقط از نظر زیبایی، 

 از لحاظ هوش و فراست هم الیق او باشد.

از قضای روزگار، روزی، همین که سپیده سر زد، به شاه و ملکه خبر دادند پسرشان ناپدید شده 

 است.

اما طوری تربیت شده بود که لوس و نُنُر؛ یا مغرور و  که از زیبایی سرآمد بود،زاده با اینشاه

خود رأی و خودسر نباشد. بنابراین او بدون مشورت با پدر و مادر و یا با افراد معتمدی که 

بندی به نظم و انضباط رفت. همین پایکرد و یا جایی نمیاش بودند، کاری نمیهمیشه اطراف

مطمئن بشود او، خود خواسته جایی نرفته است؛ بلکه اش دلیلی بود تا شاه و رفتار حساب شده

ی گوشه و کنار اش را بسیج کرد تا همهبه زور بردندش. با این حساب، درباریان و سپاهیان

 اش را بگردند.سرزمین

ی نقاط سر زدند. توی هر خانه و اتاق و پستو سر کشیدند و هر مأموران شاه چند هفته به همه

رسید، به صالبه کشیدند. در مجموع هیاهویی در مملکت راه ر میکس را که مشکوک به نظ

زاده پیدا ی وجود آرزو کردند هر چه زودتر شاهی مردم جان به لب شدند و با همهافتاد که همه

شان، هنگام مأموران در زندگیهای نابهها و سرکشیدنها و کنجکاویها از فضولیشود تا آن

ی این کردند؛ اما همهشان هم برای پایان دادن به ماجرا تالش میآسوده بشوند، بنابراین خود

 زاده پیدا نشد که نشد.نتیجه ماند؛ شاهها بیتالش

شاه که نومید شده بود، درباریان را جمع کرد برای شور و مشورت تا راه مناسبی را پیش پایش 

 به قتل رسانیده و جسدش اش. دیگری گفت شاید او رابگذارند. یکی گفت، حتماً دیوها دزدیدن

ای هم ربودن او را به حساب کشورهای همسایه گذاشتند و خالصه هر اند؛ و عدهرا دفن کرده
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اش رسید گفت و گفت تا عاقبت شاه کالفه شد. عصبانی از جا بلند شد و کس هر چه به عقل

کنم تا موقع میرو به وزیر اعظم گفت: من دیگر تحمل ندارم. این همه برای شما بریز و بپاش 

جام کاری نتوانید برایم انبندم را ببرند و هیچکه یگانه فرزندِ دلنیاز یار و یاورم باشید، نه این

خوری؟ از همین امروز به بدهید. تو وزیرِ چه هستی؛ عقل و تدبیرت کجاست. به دردِ چه می

یچ؛ اگر پیدایش دهم اگر پسرم را مُرده یا زنده پیدا کردی که همدت یک هفته مهلت می

 ات جدا کند!خاصیتدهم جالد سر از تن بینکردی، دستور می

خواهم سر به تنِ ام دور شوید که میاید. از جلوی چشمو به بقیه نهیب زد: همه مرخص

 کدام از شما نباشد!هیچ

اق تاش را در پیش گرفت. رفت توی ادرباریان متفرق شدند. وزیر هم پریشان و درمانده راهِ خانه

اش زانوی غم بغل گرفت و زار زد: من که علم غیب ندارم؛ آخر از کجا بدانم چه اختصاصی

 زاده آمده است؟بالیی به سر شاه

توی همین فکر و خیال بود که دخترش آمد و پرسید: ای پدر جان کور شوم اما شما را غمگین 

 قدر پریشانی؟نبینم. چه شده. چرا این

قدری التماس کرد تا عاقبت، اش کند؛ اما او بهیک غم و نگرانیوزیر نخواست دخترش را شر

 ی ماجرا و خصوصاً تهدید به مرگ شدن خودش را بازگو کند.وزیر ناچار شد همه

ترین دختر کمی به فکر فرو رفت. زیر و باالی وقایع را سنجید. در نهایت گفت: پدر جان، بزرگ

آورند. به نظر من وجود میطرافیان برای انسان بهها را اغلب اها و بدبختیترین سختیو بیش

 خورد!این جریان هم از داخل دربار و قصر شاهی آب می

 رسد، بگو!ام تو اگر راهی به نظرت میای نگرفتهام، نتیجهوزیر گفت: من هر چه دقت کرده

 شود. من باید به صورتِدختر جواب داد: ای پدرجان، این گره با دست خود من باز می

آید. فقط شما باید کنم و چه پیش میناشناس، داخل قصر شاهی بشوم تا ببینم چکار می

قصر  یکنید مرا به عنوان یکی از خدمهکه بو ببرند از من حمایت میترتیبی بدهید، بدون این

 استخدام کنند!
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سرم به باد  که کاری ندارد؛ باشد؛ فقط امیدوارم بموقع ماجرا را خاتمه بدهی تاوزیر گفت: این

 نرفته است!

 دختر جواب داد: تا مرا داری غم نداشته باش!

اش را سیاه و چرب کرد ای پوشید. کمی سر و صورتفردای آن روز، دختر وزیر لباس کهنه

ای پیچید زیر بغل زد و به قصر شاه رفت. وزیر که از مقداری خوراکی و نوشیدنی توی بقچه

ای، جلوی در قصر خودش را مشغول نظارت به کار به بهانه قبل با دخترش هماهنگی کرده بود،

آلود پرسید: چکار که دختر آمد، اخمخدمه و رسیدگی به امور اطراف و اکناف کرده بود. همین

 داری؟

آورد جواب ی مظلومی به خودش گرفت و با لحنی که دل شنونده را به رحم میدختر قیافه

ام. نه پولی دارم و نه جایی. مرا به عنوان کلفت ین شهر غریبام. در اداد: من از راه دوری آمده

 استخدام کنید تا هم سرپناهی داشته باشم و هم لقمه نانی بخورم!

ای بود را صدا کرد و گفت: ببین این دختر چه وزیر، سرآشپز که زن قوی هیکل و بدقیافه

 خواهد!گوید و چه میمی

 گویی!بنال ببینم چه میسرآشپز با توپ و تشر از دختر پرسید: 

تری دوباره تر و با لحن مظلومانهچه به پدرش گفته بود، همه را با آب و تاب بیشدختر، آن

 تعریف کرد. سرآشپز اخم کرد: به جهنم که غریب هستی. من چکار کنم؟

وزیر گفت: این زن، جوان است. دور از انسانیت است او را به حال خود در شهر بزرگی رهایش 

 م. بهتر است او را به عنوان پیشکار نزد خودت نگهداری!کنی

ی کافی نوکر و کلفت هست. این دیگر سرآشپز جواب داد: وزیر بزرگوار، اطرافِ من به اندازه

 خورد؟!خور اضافه. به چه دردِ ما میشود یک ناناست. میاضافی

قدر دارد که بود و نبود این آنبختانه شاهنشاهِ ما آمیز امر کرد: عیب ندارد. خوشوزیر مسالمت

 آید!اش اصالً به حساب نمییک نفر در قصر باشکوه
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سرآشپز ناچار دختر را پذیرفت و او را برد تا به عنوان کلفت خودش از او استفاده کند. دختر 

ای انجام شد، همه را به نحو شایستهوزیر هم با دل و جان هر فرمانی که از طرف او صادر می

تا شب یک پشت کارکرد و عرق ریخت. هر چه هم از خوراکی و نوشیدنی به او دادند، داد. می

راه خودش آورده بود، خورد. موقع خواب که شد، پستویی چه همپنهانی دور ریخت و فقط از آن

