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  تلخون ● 
  

  گ استمن اینجا بس دلم تن
  و هر سازی که می بينم بد آهنگ است

  بيا ره توشه برداریم،
  قدم در راه بی برگشت بگذاریم؛

  ببينيم آسمان هر کجا آیا همين رنگ است؟
  اميد. م
  

ماه فرنگ، ماه سلطان، ماه خورشـيد،       . تلخون به هيچ یک از دختران مرد تاجر نرفته بود         
ر مـرد تـاجر، هـر یـک ادا و اطوارهـائی      ماه بيگم، ماه ملوک و ماه لقـا، شـش دختـر دیگـ     

وقتی می شد که به سر و صدای آنها پسران همسایه به            . داشت، تقاضاهائی داشت  
. صدای خنده ی شـاد و هوسـناک دختـران تـاجر ورد زبانهـا بـود                . در و کوچه می ریختند    

ــت        ــی گف ــس م ــه ک ــا را هم ــوش پوشــی آنه ــوراکی و خ ــوش خ ــتالو و  . خ ــدن گوش ب
برای خاطر یک رشته منجوق الوان      . ن جوانان محل می انداخت    شهوانيشان، آب در ده   

یک هفته هرهر می خندیدند، یا توی آفتاب می لميدند و منجوقهایشان را تماشـا مـی                 
مرد تاجر برای هر یک     . گاه می شد که همان سر سفره ی غذا بيفتند و بخوابند           . کردند

 لـشی کننـد و گوشـت        از دخترانش شوهری نيز دست و پا کرده بـود کـه حـسابی تنـه               
شــوهران در خانــه ی زنــان خــود زنــدگی مــی کردنــد و آنهــا هــم . روی گوشــت بيندازنــد
آن هم چـه کـاری؟      . روزانه یکی دو ساعت بيشتر کار نمی کردند       . حسابی خوش بودند  

بعد به خانه برمی گشتند و با زنـان  . سر زدن به حجره ی مرد تاجر و تنظيم دفترهای او       
  .ان تمام روز را به خنده و هر و کر می گذراندندتنه لش و خوشگذرانش

گوئی این همه را نمی بيند یا مـی بينـد و            . تلخون در این ميان برای خودش می گشت       
مـرد تـاجر    . تـه تغـاری بـود     . گوشتالو نبود، اما زیبائی نمکينی داشت     . اعتنائی نمی کند  

.  واجور نمی پوشيد   مثل خواهرهایش لباسهای جور   . نتوانسته بود او را به شوهر بدهد      
ــا کــيس مــی شــد، و همــين جــوری هــم مــی گــشت      ــشتر وقته ــراهنش بي . دامــن پي

خواهرهایش به کيسهای لباسش نگاه می کردند و در شـگفت مـی شـدند کـه چطـور                   
پدرش هيچ وقت به یـاد نداشـت کـه تلخـون از او              . رویش می شود با آن سر و بر بگردد        

نه اعتراضی، نه   .  می کرد، قبول داشت    هر چه پدرش می خرید یا قبول      . چيزی بخواهد 
نه جائی می رفت، نه با کسی حرفـی         . تشکری، گوئی به هيچ چيز اهميت نمی دهد       



خـرمن خـرمن   . اگر چيزی از او می پرسـيدند جـواب هـای کوتـاه کوتـاه مـی داد          . می زد 
راه که می رفت بـه پریـان راه         . گيسوی شبق رنگ روی شانه ها و پشتش موج می زد          

فحش می دادند یا تعریفش می کردنـد، مـسخره          .  افسانه ها می مانست    گم کرده ی  
گوئی خود را از سـرزمين دیگـری        . اش می کردند یا احترامش، به حال او بی تفاوت بود          

  .می داند، یا چشم به راه چيزی است که باالتر از این چند و چون هاست
 چنـد روز پـيش در ایـن         دختـران از  . کارها بر همين منوال بود که جشنی بزرگ پيش آمد         

مثل این که در این دنيای گـل        . فکر بودند که چه تحفه ی گرانبهائی از پدرشان بخواهند         
هر کار دیگرشان را ول کرده بودند و چسبيده بودنـد  . و گشاد نمی شد کار دیگری یافت      

. اما ایـن جـشن بـه حـال تلخـون اثـری نداشـت       . چه تحفه ای بخواهند : به این یکی کار   
همان مردم، همان سرزمين، همان خانه ی دختران       . وزی بود مانند هر روز دیگر     برایش ر 

حتـی  . تنه لش و شوهران شهوت پرست و راحت طلب، همـان آسـمان و همـان زمـين                 
باد توفانزائی هم که هر روز عصر هنگام برمـی خاسـت و خـاک در چـشمها مـی کـرد،                      

مـی دانـست و حـالش تغييـری         دمی عادت دیرین را ترک نکرده بود، این را فقط تلخـون             
  .نکرده بود

یک روز به جشن مانده، مرد تاجر دخترانش را دور خود جمـع کـرد و برایـشان گفـت کـه                      
می خواهد به شهر برود و خرید کند، هر کس تحفه ای می خواهد بگوید تـا او از شـهر     

ایـن دختـر هـر وقـت از پـدرش چيـزی             . نخست دختر بزرگ، ماه فرنگ، شروع کرد      . بخرد
 خواست روی زانوی او می نشست، دست در گردن پدرش مـی انـداخت، از گونـه                  می

هایش بوسه می ربود و دست آخر سر در بيخ گوش او می گذاشت، سـينه اش را بـه                    
مـن یـه   : این بار نيز همين کار را کرد و گفـت     . شانه ی پدرش می فشرد و حرف می زد        