 جا استراحت کند.نزدیک آشپزخانه به او دادند تا در آن

خودش گفت: ا زیر نظر گرفته بود بهی ورودش همه کس و همه جا ردختر وزیر که از لحظه

ام؛ اما بهتر است ساعتی از شب که همه ام که حسابی از پا افتادهقدر خستهدرست است که آن

 افتد!اند را هم بیدار بمانم ببینم چه اتفاقی میخواب

هم گذاشته بود، گوش تیز کرد تا صدایی اگر آمد، اش را رویهایطور که دراز شده، پلکهمان

مرتبه از شد که یکهایش گرم میز آن غافل نشود. لحظات به کندی گذشت. کم کم چشما

اش رسید. چشم که باز کرد دید او صورتِ سیاهِ داخل اتاق سرآشپز صدای ناچیزی به گوش

اش را آراسته، هفت قلم بزک کرده است با بزیگوشتالود و دماغ بزرگ و پخ و ابروهای پاچه

ی از غذا، آمد با احتیاط گشتی در اطراف زد. وقتی مطمئن شد همهچراغی و بشقابی پر 

اند، از تاالر بیرون رفت. نگهبانی که توی حیاط بود خوابیده بود. از کنار او کارها خوابخدمت

ی بزرگی هیزم گذشت. باغ بزرگ را پشت سر گذاشت و رفت کنار دیوار قصر، جایی که کومه

ها را کنار زد. دری نمایان شد. کلید انداخت قفل را باز کرد. نانبار شده بود، چند تایی از آ

چفتِ را انداخت، داخل رفت و در را پشت سرش بست. دختر وزیر خودش را به آن رساند و از 

اش اند که موی سر و ریشها داخل را نگاه کرد. دید مردی را چهار میخ آویختهشکاف تخته

اش ایجاد کرده ای روی بدنهای نو و کهنههای زیادی زخماش الغر و ردِ تازیانهبلند و بدن

قدر ای که آنزادهزاده است؛ اما چه شاهاست. خوب که دقت کرد، متوجه شد آن مرد، شاه

 شکنجه شده و گرسنه مانده بود که نزدیک است بمیرد.

 زادهای گذاشت. قاب چلو خورش را پیش پای شاهسرآشپز داخل که شد، چراغ را گوشه

شوم ات بجویانه پرسید: قربان قد و باالیگذاشت. دستی به سر و روی او کشید و با لحنی دل

 خواهی برای یک مرتبه هم که شده مرا به آرزویم برسانی یا نه؟عاقبت می

رمق اما خشمگین نهیب زد: دور شو ای عفریته. من اگر بمیرم حتا زاده، با صدایی بیشاه

 که کامِ دل به تو بدهم!کنم چه برسد به اینات نمینحس و کثیف ام را آلوده به وجوددست
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ای مخصوص تو تهیه مزهسرآشپز دوباره عشوه کرد و التماس کرد: ببین چه غذای خوش

ام. دست از لج بازی بردار. بیا و با من مهربان باش تا هم از این بند رها بشوی و هم کمتر کرده

 عذاب ببینی!

ای نداشت. عاقبت سرآشپز عصبانی شد. شالقی را که به هر قدر اصرار و التماس کرد، نتیجه

قدر او را زد که از حال رفت. بعد، قاب پلو زاده افتاد. آندیوار آویزان بود برداشت و به جان شاه

را  را نزدیک دهان او قرار داد. چراغ را برداشت و خیس عرق، عصبانی و تشنه کام راه بازگشت

 در پیش گرفت.

جا دور شد. رفت، توی پستو، سر جایش که او به در برسد، دخترِ وزیر به سرعت از آنقبل از آن

 دراز شد و خودش را به خواب زد.

ی حرکات سرآشپز را زیر نظر گرفت ببیند تری همهفردای آن روز هم تا شب با دقتِ بیش

نی با پدرش مالقات کرد. از او خواست به کند. صبح روز سوم، پنهاچطور بقیه را خواب می

شان آورد مخفیانه دور بریزند. پادشاه و ملکه بگوید بعد از غذا هر نوشیدنی که سرآشپز برای

چند نفر از سران سپاه را هم جایی دور از دید نگهدارند و شب را بیدار بمانند تا او خبرشان 

 کند.

مول ظرف غذا و چراغ را برداشت و از تاالر که مقداری از شب گذشت و سرآشپز طبق معهمین

بیرون رفت، دختر وزیر خودش را به شاه و ملکه رساند. گفت: بلند شوید تا شما را پیش 

 پسرتان ببرم!

ها راه افتاد. دید هر چه نگهبان شاه، سران سپاه را که مخفی کرده بود احضار کرد و به اتفاق آن

کرد، جویای قضیه که شد، دختر وزیر جواب داد: ای  اند. تعجبو خدمه هست، همه غرق خواب

ها مقصر نیستند. سر آشپز به همه، حتا به شما هر شب داروی شاهِ بزرگوار هیچ یک از این

 دهد تا خودش از لحاظ رفت و آمد راحت باشد!آور میخواب

تر خواست دخگاهی که سرآشپز ساخته بود رسیدند. بهبعد، آرام آرام از باغ گذشتند و به مخفی

 گیر کردند وی شاه، سپاهیان یورش بردند و در را شکستند. سرآشپز را دستوزیر و به اشاره

زاده را از بند نجات دادند. همان شبانه طبیب آوردند تا او را که به حال مرگ افتاده بود شاه

 معالجه کند.
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ی پسرتان بودم. باختهلوقتی علت این کار را از سرآشپز پرسیدند، جواب داد: من عاشق و د

رسم، یک شب ام نمیوقت به مرادِ دلای که دارم هیچدانستم با قیافه و هیکل نکرهچون می

اش همه را بیهوش کردم؛ او را کول گرفتم و به آن محل بردم؛ ولی چه فایده که او از جان

 گذشت و به من اهمیت نداد!

 قدرچموش بستند و در بیابان رها کردند تا آنروز، گیسوی سرآشپز را به دُم اسبِ فردای آن

روی زمین کشیده شود که تکه پاره شود و دختر وزیر که ثابت کرده بود از لحاظ عقل و 

 زاده درآوردند.فراست سرآمد همه است را به عقد شاه

 اش نرسید.ی ما به سر رسید، کالغه به خانهقصه
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 هانه، جواب شاهانهسؤال شا

 

 فرس اروپایی کشورهای به سیاحت و تفرج برای که است ایران پادشاه اولین شاه ناصرالدین 

 رد تدریجبه غربی، مدنیت با آشنایی علتِ به او حکومتِ دوران در گفت توان می. است کرده

 ند.کد میرش و گیرد می ریشه طلبانه اصالح تفکر زمین ایران درباریان و فکرانروشن بین

اش به انگلیس می رود به محض روزی که برای اولین بار به اتفاق هیئتی از وزرا و درباریان

برد و در ضیافت شامی جا، انگشت تعجب به دهان میورودش با دیدن سرزمین مدرن و آبادِ آن

 لکه میاش در کاخ سلطنتی ترتیب داده است، از مراهانی آن کشور به افتخار او و همکه ملکه

 طور مرتب و منظم و آباد و سرسبز است؟پرسد: شما چکار کرده اید که مملکت تان این

کند و پس از مکثی طوالنی می اندازد. کمی فکر میملکه، نگاه معنی داری به شاه ایران می

حضرت. فقط اگر لطف بکنید، چند نفر از اطرافیان تان را فردا می دهیم، اعلیگوید: جواب سؤال