 حوضـش از نقـره باشـه، از         حموم می خوام که برام بخری، حوضش از طال، پاشـوره ی           
خودش هم تا عـصر حاضـر بـشه کـه بـا شـوهرم بـریم حمـوم                . دوشاش هم گالب بریزه   

  .کنيم
ماه سلطان، دختر دومی، که عادت داشت دست پدرش را روی سينه ی خود بگذارد و                

منم می خوام یـه  :  گفت– و معلوم نبود برای چه  –بفشارد، در حالی که گریه می کرد        
یه لنگه از کفشام نقره باشـه یکـيش طـال، یـه      . دس لباس برام بخری   جفت کفش و یه     

  .تار از لباسام نقره باشه یه تارش طال
  

ماه خورشيد، دختر سومی، صورتش را به صورت پدر ماليد و گفت می خوام دو تا کنيـز                  
سياه و سفيد برام بخری که وقتی مـی خـوابم سـياه لباسـامو درآره، وقتـی هـم مـی                      

  . لباسامو تنم کنهخوام پاشم سفيد
یـه گـردن بنـد      : ماه بيگم، دختر چهارمی، لبهایش را غنچه کرد، پدرش را بوسيد و گفت            

می خوام که شبا سفيد شه مثه پشمک، روزا سياه شه مثه شـبق، تـا یـه فرسـخی                    
  .هم نور بندازه

یه جفت جوراب از عقيق مـی       : ماه ملوک، دختر پنجمی، زودی دامنش را باال زد و گفت          
که وقتی می پوشم تا اینجام باال بياد، وقتی هم که درميارم تو یه انگـشتونه جـا                  خوام  
  .بدمش

ماه لقا، دختر ششمی، که هميشه ادای دختر نخستين را درمی آورد و این دفعه هـم                 
یه چيزی ازت می خوام که وقتی به حموم ميرم غالمم بـشه، وقتـی بـه                 : درآورد، گفت 

  .که الزم ندارم یه حلقه بشه بکنم به انگشتامعروسی ميرم کنيزم بشه، وقتی هم 
امـا بيهـوده انتظـار کـشيد کـه          . مرد تاجر به حرفهای دخترانش گوش داد و به دل سپرد          

شاید نگاه هم نمی کرد و      . او تنها نگاه می کرد    . تلخون، دخترهفتمی، هم چيزی بگوید    
: کنـد و گفـت    دست آخـر تـاجر نتوانـست صـبر          . تنها به نظر می رسيد که نگاه می کند        

مـرد تـاجر    . دختـر رویـش را برگردانـد      . دخترم، تو هم چيزی از من بخواه که برایـت بخـرم           
 ایـن  –تلخون چشمهایش درخـشيد  . هر چه دلت می خواهد بگو برایت می خرم        : گفت

هر چه بخواهم می خری؟ مـرد تـاجر کـه فکـر             :  و با تندی گفت    –حالت سابقه نداشت    
همــانطور کــه . هــر چــه بخــواهی:  بــا اطمينــان گفــتنمــی کــرد نتوانــد چيــزی را نخــرد،

نخـستين بـار بـود کـه     . دختر صبر کرد تا همه چشم بدهان او دوختنـد      . خواهرانت گفتند 



آن گاه زیر لب، گوئی که پریان افـسانه هـا بـرای خوشـبختی               . تلخون تقاضائی می کرد   
م مثل دودی این را گفت و آرا! یک دل و جگر: کسی زیر لب دعا و زمزمه می کنند گفت 

  .از ته سيگاری پا شد و رفت
خواهرهایش و پدرش گوئی چيزی نشنيده اند و رفتن او را ندیده انـد، همـانطور چـشم                  

آخـرش مـرد تـاجر دیـد کـه دختـرش رفتـه              . به جای دهان او دوخته بودند و مانـده بودنـد          
ختـر  تنهـا مـاه لقـا، د      . هيچ کدام صدای او را نـشنيده بودنـد        . است و چيزی نگفته است    

: ششمی که پهلوی راست تلخون نشسته بود، شنيده بود که او یواشکی گفته است      
  !یک دل و جگر

دل و جگر برای چه؟ مگر در خانه ی مرد تاجر خوردنی کـم بـود کـه تلخـون هـوس دل و                        
  .خواهرهایش شروع به لودگی کردند. جگر کرده باشد؟ مرد تاجر دنبال تلخون رفت

خـواهر راسـتی    : ه زحمـت جلـو خنـده اش را گرفـت وگفـت            ماه فرنگ، خواهر بزرگتـر، بـ      
مسخره نيس که آدم یه عمر چيزی نخواد، وقتی هم که می خـواد دل و جيگـر بخـواد؟                    

راسـتی کـه    ... دل و جيگـر     ... هـا ... دل و جيگر هـا    ... من که از این چيزا اقم می شينه       
  ...ها... هاها... مسخره اس 

  . می کشيداز لبهایش شهوت دیوانه کننده ای الو
ماه سلطان، خواهر دومی، یقه ی پيراهنش را باز کـرد کـه بـاد تـوی سـينه اش بخـورد                      

دل : و گفت ) بوی عرق آدمی از ميان پستانهایش بيرون می زد و نفس را بند می آورد              (
... ها... راستی ماه لقا جونم تو خودت شنفتی؟ مسخره است... ها... هاها... و جيگر 
  ...علوم نيست دل و جيگر رو می خواد چکارهيچ م... ها... هاها

ماه خورشيد، خـواهر سـومی، بـه پـشت دراز کـشيد، سـرش را تکـان داد موهـایش را                      
... شـما هـم حوصـله داریـن    ... چه حرفها ... واه: بصورتش ریخت و خيلی شهوانی گفت     