 سازی دارند، در اختیار ما بگذارید، ممنون خواهیم شد!دتان را که توان و تخصص ساختمانخو

 گذارد.ها تعداد ده نفر را انتخاب و در اختیار او میکند و برابر نظر آنشاه با وزرا مشورت می

ی سرسبز و وسیع کاخ، مسابقه ی ساختن یک دهد در محوطهفردای آن روز، ملکه دستور می

خاطر تفریح و سرگرمی او این مراسم کند بهر را ترتیب بدهند. ناصرالدین شاه هم گمان میدیوا

ی سلطنتی که در اختیارشان گذاشته شده اش با درشکهراهانرا بر پا کرده اند. به اتفاق هم

 ودشرو میجا با استقبال ملکه روبهاش به محل برگزاری مسابقه می روند. آنگاهاست، از اقامت

اش را می که نوک سبیلگاه اختصاصی سالطین می نشیند. درحالیو در کنار او، در جای

اش زمین وسیع و خرمی است که دور تا دورش را پله چرخاند به دور و بر نگاه می کند. مقابل

ها نشسته اند. وسطِ زمین، اند که جمعیتی بی شمار روی آنهای چوبی چیدهکانی از صندلی

ی چوبی پُر از آب، تعدادی بیل و وسایل زرگ خاک و کنار هر کومه، چند بشکهی بدو کومه

 اند.بنایی گذاشته

 ناصرالدین شاه از ملکه می پرسد: موضوع چیست علیاحضرت؟

های خودمان های شما و آدمای بین آدمدهد: ما دستور داده ایم تا مسابقهملکه جواب می

 برگزار کنند!
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 : چه مسابقه ای؟

 یی ساختن یک دیوار سه متری. هر گروه که دیوار را زودتر و بهتر تمام کرد، برندهبقه: مسا

 مسابقه خواهد شد!

 : به به خیلی خوب است. خیلی خوب است!

ب هایش را تاناصرالدین شاه این را گفت، تبسمی به چهره نشاند و با غرور خاصی نوک سبیل

 داد و به انتظار شروع مسابقه نشست.

س، ی انگلیگذشت که ده نفر انتخابی شاه ایران در سمت راست و ده نفر منتخب ملکهدیری ن

ع ی شروی سر ملکه تپانچه را به نشانهدر سمت چپ قرار گرفتند. بعد، داور مسابقه با اشاره

 مسابقه شلیک کرد.

ه حملناصرالدین شاه دید هنوز دود تپانچه توی هواست که افراد او با عجله به وسایل بنایی 

بردند. یکی مچ بیل را گرفت. دیگری ماله را برداشت. چند نفر برای تصاحب شاقول و تراز و 

 زد وزد. هر کس زور میابزار بنایی به جان هم افتادند. یکی زیر پا افتاده بود و دست و پا می

 کرد او بنا شود. در مجموع جار و جنجال و قشقرقی برپا شده بود بسیار مضحک.تالش می

تپید اما او با چنان سرعت میخندیدند قلب ناصرالدین شاه بهها میی آنتماشاچیان با مشاهده

 کرد که انگار مطمئن بود منتخبین اش برنده خواهند شد.غروری نگاه می

ها، باالخره مشغول پس از دقایقی جنگ و گریز و قهر کردنِ دو نفر و زخمی شدن یکی از آن

تر بودند، شاقول و ماله به دست منتظر آمدن دو نفر که از همه قویدرست کردن مالت شدند. 

 آجر و مالت ایستادند. مصالح که رسید، خیلی زود چند ردیف را چیدند.

گاه اش به ملکه نخند رضایت بخشی به لب نشاند و با همان غرور زائدالوصفناصرالدین شاه لب

 داد.اش را معنی داری انداخت. ملکه هم با تبسم جواب

ها هنوز شروع ها دیوار را یکی دو متر کژ و مژ باال بردند. ناصرالدین شاه دید انگلیسایرانی

دهند، که همه به یک نفر از خودشان گوش مینکرده، فقط دور هم نشسته اند و در حالی

روع ها هم شریزی و تقسیم کار هستند. باالخره بعد از طول و تفصیل بسیار، آنمشغول برنامه

 کردند.
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شان افزودند. در ها را دیدند، هُل شدند و به سرعتبرگزیدگان شاه وقتی شروع به کار آن

زده کار قدر شتابکه دیوار از وسط شکم زده بود تند و تند آجر روی هم چیدند؛ آنحالی

 کردند که دیوار فرو ریخت.

تان بشوم، آن خاک پای حضرت، قربانها دوان دوان آمد به شاه شکایت کرد: اعلییکی از آن

 یکی نمی گذارد من کار کنم!

ی دست شاکی را راند. او که رفت، دیگری آمد تا شکایت بکند که آلود و با اشارهشاه اخم

طاقت شد. عصبانی از جایش بلند شد و فریاد زد: برو گم شو پدر سوخته. برو ناصرالدین شاه بی

 به کارت برس!

ها دیوار را یکی دو که انگلیسیزد.در حالیچینی خودش را باد میسردانه با بادبزن ملکه، خون

شان هنوز با هم دعوا می کردند و در همین گیر و دار برای بار دوم هایبردند، رغیبمتر باال می

 دیوارشان فرو ریخت.

اش می اش بند نمی شد، دلناصرالدین شاه که دیگر از شدت هیجان و اضطراب درجای

ی دید در همهاخل میدان برود، آستین ها را باال بزند و کاری بکند؛ اما میخواست خودش د

ها زل زد که داند. ناچار ماند و به دیوار ایرانیعمرش این کار را نکرده است و هیچ از آن نمی

ها دو متر هم نچیده های سه متری رسید؛ اگر چه هنوز انگلیسکم کم باال رفت و نزدیکی

 بودند.

ها به هر قیمتی به متراژ مورد نظر رسید. در دقایقی مانده به پایانِ وقت، دیوار ایرانیباالخره، 

چیدند، داور تپانچه اش را برای شلیک باال بُرد. با ها هم آخرین ردیف را میکه انگلیسیحالی

ی منتخبین شاه که حسابی از چند جا شکم زده بود فرو شلیک گلوله، دیوار کژ و بد قواره

 ها دقیق، راست و محکم باال رفته است.کرد دید دیوار انگلیسی. ناصرالدین شاه نگاه میریخت

شان دست زدند. ملکه به ناصرالدین شاه ها برایی تماشاچیداور به تیم برنده اشاره کرد. همه

 حضرت!تان را دریافته باشید اعلیگفت: امیدوارم جواب سؤال

 هژبر میرتیموری

 الهه -9771 آگوست 98سه شنبه 
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 حکایت چهار خواهر

  

ای. او اگر [ از مال دنیا فقط دختری داشت و االغی و سگی و گربه5یکی از مقربان درگاهِ الهی]

ی کشور پیچیده بود. روزی نبود که ی زیبایی دخترش در همهچه تنگ دست بود اما آوازه

ای ا هم خودش و هم دخترش عجلهاش را به صدا در نیاورند؛ امی در خانهچند خواستگار کوبه

 خواه را بیابند.برای وصلت با غیر نداشتند. منتظر بودند سر صبر دامادِ دل

اش رفت تا به کار و کسب بپردازد، بین راه، یکی از دوستان صمیمیصبحِ یک روز وقتی می

هم از  شناخت کهدختر او را برای پسر خودش خواستگاری کرد. مرد مؤمن به خوبی پسر را می

مند و با لحاظ دین و ایمان قرص و محکم بود و هم جوانی بود مؤدب، خوش سیما، غیرت

 پشتکار.

که به محل کارش درنگ قول دخترش را به او داد. اتفاقاً همان روز همینپسر را پسندید و بی

د عقرسید، مأموران شاه با کبکبه و دبدبه رسیدند و گفتند: پادشاه امر کرده دخترت را به 

 ی زر را بگیر و برو دخترت را برای این ازدواج فرخنده آماده کن!زاده در بیاوری. این کیسهشاه

 ام!مؤمن گفت: اما متاسفانه قول دخترم را به کس دیگری داده

ی مأموران خشمگین داد زد: احمق نشو. اگر این حرف به گوش پادشاه برسد دخترت سرکرده

 اندازد!زند یا از مملکت بیرون میودت را هم یا گردن میستاند هیچی، خرا به زور می

ی زر را گرفت و ساکت ماند. همین که سواران شاهی رفتند، به فکر یافتن مؤمن ناچار کیسه

 که برود با امین شهر مشورت کند.اش نرسید جز اینچاره افتاد. چیزی به عقل

مام بشود. بعد نزد امین شهر رفت و همین که به مکان او رسید، صبر کرد تا درس شاگردان ت

ماجرا را گفت. گفت: ای آقا! نه این که پسر پادشاه بد باشد اما من قول دخترم را به جوانی 

ام بزنم و دلِ انسانِ توانم زیر قولاش دارم. حاال چطور میام که از هر لحاظ قبولداده

 ای را بشکنم؟شایسته

اش بدان و آگاه باش اگر دخترت را به پادشاه بدهی معنیامینِ مردم جواب داد: ای مردِ خدا! 

ای و آتش ات را به زر و زور فروختهاین است که نه تنها دختر را، بلکه خودت را و دین و ایمان
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علتِ ای. به آن جوان خام هم نباید دختر بدهی؛ چون بهات خریدهجهنم را برای خود و خانواده

داند؛ اما اخیراً اش شده است را نمیو شاید قدر نعمتی که نصیبطورکه باید جوانی و خامی، آن

تر و همسر من ریق رحمت را سر کشیده است، برای رتق و فتق زندگی من هیچ کس پاک

ات را به حق تعالی خواهم تر از دخترِ تو نیست. تو باید او را به من بدهی، واال شکایتمناسب

 کرد!

تر از قبل از شکسته و سرگشتهوی سر مؤمن خراب شد. دلبا شنیدن این حرف انگار دنیا ر

ها قدم زد و پی چاره جا بیرون آمد. از شهر بیرون زد و تا غروب تشنه و گرسنه توی بیابانآن

گشت. وقتی به شهر برگشت که شب شده، دکان بازار تعطیل شده بود. جز تک و توک 

خیال به چهار سوق رسید که ناگهان  شان رفته بودند. او غرقِهایرهگذری، همه به خانه

کش معروف شهر جلویش سبز شد: به به، گُل آمد و عنبر آورد، مؤمنِ با خدای خودمان. قمه

 خواهی دخترت را به امینِ شهر شوهر بدهی. آره؟ام میشنیده

: ریدهم فشرد و غهایش را بهاش را بیرون کشید. دندانو ناگهان ناز و غمزه را کنار گذاشت. قمه

 کنم!ات میدهی یا با همین قمه تکه تکهیا دخترت را به من می

ای غذا ای آب نوشید و نه لقمهخالصه، آن شب آن مرد خسته و خراب به خانه آمد. نه جرعه

راست سر سجاده نشست و دست یاری به سوی پروردگار دراز کرد که: ای خالقِ قورت داد. یک

پایم. اگر دخترم را به آن جوان مؤمن ندهم، در حق دخترم و همتا! خودت راهی بگذار پیش بی

ام. اگر او را به ترین همسر را از فرزندم دریغ کردهام. در حقیقت شایستهدر حق او ظلم کرده

ایم؛ همیشه جلوی چشم امین شهر ندهم، چه بکنم که یک عمر با هم سالم و علیک داشته

گیرم خواهد شد. اش دامنام نفرینز طرفی هم مطمئندیگریم و باهاش رودربایستی دارم. ایک

 کنند. مگر خودتام میچارهشان معلوم است، بیپسر پادشاه و این الت چاقوکش هم که تکلیف

 همتا!به فریادم برسی ای دادرسِ بی

در حال دعا بود که کم کم به خواب رفت. صبح که بیدار شد، دید به قدرت الهی، گربه و سگ 

توانست تشخیص اند؛ طوری که حتا خودش هم نمیش، هر سه، شکل دخترش شدهاو االغ

 اش کدام است.بدهد دختر واقعی

خالصه، همان روز خواستگارها آمدند و هر یک همسر خود را بردند و رفتند. مرد مؤمن هم 

 راحتی کشید و شکر ایزد را به جا آورد.نفسی به
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مرد برای دیدن دخترش تنگ شد. به خودش گفت: بروم ببینم زمانی گذشت. به مرور ایام دل 

 عاقبت نصیب کدام یک از آن چهار نفر شده است!

زاده همین که او را دید، گفت: ای مردِ خدا! اگر دخترت سرای شاه سر زد. شاهاول به حرم

اش را دادم گیسویاش نبودم مطمئن باش همان روز اول میقدر زیبا نبود و این همه عاشقاین

اش قدر روی زمین بکشانندش که تکه پاره شود. برو کمی نصحیتدُم اسبِ چموش ببندند و آن

 کن عاقل باشد!

 ی بزرگوار مگر دخترم مرتکب چه خطایی شده است؟زادهپرسید: ای شاه

 گیرد. ببین!زنم، دست و پایم را گاز میجواب داد: چه خطایی باالتر از این که تا حرفی می

 ی همسرش را نشان بدهد.های بُرندهپیراهن و دمپای شلوارش را باال زد تا آثار دندان آستین

ی واال مقام. تا تو باشی به زور زادهات است شاهمؤمن پیش خودش گفت: این سگه است. حق

 دختر از مردم نگیری!

تا کمر خم شد. چشم چشمی گفت و به ظاهر برای نصحیت دخترش به اندرون رفت؛ اما 

د که آن مرکه او را ببیند از درِ دیگر بیرون رفت. محل بعدی، بیت امینِ مردم بود. همینآنبی

اش به مؤمن افتاد، فریاد زد: آخر مرد ناحسابی این چه دختری است که تربیت قدر چشمعالی

ای. این توی خانه بزرگ شده است یا توی جنگل. ببین چه به روزم آورده. با این سر و کرده

ورت زخمی دیگر روی از خانه بیرون رفتن را ندارم. آخر اهل محل و مسجد و بازار ص

ات با ی جمالات؟ گُلی به گوشهگویند جای این همه ناخن چیست روی صورت و گردننمی

ای خرناس کشان به سر و شود ازش غافل بشوی. تا پشت کردهات. اصالً نمیبچه تربیت کردن

اش، واال تا حاال هزار دفعه با کشد. حیف از جوانیات چنگ میو گوش پرد و به گَلات میکله

 اش بیرون!تیپا از خانه انداخته بودم

خود حرف نزن. برو. برو که دیگر همین که مرد لب باز کرد چیزی بگوید، امین تشر زد: بی

 ات!دوست ندارم ببینم

 هه!مؤمن پیش خودش گفت: این هم از گربه
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اش را در ی پسر دوستشاد از بیت امینِ شهر بیرون آمد و خانهما در باطن دلبه ظاهر گرفته ا

ی زخمی توی رختخواب افتاده است. حال و احوال پیش گرفت. وقتی رسید، دید او با سر و کله