... پاشـين بـریم پـيش اونـا     . بيچاره شوهرهامون حاال تنهـائی حوصـله شـون سـر رفتـه            
  ! بریم پيش شوهرهامونپاشين

مــاه ملــوک، دختــر . مــاه بــيگم، خــواهر چهــارمی، بــا ســر از گفتــه ی او پــشتيبانی کــرد
مـرد  . پاشـدند کـه برونـد     . پنجمی و ماه لقا، دختر ششمی هم همين حرکـت را کردنـد            

هر چه گفتم آخه دختر حـسابی       . چيز دیگه نمی خواد   : گفت. تاجر را وسط درگاه دیدند    
بعـدش گفـتم    . ار؟ فقط یک دفعه گفت می خواهم داشته باشـم         دل را می خواهی چک    

خوب گرفتيم که دل را می خواهی داشته باشی جيگر را مـی خـواهی چکـار؟ اون کـه                
خون را می خواهی چکار؟ بـاز هـم یواشـکی گفـت مـی خـواهم                . همه اش خون است   

داشته باشم، می خواهم داشته باشم یعنی چه؟ به نظر شما مسخره نـيس کـه آدم             
  خواد دل داشته باشه، خون داشته باشه؟ب

چرا پدر جان مسخره اس، خيلی هم مسخره اس، براش شوهر           : دخترها همآواز گفتند  
  .بگير

  .اما دوستی مردان غنيمته. ميگه شوهر کردن مسخره اس. نمی خواد: مرد تاجر گفت
 چه فرق می کنه؟ بعـد زدنـد       . خوب اسمشو ميذاریم دوست   : دختران با شيطنت گفتند   

  .زیر خنده و یکدیگر را نيشگون گرفتند
  ...حتی شوهرای شما، حتی من. ميگه اونا مرد نيستن: پدرشان گفت

  ...چطور؟ نيستن؟ ما با چشمامون دیدیم: دخترها با شگفتی گفتند
ميگـه اون عالمـت ظاهریـه، مـی شـنفين؟ ميگـه اون عالمـت ظاهریـه،                  : پدرشان گفت 

  شما سر در ميارین؟. ممن که سر در نميار. عالمت مردی نيس
خـواهرا، خـوب نـيس      : مـاه خورشـيد آخـر از همـه گفـت          . مسخره اسـت  : دختران گفتند 

پـدرمون هـم بـره      . مغزتونو با این جور چيزا خسته کنـين، خوبـه پـيش شـوهرامون بـریم               
  !بریم خواهرا. شهر برامون چيزهایی رو که گفتيم، بخره

***  
اد، بـرای مـاه سـلطان لبـاس و کفـش را          مرد تاجر برای ماه فرنگ حمامش را سفارش د        

تهيه کرد، برای ماه خورشيد دو تا کنيز ترگل ورگل کـه پستانهایـشان تـازه سـر زده بـود           
خرید، برای ماه بـيگم گردنبنـدی سـفيدتر از پـشمک و سـياه تـر از شـبق بدسـت آورد،              

رای برای ماه ملوک جورابی از عقيق پيدا کرد که در توی یک انگشتانه جا می گرفت، بـ                 



ماه لقا یک حلقه از زمرد خرید که وقتـی بـه حمـام مـی رود غالمـش باشـد، وقتـی بـه           
عروسی می رود کنيـزش باشـد، آن وقـت خواسـت بـرای تلخـون تـه تغـاری دل و جگـر                        

برای چيزهای دیگـر    . اینو دیگه یه دقيقه نمی کشه که می خرم        : پيش خود گفت  . بخرد
  .زیاد وقت صرف کرده بود، یک ساعت تمام

ست به بازارچه ای رفت که یادش می آمد زمانی در آنجـا دل و جگـر مـی فروختنـد،                     نخ
در دکانهائی که یادش می آمـد       . اما هر چه گشت یک دل و جگر فروشی هم پيدا نکرد           

آینـه هـائی کـه یکـی را         . وقتی دل و جگر می فروختند حاال همه اش آینه می فروختند           
چقدر . را زیبا، دروغ را راست و بد را خوب        هزارها نشان می داد، کوچک را بزرگ، زشت         

پيش خود گفت که چطور دخترش از این آینه ها نخواسته اسـت؟             . هم مشتری داشت  
  .حيف که نخواسته بود. اگر خواسته بود حاال زودی یکی را می خرید و برایش می برد

دا دو ساعت تمام ویالن و سرگردان توی بازار گشت تا یک دکان دل و جگـر فروشـی پيـ                   
کور خوندی، به   : بعضی از آنها بسته بود و چيزی نوشته به درشان زده بودند، مثل            . کند

  ...تو چه، برو کشکت رو بساب، دیگه از این شکرخوریها راه نيندازی
بـه تـو    : اینا چرا بسته ان؟ جواب شـنيد      : از یکی پرسيد  . مرد تاجر هيچ سر در نمی آورد      

بـرو  : روشـی هـا کـی بـاز ميـشن؟ جـواب شـنيد           این دل و جگر ف    : چه؟ از دیگری پرسيد   
چرا این آقایون بهم جواب سرباال ميدن، من که         : باز از سومی پرسيد   . کشکت رو بساب  

دیگه از ایـن شـکرخوریها راه   : سيلی آبداری نوش جان کرد و جواب شنيد     ! چيزی نميگم 
  ...نيندازی

از .  کـرد و رفـت     دست و پـایش را جمـع      . مرد تاجر دید که مسجد جای این کارها نيست        
داداش نـشنيدی کـه     : کجا دیگر می توانست دل و جگر بخرد؟ از رفيق همکاری پرسـيد            

  تو این شهرتون یه جائی دل و جگر بفروشند؟
یاد چه چيزهـا    : همکارش یکی از آن نگاه های عاقل اندر سفيه به مرد تاجر کرد و گفت              

از جلو یک قـصابی کـه رد مـی    . و تاجر را هاج و واج وسط راه گذاشت و رفت         ! افتاده ای 
ممکنه بفرمائين دل و جگر گوسفنداتونو چيکار مـی کنـين؟ جـواب             : شد از قصاب پرسيد   

اگر دنبالش را می گرفت باز      . از ترس سيلی خوردن دنبالش را نگرفت      ! به تو چه  : شنيد
اگـر بعـد از ایـن سـيلی خـوردن بـاز هـم دنبـالش را مـی گرفـت                      . هم سيلی می خـورد    

مرد تاجر بی جربزه تر و محافظه کارتر از آن بود که به ایـن پرسـش                 ! ندچکارش می کرد  
  .ها برسد

عـصر خـسته و کوفتـه در قهـوه خانـه ای             . چيزی پيدا نکـرد   . تمام شهر را زیر پا گذاشت     
در ایـن فکـر بـود کـه بـه           . کمی نـان و پنيـر، دو تـا چـائی خـورد و بـه راه افتـاد                  . نشست

ر دیگـرش مـی توانـستند خواسـته شـان را            شـش دختـ   . دخترش چه جوابی خواهد داد    
مـرد  . داشته باشند، اما دختر هفتمی، ته تغاری، نمی توانست و خيلـی بـد مـی شـد                 

فقط پس از مدتها فکر این را دریافت که تلخـون مـی             . تاجر از هيچ چيز سر در نمی آورد       
. دانسته در شهر دل و جگر پيـدا نمـی شـود، و او و شـش دختـرش نمـی دانـسته انـد          

خـوب از کجـا مـی دانـست؟ مـرد           . می دانست، هفت تای دیگر نمی دانسته انـد        یکی  
از بس کـه خـسته بـود سـر     . اصال هيچ چيز نمی دانست. تاجر این را هم نمی دانست  

تازه نشسته بود که صدایی از باغ به        . راه کنار دیوار باغی نشست که خستگی در کنه        
  :گوشش آمد

نـه ميـشه خریـد، نـه ميـشه          . يچ دلی نمونـده    پس همه چيز رو به راه شده و دیگه ه          -
  .فروخت

  .اگه خوب بگردی، ميتونی پيدا کنی.  نه دخترم، دیگه اینجوراهم نيست-
مرد تاجر تا این را شنيد بلند شد و سرش را از دیوار باغ تو کرد و اما فقط دیـد خرگـوش                       

  .سفيدی در باغ هست که دارد بچه هایش را شير می دهد
هوا به سرش زده، تنـد راهـش را پـيش کـشيد و رسـيد بـه سـر پـيچ               مرد تاجر فکر کرد     

بـه  . نمی توانـست دسـت خـالی بـه خانـه بـرود            . کوچه شان، که دید پاهایش کند شد      
آهـی از تـه دل   . دخترش چه جوابی مـی داد؟ هـيچ وقـت ایـن انـدازه عـاجز نـشده بـود              

کـنم دیگـر    کشيد که بگوید اگر قدرت این را داشـتم کـه بـه دل و جگـر دسترسـی پيـدا                      



تو کيـستی؟   : ناگاه چيزی مرکب از سوز و دود و آتش جلویش سبز شد           . غمی نداشتم 
  !آه: جواب شنيد

  آه؟: مرد تاجر گفت
  بلی، چه می خواهی؟: آه گفت

  .دل و جگر: مرد تاجر گفت
  .دارم، اما به یک شرط می دهم: آه گفت

که یـک همچـو موجـودی حـرف         باور نمی کرد    . مرد تاجر قد و باالی ریزه آه را ورانداز کرد         
. هر چـی باشـه، قبـول   : اما آخر سر دل به دریا زد و گفت      . بزند و دل وجگر داشته باشد     

  !تلخون را به من بده: آه گفت
  همين حاال؟: مرد تاجر گفت

زیاد در فکر . تاجر قبول کرد. حاال نه، هر وقت که دلم خواست می آیم می برم   : آه گفت 
دل و جگـر را گرفـت و بـه خانـه            . ر و عاقبتی خواهد داشت    این نبود که این شرط چه آخ      

  .آمد
دخترها کمی پکر شده بودند که چرا پدرشان این قدر سهل انگـاری مـی کنـد و آنهـا را                     

اما وقتی تحفه هاشان را حاضر و آماده دیدند، دیگر همـه چيـز از   . چشم براه می گذارد   
تلخـون را تـا وقـت شـام         . رانشانیادشان رفت مگر ور رفتن با آنها و رفتن به پيش شوه           

یکی از شوهر خواهرها او را دیده بود که سر ظهری از یک درخـت               . نتوانستند پيدا کنند  
تبریزی بسيار بلند در وسط باغ خانه شان باال می رفت و سـخت تعجـب کـرده بـود کـه                      

دیگــر کــسی از او خبــری . خــودش بــا آن کــه مــرد هــم بــود نميتوانــست آن کــار را بکنــد
  .نداشت

وقتی همه دور سفره نشسته بودنـد، تلخـون آرام وارد شـد و آنهـا فقـط نشـستن او را        
گوئی یقين داشت که پيـدا      . از پدرش نپرسيد که دل و جگر پيدا کرده است یا نه           . دیدند

مرد تاجر . نمی شد گفت به چه چيز یقين داشت. نکرده است، یا یقين پيدا کرده است   
دمی . تلخون آنها را گرفت و از اطاق بيرون رفت        . ش آورد دل و جگر او را در بشقابی برای       