پرسید. پسر جواب داد: چه عرض بکنم عمو جان. قسمتِ من هم این بوده. با سرنوشت 

 توان جنگید!نمی

ای. تو که سالم و شاداب بودی، رد: آخر بگو چه شده. چرا به این حال و روز افتادهمرد اصرار ک

 چه بالیی سرت آمده؟

ات را خواهم کفر نعمت کنم یا خدای ناخواسته دلجوان آه کشید. جواب داد: عمو جان نمی

اش هیچ حرفی به گوش دختر خانم شما فرو گویم. راستبشکنم اما چون اصرار داری می

به  افتدشوم با لگد میاش که میکند. نزدیککنم، بدتر لج میاش میرود. هر چه نصیحتنمی

ام را درب و داغان کرده است. ولی شُکر. شما خودت را ناراحت نکن. بینی بدنام. میجان

ام را خواهد داد. از این که دخترتان موجب شده است شاید مورد خداوند اجر صبر و شکیبایی

 ام!ی قرار بگیرم هم از شما و هم از دخترتان ممنونرحمتِ اله

مؤمن پیش خودش گفت: ای بدبختی! این، االغه است که نصیب این جوان برومند شده. از 

اند سیبِ سرخ برای دستِ چالق خوب است، ها. ببین چه بالیی سر این جوان قدیم راست گفته

 ن زبان نفهم نجات یابد!اش کن از شر آن حیوانازنین آورده. خدایا خودت کمک

های ظهر بود که به بازار شهر غمگین و شرمسار، غرقِ فکر و خیال از خانه بیرون زد. نزدیکی

کند. به سمت صدا برگشت، دید آقایی رفت، شنید کسی صدایش میطور که میرسید. همین

پرسید: آید. همین که نزدیک رسید، کند و پیش میقیافه با سر سالم میآراسته و خوش

 شناسی مگر؟پدرجان مرا نمی

 آورم!خواهم اگر به جا نمیمؤمن جواب داد: عذر می

جوان خندان دست او را کشید، توی حجره بُرد و روی سکوی فرش شده نشاند و گفت: حق 

ام و چه کنم کی بودهجا نیاوری. نه فقط شما، گاهی اوقات خودم هم فراموش میداری به

دادم در امان نبودند. یک کشِ مردم آزاری هستم که خلقِ خدا از بیتِ قمهام. من، همان البوده

بینی از اش لیچارهای چارواداری بود؛ اما میتربیت ِ بد دهن که نقل زبانالتِ آسمان جُلِ بی
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ی پُر از ام و با مدیریت او، این حجرهبرکتِ فهم و کمال دختر شما مؤدب و مرتب و منظم شده

 ام!راه حالل به دست آورده فرش را هم از

 مومن متعجب پرسید: چطوری؟

ات. اما حاال موقع ناهار است. اجازه بده و منت بر سرم بگذار کنم خدمتمرد گفت: عرض می

 ات باشم تا ماجرا را تعریف کنم!ناهار در خدمت

مرد اش نصیبِ این مومن که از این همه ادب و متانت متعجب شده بود، فهمید دختر واقعی

اش هوای دخترش را کرد. تقاضای دامادش را قبول کرد و با او راهی تر دلشده است. بیش

اش شد و به که رسیدند، دختر دست پدر را بوسید، جویای حالمحض اینخانه شد. به

 اش پرداخت.پذیرایی

ؤمن ای خوردند و استراحتی کردند، داماد، آهسته زیر گوش ممزهکه ناهار خوشبعد از این

 گفت: حاال یک چشمه از کماالت دخترت را ببین!

 ی خنکی بیاور تا با پدرت بخوریم!و به دختر امر کرد: برو از توی سرداب هندوانه

دختر چشمی گفت و رفت. بعد از دقایقی آمد. مرد هندوانه را از او گرفت. سرِ دست چرخاند. 

ا ها رخوب نیست. برو یکی از رسیده اش کرد. به آن تلنگر زد و بعد گفت: نه، اینخوب نگاه

 بیاور!

ی دیگری آورد و مرد همان اعمال و همان حرف را دختر دوباره چشمی گفت. رفت و هندوانه

 تکرار کرد.

ی آخر، داماد بعد از تلنگر باری، ماجرای آوردن و بردنِ هندوانه چهل مرتبه تکرار شد. دفعه

 اش!حاال بشین تا بخوریمزدن به هندوانه گفت: آها، این خوب است. 

بعد به مردِ مؤمن گفت: ای پدر جان بدان که برای رسیدن به سرداب باید چهل پله را طی 

بکنی. از طرفی، ما توی خانه فقط همین یک هندوانه را داشتیم. دیدی که من چندین دفعه به 

ه پایین رفت و چهل تر او را فرستادم. او هم چهل بار از چهل پلی خوبی آوردن هندوانهبهانه

ه ها. در صورتی کمرتبه باال آمد و هیچ نگفت؛ حتا نزدِ تو که پدرش هستی، چه برسد به غریبه

تر داریم که این همه زد مرد ناحسابی مگر ما یک هندوانه بیشهر زن دیگری بود سرم داد می
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د. کرسیاه می افتاد که دیگر روزگارم رااش به پدرش میکنی؟ بخصوص اگر چشمقمپز در می

قدر شعور و معرفت دارد که حتا گره هم به ابرو نینداخت. خب، اگر دیوی هم با اما این زن آن

ی کسی بیشود؛ چه برسد به من که عقدهنشین باشد، آدم میقدر نجیب و فداکار همزنی این

 ام کرده بود.الت
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 آهو

  

شان کردند که اگر چه از لحاظ مالی دستدر روستایی دور دست، زن و شوهری زندگی می

کردند. ها را فراموش میها اسم بعضی از آنقدری فرزند داشتند که گاهی وقتتنگ بود، اما به

از آن همه فرزند، فقط یک نفرشان دختر بود به اسم آهو که چون تنها دختر خانواده بود و 

ای خریده بودند تا با آن بازی دستی، برایش بزغالهی تنگشد با همهه محسوب میعزیز دردان

 کند و خوش باشد.

رفتند جنگل، هیزم جمع شان هر روز صبح تا غروب میاین خانواده برای تأمین معاش

خوردند و هم مقداری از چیدند، هم خودشان میهای خودرو را میی درختکردند و میوهمی

 شان را بخرند.اش بتوانند مایحتاجفروختند تا با پولآن را می

روزی که همه مشغول کار بودند، آهو زیر درختی دراز شد و خوابید. غروب که شد، بقیه بدون 

ها نره خرسی آمد و دخترکِ نه ساله ی خانه شدند. بعد از رفتن آنکه متوجه او بشوند روانهاین

 غاری زندانی کرد. ی کوهی، تویرا کول زد، بُرد دامنه

 رفتبست. میآمد، در آن را با تخته سنگ بسیار بزرگی میخرس، هر روز که از غار بیرون می

 داد تا بخورد.آورد و به آهو میاز کوهستان عسل و از جنگل میوه می

از این ماجرا چهار سال گذشت. در این مدت، آهو دو توله خرس زاییده و به ماندن در آن غار 