سينه اش بـاز و     . بعد صدای شکستن بشقاب را شنيدند و دیدند که دختر به اطاق آمد            
تلخـون چـاالکتر از هميـشه پنجـره را بـاز کـرد و          . وسط دو پستانش سخت شکافته بـود      

. چه دیده استمرد تاجر داشت حکایت می کرد که در شهر . چشم به در کوچه دوخت 
به حکایت آینه فروش ها که رسيد آرزو کرد که ای کاش یکی از دخترانش از آن آینه هـا               

. تلخون از پنجـره بيـرون پریـد       . در همين حال در خانه را زدند      . خواسته بود و آهی کشيد    
بر خالف انتظارش دید که دخترش بـا جـوان بـاال            . مرد تاجر هراسان به طرف پنجره دوید      

خواهران از پنجره سرک    . زود خود را به دم در رسانيد      . در کوچه حرف می زند    بلندی دم   
  .می کشيدند و روی هم خم می شدند و می خندیدند

  .مرا آه فرستاده است که تلخون را ببرم: جوان گفت
یکـی ایـن کـه مـی ترسـيد دختـرش            : تاجر به دو علت قضيه را از تلخون پنهان کرده بود          

این که اگر هم او می گفت تلخون حـال و حوصـله ی شـنيدن                بيشتر غصه بخورد، دیگر     
امـا تلخـون   . نداشت و اعتنائی نمی کـرد کـه صـحبتهای او دربـاره ی چـه چيـزی اسـت               

  . گوئی از نخست این را می دانست که حالش تغييری نکرد
  .من نمی تونم این کار رو بکنم، من دخترم رو نميدم: پدرش گفت

ایـن کـار بایـد بـشود و         .  از دست تو خـارج شـده اسـت         اختيار: جوان با خونسردی گفت   
  .دوباره شرط او و آه را به یادش آورد

بـه نظـر تـو ایـن مـسخره نيـست کـه آدم        : مرد تاجر کمی نرم شد و بهانه جویانه گفـت     
  دخترشو دست آدمی بده که نه می شناسدش نه اونو جائی دیده؟

  .شناسائی تلخون کافی است: جوان گفت
تلخـون  . خون نگریست، تا به حال او را چنين شکفته و سرحال ندیده بـود             مرد تاجر به تل   

جوان تلخون را به تـرک اسـب        . آخر سر پدر راضی شد    . سر را به عالمت رضا پائين آورد      
تلخون دست در کمـر مـرد جـوان انداختـه،           . سفيد رنگش سوار کرد و اسبش را هی زد        

مثـل ایـن کـه مـی       . و چـسبانيد  سرش را به پشت او تکيـه داد و خـودش را محکـم بـه ا                
  .ترسيد او را از دستش بقاپند



  .اسب دو به دستش افتاد و به تاخت دور شد
ماههـا و سـالها از دریاهــای آب و آتـش گذشـتند، ماههــا و سـالها دره هـای پــر از ددان       
خونخوار را زیر پا گذاشتند، ماههـا و سـالها عـرق ریختنـد و از کوههـای یـخ زده و آتـش                        

ماههـا و سـالها از   . فتند و از سرازیری های یخ زده و آتش گرفته پائين آمدند       گرفته باال ر  
از هـر گوشـه ی آن بـه         » مـی کـشم، مـی درم      « بيشه های تيره و تاریک که صداهای        

ماهها و سالها تشنگی کشيدند و گرسنگی دیدند، ماههـا          . گوش می رسيد، گذشتند   
ماههـا و سـالها اژدهـای       . ت بـدر رفتنـد    و سالها با هزاران دام و تله روبرو آمده به سالم          

هفت سر و هزار پا سر در عقب آنها گذاشتند و نفـس آتـشين و گنـد خـود را روی آنهـا                        
ریختند و عاقبت جرقه های سم اسب جوان چشمهای آنها را کـور گردانيـد و راه را گـم                    

ر و  کردند، هزاران فرسخ به سوی خاور و هزاران فرسخ به سوی باختر راه سپردند، هزا              
یــک صــحرای خــشک و بــی علــف را کــه آتــش از آســمان آن هــا مــی باریــد پــشت ســر 
. گذاشتند، ليکن تمام این ها در نظر تلخون به اندازه یک چشم بر هم زدن طول نکشيد                

وقتی چشم باز کرد خود را در باغی پر صفا دید که درختان ميوه از هر طرف سر کشان                   
حـاال مـی شـد      . باغ و جوان متعلق به او بـود       از آن دقيقه    . و سرسبز صف کشيده بودند    

گفت که تلخون تنها نگاه نمی کند، بلکه هم می خندد، هم شادی می کنـد، هـم کـار                    
ماههـا بـه خوشـی و       . می کند و هم هر چيز دیگر که یک آدم می تواند بکند، می کنـد               

  .خرمی و زنده دلی گذراندند
اگـر  .  دسـت هـم و دلهـا یکـی         روزی تلخون و جوان در باغ گردش می کردنـد، دسـت در            
. بـه درخـت سـيبی رسـيدند       . مرغی در هوا می پرید هر دو در یک دم آن را مـی دیدنـد               

با این کـه جـوان      . تلخون خم شد که یکی را بردارد      . سيبهای رسيده به زمين ریخته بود     
خـوب اسـت از آن سـيبهای        . نه از اینها نخوریم   : هم در این دم خم شده بود ناگاه گفت        

لباسهای روئی را کنـد و بـه تلخـون داد و از            . زه بخوریم، من از درخت باال می روم       تر و تا  
تلخون از پـائين نگـاه      .  رفت که از سيب های تر و تازه ی باالئی بچيند           –درخت باال رفت    