ی غار، کنار سنگ رفت جلوی دهانهاش سر نرود میرده بود. روزها برای آن که حوصلهعادت ک

 کرد.نشست و از شکاف آن بیرون را نگاه میمی

یک روز ناگهان متوجه صدایی شد. به سمت صدا که نگاه کرد، دید بزی در آن حوالی مشغول 

ی خودش است همان بزغاله چراست. خوب که دقت کرد، از عالیم روی بدن بز متوجه شد این،

اش را به سنگ چسباند و بز را صدا کرد. که حاال بزرگ شده. خیلی خوشحال شد. صورت

طرف شاخ به سنگ اش را شناخت. نزدیک شد و از آنها صدای صاحبحیوان، بعد از مدت

 د وزده، به یاد گذشته گریه کرشناخت، مدتی ذوقحالی سر از پا نمیسایید. آهو که از خوش

ی بز رفت و انگار آدم است از او حال پدر و مادر و برادرهایش را پرسید. در این قربان صدقه
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بندی را که به گردن داشت باز کرد، با حال بود که ناگهان فکری به نظرش رسید. زود گردن

 سختی آن را به شاخ بز بست و از او خواست برود.سرانگشت و به

زند. نزدیک که درِ آهو متوجه شد چیزی روی شاخ بز برق میبز کم کم به جنگل برگشت. ما

بندی است که چهارسال قبل به گردن دخترش آویزان بوده است. ذوق زده شد، دید بله، گردن

م گفتبند را نشان داد و گفت: دیدید همیشه میو هراسان شوهر و پسرهایش را صدا کرد. گردن

ق به اوست. او زنده است. دخترم زنده است. فقط باید آهو زنده است؟ بفرما. ببینید این، متعل

 بگردیم پیدایش کنیم!

 داند!اش را میگویی. هر جا باشد، این بز مکانشوهرش جواب داد: راست می

بز را جلو انداختند. رفتند و غار را پیدا کردند. به کمک پسرها که حاال همه مردهای نیرومندی 

اش پرید. بعد از اشک و بیرون آمد و به آغوش خانوادهشده بودند سنگ را کنار زدند. آه

 ی خانه شدند.های هر طرف و حال و احوال مفصل، روانهریختن

اش بود که شب، همه دور هم نشسته بودند و آهو مشغول تعریف کردن دوران دزدیده شدن

 نالید: آهوآمیز میچرخید و با لحنی التماسناگهان صدای خرسی را شنیدند که دور روستا می

 لَری، بچه کَه بَری، اوهو اوهو!

 پدر و مادر آهو از او پرسیدند: نکند این همان خرسی است که تو را برده بود؟

گوید آهو جان، آهو جواب داد: بله، خودش است. حاال آمده دنبال من و به زبان خودش می

 خواهند، برگرد!کنند، تو را میهایت گریه میبچه

قدر خرس را کتک زدند تا عصبانی چماق برداشتند، از خانه بیرون رفتند. آنپدر و برادرها 

ها بعد کار خرس این بود که بیاید اطراف روستا بچرخد و مجبور به فرار شد. از آن شب تا مدت

 کَه بَری، اوهو اوهو!مرتب بگوید: آهو لَری، بچه

قدری کتک چاره بهت خرس بیقدر بزنندش که فراری بشود. عاقبو پدر و برادرهای آهو آن

 هایش را برداشت و برای همیشه از آن منطقه رفت.خورد که ناچار توله
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 بیایم؟

  

ای بود که کسی در یکی از شهرهایی که از لحاظ تاریخی قدمت خیلی زیادی داشت، خانه

خرید، همین که کرد و یا میا اجاره میاش زندگی کند؛ چون هر کس آن رکرد تویجرأت نمی

اش عجوالنه خانه را خالی و به جایی دیگر نقل مکان کرد، فردایجا سر میشبی را در آن

 کرد.می

اش رسیده بود، به همسرش گفت: ای زن، دستی دایمی جان به لبعاقبت مردی که از تنگ

اش خیلی خیلی اش این است قیمتاین خانه جن دارد، دیو دارد، اژدها دارد یا هر چه، خوبی

 ایم!اش آوردهناچیز است. در واقع اگر آن را بخریم، انگار مفت به چنگ

خواهی از خردش، میکس به مفت هم نمیبینی هیچزن اعتراض کرد: مردِ حسابی مگر نمی

 گویند؟اش چه میای در بارهطمع مال دنیا خودت و ما را به کشتن بدهی. مگر نشنیده

خواهند بگویند، مهم نیست. آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد ردم هر چه می: م

ن مای ناقابلخواهی هر سال اسباب اثاثیهدری. تا کی میدوشی و دربهوجب. آخر تا کی خانه به

مان هایها، بچهخاطر این که طفلکدر دنبال خانه بگردیم. همیشه هم بهرا بزنیم کول و دربه

خانه حرف بشنویم و تحقیر بشویم؟ این روند از صاحبآیند و میکنند یا زیاد میمی سر و صدا

های زبان بسته حتا حق بازی کردن توی حیاط را هم ندارند. مثل زندانی صبح تا شب و طفلک

شب تا صبح باید توی این اتاق که مثل قفس است باشند. تازه، با این وضع مالی که دچارش 

 انه را نخریم تا عمر داریم باید مستأجر در این خانه و آن خانه باشیم!هستیم اگر این خ

ترسم. من، آن جا اش من میگویی، حق داری؛ اما راستزن جواب داد: درست است. هر چه می

 گذارم ببری!ها را هم نمیبیا نیستم. از همین حاال گفته باشم. بچه

اً خودم هم همین تصمیم را داشتم. شما را ها. اتفاقمرد گفت: باشد. نه خودت بیا، نه بچه

خوابم؛ اگر اتفاقی افتاد که خب، از این زندگی جا میروم، چند شبی آنبرم. اول خودم مینمی

بافی و شایعه بوده است که اش خیالاند همهام. اگر هم دیدم هر چه گفتهبار نجات یافتهنکبت

 برم!آیم شما را هم میمی
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ای. شد. داد زد: مگر دیوانه شدهده بود، به رفتن شوهرش هم راضی نمیزن که پاک کالفه ش

خواهی زنی. چه کاری است که میات آخر مرد حسابی. این چه حرفی است که میمگر زده کله

 بکنی؟

 دهم!مرد شانه باال انداخت و جواب داد: خدا بزرگ است. اال و بال من این کار را انجام می

گی کرد تا خالصه رفت، با پول کمی که داشت، خانه را خرید. آن روز تا غروب توی بازار دونده

 اش تهیه کند.لقمه نانی برای زن و فرزندان

ای را کول زد. فانوسی را برداشت و اش را خورد، زیلو پاره و دشک کهنهشب، بعد از این که شام

خواهی اش را سد کرد و گفت: حاال که میهکه خواست بیرون برود، زن راضی نشد. راهمین

گذاریم و دو نفری جا میها را اینآیم. بچهات میراهخودت را به کشتن بدهی، من هم هم

 رویم!می

قدر با هم کلنجار رفتند تا عاقبت مرد عصبانی داد زد: تو باید مرد قبول نکرد. زن اصرار کرد. آن

 ها را بزرگ کند!کسی باشد بچهباشی تا اگر برای من اتفاقی افتاد، 

سرا. ای که خریده بود. خانه نگو، بگو کارواناش جدا شد. رفت خانهاین را گفت و از خانواده

های متعدد. حیاطِ پوشیده از خار و گلی بلند و پوسیده؛ اتاقبزرگ. پُر درخت. با دیوارهای کاه

ها پوسیده وبی سقفِ بعضی از اتاقناک. تیرهای چدار وحشتهای نمخاک و خاشاک. زیر زمین

 و شکسته و در نتیجه سقف پایین آمده بود.

ها زیلو و دشک خالصه، مرد گشتی توی خانه زد و همین که خسته شد، رفت توی یکی از اتاق

هایش را روی هم گذاشت. چون خیلی خسته بود، با این که ته را پهن کرد. دراز شد و پلک

 اش برد.ترسید، خواباش کمی میدل

های شب بر اثر شنیدن صدایی هراسان بیدار شد و نشست. گوش داد. متوجه شد از داخل نیمه

ای ها موجود افسانهآید. خوب که دقت کرد، انگار دهیکی از دیوارهای اتاق صداهای مهیبی می

 گفتند: بیایم؟...بیایم؟...صدا میهمه با هم، یک

 مرد ترسید. جواب داد: نه. نه!
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خاموش شد. بعد از آن هر چه گوش داد چیزی نشنید. به خودش گفت: لعنت بر من. صدا 

 گفتم بیا!قدر ترسیدم که نگذاشتم بیاید. کاش میعجب کاری کردم. چرا این

هم های صبح پلک رویخالصه از خودش و وحشتی که کرده بود، عصبانی شد. تا نزدیکی

اش رفت. بلند شد. پیش زن و فرزندانش رفت که از جانگذاشت. هوا رو به روشنایی می

های سرخ و سری که درد گرفته بود به همسرش که آن شب را از نگرانی نخوابیده بود، با چشم

 اش آمد: ها. چه شد. چه خبر؟استقبال

 گیرم نشد،حوصله جواب داد: این مرتبه که چیزی دستمرد خجالت کشید ماجرا را بگوید، بی

 کمی بخوابم!تا بعد. فعالً بگذار 

زن و شوهر ساعتی را خوابیدند. صبح، طبق معمول مرد رفت تا غروب توی بازار پادویی این 

اش داد. تاجر و آن تاجر و هر چه کاسبی کرده بود داد نان و یک سیر گوشت، آورد به زن

اش خواست مانع رفتناش که دوباره میهای زیاد با زنای شام خورد و بعد از کشمکشلقمه

 شود، چماقی را برداشت، رفت جای شبِ گذشته، خوابید.ب

 گفت: بیایم؟... بیایم؟...ناکی انگار مینصف شب دوباره همان صدا را شنید که با لحن ترس

خواهی چه غلطی بکنی. مرد که چماق بزرگ را آماده در دست داشت، جواب داد: بیا ببینم می

 بیا بیرون معطل نکن!

ی طال از آن دیوار شکم زد و با صدای مهیبی شکافت و خرواری سکه این را که گفت، ناگهان

 بیرون ریخت.

ی طال تا اش را آورد و گفت: ببین. ببین این همه سکهمرد ذوق زده رفت، همان شبانه زن

 اش را نداشته است!امشب توی دیوار پنهان بوده. دیوار پوسیده تحمل نگهداری

ها خانه را مرمت و مرتب کردند. کلی ردند. با کمی از آنها را جمع کخالصه زن و شوهر سکه

شان خوش و هایای برای مرد تهیه دیدند و از آن به بعد با بچهوسایل زندگی نو خریدند. مغازه

 ی مالی زندگی کردند.خرم، بدون دغدغه
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 پسر آشپزباشی

  

حضور طلبید و از او پرسید: میرزا، بگو ببینیم فرزندمان را که دارش را بهروزی پادشاهی مکتب

 بینی؟ایم علم و دانش یاد بگیرد، چگونه مینزد تو گذاشته

مکتب دار نگاهی به جمعیت زیادِ درباریان انداخت که ردیف به ردیف این طرف وآن طرفِ 

د. ناچار جواب داد: تخت شاهی دست به سینه ایستاده و متملقانه چشم به سلطان دوخته بودن

حضرت، فرزند برومندِ مملکت، سر دماغ و بسیار  سر رعیت، نور چشم اعلیشکر خدا، تاج

 اند!فربه

اش کشید و گفت: این که عیان است شاه، بادی به غبغب انداخت. دستی روی شکم بزرگ

مان د هم مثل خودبرد، حسنی به باباش. فرزند ما بایاند تره به بذرش میپیرمرد، از قدیم گفته

ی تنومند و توانا باشد تا در آینده که مهار امور را به او سپردیم، رعیت با دیدن قد و قواره

اش شویم. از مندِ ایشان احساس امنیت کند؛ اما منظور ما این بود که جویای علم و دانششکوه

حضورش را داری، بگو  هاست افتخاراین لحاظ بگو، در سراسر گیتی همتا دارد یا نه. تو که سال

 تر چه کسی است؟از او شایسته

زاده خواست جلوی درباریان از شاهدار که همان اول متوجه منظور شاه شده بود اما نمیمکتب

بد بگوید کمی پا به پا شد؛ سر به زیر انداخت و معطل ماند چه بگوید و چطور بگوید. شاه که 

از عقل و کمال ولیعهد بکند، عصبانی غرید: پس  انتظار داشت او بدون درنگ شروع به مداحی

قدر فس فس ایم که در پاسخ اینای مردک؛ مگر سوال سختی از تو پرسیدهچرا الل شده

 کنی؟می

تان شوم، که تعظیم غرایی کند و جواب بدهد: قربان خاک پایای ندید جز ایندار چارهمکتب

خواهم در ها بگویم، اجازه میپاک گُهر سخن ی هوش و فراست ولیعهدِپیش از این که در باره

 خلوت مطلبی را به عرض همایونی برسانم!

ی اطرافیان را بیرون راند. همین که بارگاه خلوت شد، ای مختصر، همهآلود، با اشارهشاه، اخم

 خواهی بگویی!تر بیا ببینیم چه میغرید: نزدیک
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تعظیم دیگری کرد و در حالی که سعی دار که دست از جان شسته بود، جلوتر رفت. مکتب

اش با نگاه شرر بار شاه تالقی نکند، عرض کرد: سلطان به سالمت باشد، فرمودید از کرد نگاهمی

 تر هست یا نه!لحاظ درک و درایت از فرزند برومندتان شایسته

 شاه غرید: بله، فرمودیم. مگر هست؟

اند، رستگاری را در ها که اهل علم و دانشجواب داد: آنای دار با صدای گره افتادهمکتب

بینم حقایق را بگویم هر چند مغضوب سلطان مقتدر تر میجویند؛ من هم درستراستی می

 قرار بگیرم!

اش دوید و خشمگین غرید: الزم نیست تر به هم گره خورد. خون به صورتابروهای شاه بیش

 تر از فرزند ما کیست؟فید بگو، شایستهسرایی کنی. خالصه و ممان سخنبرای

 تان شوم!: پسر آشپز باشی، فدای

 شاه از جا پرید و عصبانی پرسید: چه. پسر آشپز باشی؟

 !تان گردمدار که تا کمر خم شده و دست به سینه گذاشته بود، عرض کرد: بله، قربانمکتب

یا  ات را به من ثابت کنیفتهشاه که نزدیک بود از خشم و حسودی بترکد گفت: یا باید صدق گ

 ات جدا کند!دهم جالد سر از تن پیر و پوسیدهدستور می

 پیرمرد جواب داد: سلطان تشریف بیاورند، با چشم مبارک خودشان ببینند و قضاوت بفرمایند!

 شاه معطل نکرد. نهیب زد: باشد. برویم. همین لحظه برویم!