یـک پـر مـرغ کوچـک بـه کمـر جـوان              . می کرد و از قامت کشيده ی جوان لذت مـی بـرد            
. ن را بـردارد، اینهـا همـه در یـک دم اتفـاق افتـاد      تلخـون دسـت دراز کـرد آ   . چسبيده بود 

گو این که این کار سابقه      . معلوم نشد که چرا این دفعه جوان احساس تلخون را نخواند          
تلخون نوک پـر را گرفـت و کـشيد، کـشيدن همـان و سـرنگون شـدن جـوان از                      . نداشت

بعـد  . ندتلخون نخست گيج شد، ندانست چکار کرده است و چکار باید بک         . درخت همان 
خواست پـر   . دو دستی بر سر خودش کوفت     . که به روی جوان خم شد دید مرده است        

مرغ را به جای نخستين بچسباند، اما هر دفعه پـر لغزیـد و بـه روی خاکهـا و سـبزه هـا              
آهـی از نهـادش برآمـد و ناگهـان آه در جلـویش              . تلخون را اندوه سختی فرا گرفت     . افتاد

  .سبز شد
. بيا ترا ببـرم در بـازار بـرده فروشـان بفروشـم     .  کاری ساخته نيستدیگر از من  : آه گفت 

  .باشد که راه چاره ای پيدا کنی
  .همين کار را هم کردند

***  
تلخـون را بـه     . کليد دار مرد ثروتمندی که لباس سـياه پوشـيده بـود او را دیـد و پـسندید                  
آن مـرد  مـادر  . قيمت یک چکه اشک چشم و یـک قطـره خـون بـرای مـادر آن مـرد خریـد                    

مدتها بود که دنبال ندیم خوبی می گشت و در بين کنيزان خود کسی را الیق ایـن کـار                    
تـا  . کليد دار هر روز به بازار برده فروشان می رفـت و کـسی را نمـی یافـت                  . نمی یافت 

آه چـشم و روی     . آخر تلخون را پسندید و فکر کرد که خانمش نيـز او را خواهـد پـسندید                
تلخـون تنهـا نگـاه      . که اميدوار است دوباره تلخون او را صدا کنـد         تلخون را بوسيد و گفت      

با ایـن تفـاوت کـه ایـن بـار نگاههـایش جـور          . گوئی به عادت پيشين برگشته است     . کرد
  .نمی شد گفت که چه جور. دیگری بود

کليد دار تلخون را از راههای زیادی گذرانـد و بـه در بزرگـی رسـيد کـه غالمـانی در آنجـا               
در وسـط بـاغ، قـصر بـسيار         . از آنجـا گذشـتند و وارد بـاغی شـدند          . ردنـد نگهبانی می ک  

باشکوهی قرار گرفته بود که چشم را خيره می کرد و زمـين بـاغ را گلهـای خوشـبوئی                    
مرغهـای خـوش آواز دسـته دسـته روی درختـان مـی نشـستند و برمـی                   . پوشانده بود 



 گرفتـه تـا جـان آدميـزاد         هر چه بخواهی، از شير مرغ     : کليد دار به تلخون گفت    . خاستند
در این باغ پيدا می شود، و این همه نعمت متعلق به آقای جوان سخاوتمند من اسـت                  

خـانم  . که چند ماه پيش ناگهان گم شد و ما هر چه او را جستجو می کنيم نمی یـابيم    
تـو هـم بایـد همـين کـار را           . من که مادر آقا باشد از همان روز لباس سياه پوشـيده انـد             

  .بکنی
صاحب باغ به این « در دلش گفت . خون نگاه کرد و گوشه های باغ را از چشم گذراندتل

آه ... پـس اینجـا هـم       . اما ناگهان گم شوی و سگ هم سراغت را ندهد         . زیبائی باشی 
  .این را خودش گفته بود. ليکن آه نيامد، چون که کاری از دستش ساخته نبود» !چه بد

ش را شستند، عطر و گالب به سر و رویش زدند، یک            تلخون را به حمام بردند، سر و بر       
مـادر سـخت    . دست لباس سياه پوشانيدند و پيش مادر آن آقای جوان گمـشده آوردنـد             

کنيـزان دیگـر   . دل بـه صـحبت تلخـون سـپرد و او را خـوش آینـد یافـت       . غمگين می نمود 
هـيچ  . داما تلخون باز هم نگـاه مـی کـر         . حسد بردند که دیر آمده، زود صاحب مقام شد        

  .اهميت نمی داد که ندیم مادر آن آقا باشد یا کنيز مطبخی
تلخون یک شب از جلو اطاق کنيزان می گذشت کـه بـرود و در اطـاق خـانم زیـر پـای او              

 و خانم روی اعتماد و محبتی –دید که یکی از کنيزان که زن آشپزباشی نيز بود . بخوابد
را با جهيز مناسبی به آشپزباشـی زن        که به این کنيز داشت از پسرش خواسته بود او           

تلخـون از دریچـه     .  با قابی پلو و تازیانه ای سياه رنگ در دسـت وارد اطـاق شـد                –بدهد  
زن آشپزباشی باالی سر یـک یـک کنيـزان مـی رفـت و در گوشـش مـی                    . نگاه می کرد  

خوابی یا بيدار؟ وقتی از هيچکس صدا درنيامد کنيز خواست کـه بـه اطـاق خـانم              : گفت
زن آشپزباشـی نخـست     .  تلخون زودتر از او دوید و زیر پای خانم خـود را بخـواب زد               .برود

خوابی یا بيدار؟ وقتی صدائی درنيامد دست بـه زیـر بـالش             : باالی سر خانم آمد و گفت     
نکند بـه دزدی    «تلخون با این فکر که      . خانم برد و دسته کليدی از آنجا بيرون آورد و رفت          

زن آشپزباشـی دری را بـاز کـرد، اطـاقی بـود، بـاز       . نيز افتاد پاشد و به دنبال ک    » می رود 
به همين ترتيب چهل در را باز کرد و از چهل اطاق . هم دری را باز کرد، اطاق دیگری بود

زن . گذشــت تــا بــه باغچــه ای رســيد کــه حوضــی بــا آب زالل در ميــان آن قــرار داشــت  
زن آشپزباشـی آن   . ار شد در ته حوض، تخته سنگی آشک     . آشپزباشی زیر آب را باز کرد     

زن آشپزباشی سـرازیر شـد، تلخـون        . پلکانی بود سخت پيچيده و فرورونده     . را برداشت 
از زیرزمين های مرطوب زیادی گذشتند تا به محوطه ای رسيدند کـه     . هم پشت سرش  

جـوان، سـخت    . از سقف آن جوانی از زنجيری که به دستهایش بسته بودند آویخته بود            
زن آشپزباشی کمی آب بـه روی جـوان پاشـيد و او را              .  هوش رفته بود   از. نزار می نمود  
  .قاب پلو را به کناری گذاشته تازیانه را در دست راستش گرفته بود. به هوش آورد

ــا مــن یکــی کنــی    : زن آشپزباشــی گفــت ــن دفعــه مــی خــواهی ســرت را ب ــسر ای * پ
) »شـوی؟ می خواهی با مـن همخوابـه   «زن ميخواهد بگوید. اصطالحی است محلی (*

زن آشپزباشی سـه دفعـه حـرفش را تکـرار کـرد و هـر بـار یـک نـه              ! نه: جوان فقط گفت  
آخرش خون به چشمانش زد و با تازیانه آنقدر بر بدن جـوان کوفـت کـه دوبـاره از                    . شنيد

وقتی سه دفعه دیگر نه شنيد باز او را آنقـدر           . زن دوباره او را به هوش آورد      . هوش رفت 
وان سه دفعه تازیانه خورد سه دفعه بيهوش شد اما یک دفعه            ج. زد که باز بيهوش شد    

دفعه ی سوم که به هـوش     . نگفت که می خواهد سرش را با زن آشپزباشی یکی کند          
جوان خودداری کـرد تـا زن       . آمد، زن آشپز باشی قاب پلو را جلو دهنش گرفت که بخورد           

  .به زور پلو را به او خوراند
صاحب بـاغ   «: فقط یک بار پيش خود گفت     .  می دید  تلخون این همه را از پشت ستونی      

آن وقـت یـک     . اما ناگهان گم بشوی و سگ هم سـراغت را ندهـد           . به آن زیبائی باشی   
کنيز مطبخی ترا در زیرزمين و سردابهای خانه ی خودت با زنجير آویزان کند و تازیانه ات                  

. ز دستش ساخته نبود   ليکن آه نيامد، چون که کاری ا      » !آه چه بد  ... پس اینجا هم  . بزند
  .خودش این را گفته بود

اگـر خواسـتی بـه    . فردا شب باز هـم پيـشت ميـام     . خوب گوشهایت را باز کن    : زن گفت 
حرفم گوش کنی از زنجير بازت می کنم، بغل خودم می خوابـانم، نوازشـت مـی کـنم،                   

هـر چـه   . هـر چـه بخـواهی مـی تـوانی بکنـی      . هر چـه بخـواهی بـرات تهيـه مـی کـنم           



اما اگه بازم کله شقی بکنی، تازیانه ات را می خـوری و بـاز هـم آویـزان مـی                     . بخواهی
  .مونی

تلخون وقتی دید زن آشپزباشی می خواهد بيـرون آیـد از پـيش دویـد و از وسـط حـوض                   
زن آشپزباشـی از زیـرزمين      . زودی رفت و زیر پای خانم خـود را بـه خـواب زد             . سر درآورد 

ينش گذاشت، حوض را از آب زالل پر کرد، گل          بيرون آمد، تخته سنگ را سر جای نخست       
های آن را به شناوری واداشت، از چهل اطاق گذشـت، چهـل در را قفـل کـرد تـا بـاالی              

کليدها را زیر بالش قرار داد رفت لباسهای سياهش را که پيش از این              . سر خانم رسيد  
  .کنده بود پوشيد و سر بر بالش گذاشت و خوابيد

خــانم اگــر : نم پــای صــحبت هــم نشــستند، تلخــون گفــتصـبح کــه شــد و تلخــون و خــا 
تلخـون  . گمشده ات را پيدا کنم به من چـه مـی دهـی؟ خـانم گفـت هـر چـه بخـواهی                      

بایـد انگـشت    : شب که شد تلخون به خانمش گفت      . تا شب برسد باید صبر کرد     : گفت
 آن وقت خـودت را بـه خـواب        . خود را با کارد ببری و نمک به زخم بپاشی که خوابت نبرد            

یک نفر می آید می گوید خوابی یا بيدار؟ جواب نمی دهی و می گذاری هر کـار                  . بزنی
وقتی من صدایت زدم پا می شوی بـا هـم مـی رویـم و پـسرت را                   . که می خواهد بکند   

  .نشان می دهم
خانم بخصوص نمک زیادی به زخمش پاشيد که از بيخ خـوابش            . همين کار را هم کردند    

پزباشی در دستش قابی پلو و در دسـتی تازیانـه سـياه             مثل شب گذشته زن آش    . نبرد
خوابی یا بيدار؟ وقتی صدائی در نيامـد کليـدها را از زیـر بـالش برداشـت و                   : آمد و گفت  