 راه نیاورند به صالح است!کسی را هم حضرت از درباریاندار گفت: اگر اعلیمکتب

ی خانهاش باشد. به مکتبراهای او عمل کرد. اجازه نداد جز پیرمرد کسی همشاه به گفته

زاده در آن به کسب علم و دانش سلطنتی رفتند. روزی که این مکان افتتاح شده بود تا شاه

اش به نباشد و خصوصاً برای تشویقدار پیشنهاد کرده بود برای این که او تنها بپردازد، مکتب

ای از فرزندان درباریان در کنارش باشند. در این تر درس، بهتر است عدهخواندنِ هر چه بیش
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دار موفق شده بود میان پسر آشپزباشی هم بنا به خواهش و اصرار پدر و با پا درمیانی مکتب

 گان قرار بگیرد.زاده و بزرگ زادهبین شاه

آموزان، بلند شدند و دست به سینه منتظر اوامر شاهانه ی دانششاه، همه خالصه. با ورود

حضرت ها گفت: بروید بیرون باشید، اعلیدار از شاه رخصت گرفت و به آنشدند. مکتب

 طلبند!خودشان شما را به حضور می

ها که کارش دستور داد پنهانی هشت خشت بیاورد. خشتها که رفتند، پیرمرد به پیشآن

زاده بود، دو خشت گذاشت؛ های نیمکتی که مختص به شاهاضر شد، زیر هر یک از پایهح

های نیمکتی که ی یک وجب بلندتر از قبل شد. زیر هر یک از پایهگاه او اندازهطوری که جای

نشست هم یک برگ کاغذِ نازک، طوری که دیده نشود گذاشت. بعد دستور پسر آشپزباشی می

ه تان گردم حاال بیایند در جای خودشان بنشینند. آهسته به شاه گفت: قربانآموزان بداد دانش

 واکنش آن دو نفر توجه کنید!

اش نشست و شروع کرد بازی کردن با قلم و کاغذش؛ اما پسر زاده رفت روی نیمکتشاه

آشپزباشی همین که نشست، حیران و سرگردان به در و دیوار نگاه کرد و به سقف و زمین؛ و 

 تب سر چرخاند و اطراف را بررسی کرد.مر

 زاده پرسید: راحت هستید؟پیرمرد از شاه

 جواب شنید: بله

طوری پرسید: منظورم این است به نظر شما تغییر و تحولی انجام نشده است. همه چیز همان

 تان بود؟است که قبل از بیرون رفتن

 ست؟زاده جواب داد: نه. چه تغییر و تحولی. مگر چه شده اشاه

 دار آهسته زیر گوش شاه نجوا کرد: عنایت بفرمایید!مکتب

 گیری؟قراری. چه شده است. چرا آرام نمیقدر بیو از پسر آشپزباشی پرسید: تو چرا این

ای که ما بیرون رفتیم و برگشتیم جواب شنید: استاد بزرگوار، چه عرض کنم. در این فاصله

 دانم چه اتفاقی افتاده است!نمی

www.ketabesabz.com



 دار پرسید: چه اتفاقی. مثالً چه احساسی داری؟مکتب

ی ناچیزی پایین آمده، یا سطح زمین باال کنم سقف به اندازهپسر جواب داد: مثالً گمان می

 رفته است!

ام پیرمرد در مقابل شاه تعظیم کرد و گفت: سلطان بزرگ خودشان حتماً متوجه درستی عرایض

 اند!شده

 ه بگوید.شاه، معطل ماند در جواب او چ
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 تری داشتمردی که ایمان بیش

  

ای بنا شده بود، برای رفت و آمد به شهر ناچار بودند از ساکنان روستایی که در کنار رودخانه

ها مجبور بودند برای هر قایق استفاده بکنند؛ چون روی رودخانه پلی نبود. به همین علت، آن

 برگشت پولی بدهند و سوار قایق بشوند.رفت و 

باوری بود، برای انجام کاری به شهر روزی، یکی از اهالی همین روستا که مردِ ساده دل وخوش

های ظهر، کارش تمام شد. رفت بازار ناهاری خورد و چون هوا گرم بود به خودش رفت. نزدیکی

افتم، نکند گرمازده راه می کنم تا عصر که هوا خنک شدروم مسجد استراحت میگفت: می

 بشوم!

کند. هر چه دقت رانی میموقعی که به مسجد رسید، دید آقایی باالی منبر رفته است و سخن

گوید: گیرش نشد؛ فقط همین را فهمید که او میران دستهای سخنکرد، چیز زیادی از حرف

 اهلل و بزن به آب!بگو بسم

ران اش پول به قایقبودم من. این همه مدت همه روستایی فکر کرد: عجب. عجب. چه غافل

 توانستم به این راحتی بیایم و بروم!ام، درصورتی که میداده

عصر که شد، راهِ روستا را در پیش گرفت. به رودخانه که رسید، منتظر آمدن قایق نماند. 

نه حتا پایش  طور که آن مرد گفته بود نه غرق شد واهلل گفت و زد به آب. دید بله همانبسم

 خیس شد.

 اهلل ازگشت با گفتن یک بسمرفت و برمیخالصه از آن روز به بعد او هر بار که به شهر می

 گذشت.رودخانه می

اش گفت: ای زن. آقایی، چیزی یادم داده است که برای عبور از رودخانه دیگر یک شب به زن

 ام تمام شده است. بهتر نیستنفع طوری تا حاال کلی بهمجبور نیستم پولی پرداخت کنم. این

 اش کنیم بیاید خانه؟برای آن که خوبی او را جبران کنیم، دعوت

روی او را با زن جواب داد: چرا. چرا خوب نیست. من که حرفی ندارم. فردا که به شهر می

 پزم!ای میمزهخودت بیاور. من هم برایش غذای خوش
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ش را انجام داد. موقع ناهار که شد رفت مسجد و از فردای آن روز روستایی رفت شهر. کارهای

اش برود. او قبول نکرد و گفت کار دارد؛ اما روستایی با اصرار و التماس راهمرد خواست هم

 ناچارش کرد همان لحظه راه بیفتد.

 اهللرفت، بسمکه از شهر خارج شدند و نزدیک رودخانه رسیدند، روستایی که از جلو میهمین

اش نیامده است. برگشت و مرد را راهبه آب. به آن سمت که رسید، متوجه شد هم گفت و زد

 آیی؟دید که متعجب زل زده بود به او. پرسید: ها، چرا نمی

 جواب شنید: تو دیوی، جنی یا پری. چه هستی؟ با چه بیایم؟

 روستایی گفت: با همان چیزی که یادم دادی!

 : کدام چیز؟

 اهلل بگو و بزن به آب!خودت نگفتی بسمها : مگر خیلی وقت پیش

 مرد کمی فکر کرد و بعد، جواب داد: بله آن را من گفتم!

 روستایی پرسید: خب پس چرا معطلی. بگو و بیا دیگر!

 زده سری تکان داد و گفت: نه که ایمان من به محکمی ایمان تو نیست!مرد، حسرت

 و راه بازگشت به شهر را در پیش گرفت.
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شان را های[ ـ در روزگاران دور چون برق نبود، پیش از تاریک شدن هوا، بازاریان مغازه9]

 بستند.می

[ بترخانی، کوفت بکنی، بلنبانی: اصطالحاتی است که هنگام خشم و نفرت جایگزین 2]

 قدر بخوری تا بترکی.شوند. ترخانیدن اشاره به ترکیدن هم دارد؛ یعنی آن)بخوری( می

 ثها احداخانه: اتاقکِ کوچک، باریک و اغلب تاریکی که معموالً کنار یا پشت اتاق[ صندوق8]

 شد. پستو.عنوان انباری و سردخانه استفاده میشد. از آن بهمی

گناه و اصطالحاتی از جای معصوم، طفلک، بی[ ـ زبان بسته: اصطالحی است که معموالً به4]

 رود.کار میاین قبیل به

 ها گفته شده این شخص از پیامبران بوده است.[ ـ در بعضی قصه5]
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