تلخون خانمش را صـدا کـرد و دو نفـری پـشت سـر زن                . همان در را باز کرد و داخل شد       
ی آب بـا خـود آورده      تلخون یک حبـه قنـد و کمـ        . چهل در باز شد   . آشپزباشی راه افتادند  

وقتی خانم پسرش را در آن حال و روز دید و خواست داد بزند تلخون حبه قند را در                   . بود
خــانم مگــر نمــی بينيــد کــه در کجــا  : دهــن خــانم گذاشــت آب را بــه او خورانــد و گفــت 

. اگر زن عفریت صدای ما را بشنود، مـا هـم بـه حـال و روز پـسرت مـی افتـيم                      ! هستيم
خـانم حـرف    . بر کنيم و آن وقت با کمک دیگران او را نجـات بـدهيم             خوب است تا صبح ص    

  .تلخون را قبول کرد و پيش از کنيز مطبخی از زیرزمين بيرون آمدند
***  

آنگاه . صبح خانم دستور داد غالمهایش زن آشپزباشی را دست و پا بسته حاضر کردند             
خاوتمند آورده بـود اقـرار   او را مجبور کردند که هر چه را تا آن وقت بر سر آقای جـوان سـ           

او را روی تختی گذاشتند و از نوک انگشتان . البته این کار به آسانی صورت نگرفت    . کند
آخـر سـر دیـد راه عالجـی نـدارد           . پایش تکه تکه بریدند و در دهانش گذاشتند که بخورد         

بـه  . دآقـا را از زنجيـر بـاز کردنـ         . حکایت را گفت، بعد او را کشان کشان به زیرزمين بردند          
حمام بردنـد، سـلمانی صـدا کردنـد تـا مـوی سـر و صـورتش را اصـالح کنـد و او را مثـل                            

زن آشپزباشی را هم    . نخست یک آقای سخاوتمند، منتها کمی پژمرده، به خانه آوردند         
از گيسوهایش به دم قاطر چموشی بستند و در کوه و دره رهـا کردنـد تـا هـر تکـه اش                       

  .بهره ی سنگی یا سگی گردد
آقای جـوان وقتـی     . دستور داد همه لباسهای سياه را از تن درآورند و شادی کنند           خانم  

. تلخون را دید و حکایت نجات خود را شنيد عاشقش شد و خواست او را زن خـود بکنـد                   
بـا خـود مـی گفـت کـه از کجـا خواهـد          . مادرش نيز از جان و دل به این کـار راضـی شـد             
. کنـد، الیـق پـسرش همـين دختـر اسـت           نتوانست عروسی به این جمال و کمـال پيـدا           

و از خـانم    ! نـه : وقتی این حرفها را به تلخـون رسـاندند فقـط نگـاه کـرد و یـک بـار گفـت                     
از خانم اصرار، از تلخون انکـار،       . خواهش کرد که او را ببرد در بازار برده فروشان بفروشد          

ت حتی تلخون راضی نشد که اگر هم زن آقای جوان نمـی شـود، درسـ               . نشد که نشد  
خـانم شـما عـالج      : او فقـط گفـت    . مثل یک خانم جوان بماند و در آن خانـه زنـدگی کنـد             

  .دردتان را یافتيد، من هم دردی دارم که باید بروم عالجش را بيابم
***  

آسـيای ایـن مـرد در       . این دفعه تلخون را پيرمرد آسيابانی خرید و به آسيای خودش بـرد            
ی کوه بيرون مـی آمـد آسـيای او را بـه کـار               چشمه ی پر آبی که از باال      . پای کوهی بود  

هـر وقـت مـی      . اژدهائی داشت که او را گذاشته بود که جلـو آب را بگيـرد             . می انداخت 



آسـيابان بـه دهاتيـان مـی        . گفت اژدها یک کم تکان می خـورد و آسـيا بکـار مـی افتـاد                
ز یـک از    شما بایـد هـر رو     . من زورم به اژدها نمی رسد که بگویم جلو آب را نگيرد           : گفت

دختران جوانتان را به اژدهای من بدهيد تـا بخـورد و کمـی تکـان بخـورد و آسـيا بـه کـار                         
اگر این کار را نکنيد من نمی توانم گندمهای شـما را آرد کـنم و شـما هـم نمـی                      . بيفتد

  .چون که اژدهایم جلو آب را گرفته است. توانيد گندمهای خود را آبياری کنيد
ا می کردند و دیگر نمی دانستند که آسيابان بخصوص بـه اژدهـا              دهاتيان ناچار این کار ر    

می گوید که جلو آب را بگيرد تا آسيابان بتواند گندمهای خود را کـه در دامنـه ی کوههـا                     
تلخون وظيفه داشت که هر روز خوراک اژدها را بـه او برسـاند و برگـردد                 . بود آبياری کند  

وزی یکی از دخترها از دستت فرار کند خـواهم  اگر ر: آسيابان گفته بود. در آسيا کار کند 
چشمه ی به این زاللی باشد،   «: در اینجا تلخون گفته بود    . داد که اژدها خودت را بخورد     

. یک مرد دغلباز بياید جلوش را بگيرد و از مردم قربانی بخواهد، کلی هم طلبکـار باشـد                 
این را  .  دستش ساخته نبود   چون کاری از  . اما آه نيامده بود   » !آه چه بد  ... پس اینجا هم  

تلخون می دید که هر وقت خوراک اژدها کمی دیـر مـی شـود اژدهـا                 . خودش گفته بود  
جست و خيز می کند و در نتيجه آب بيشتری به آسيا وارد می شـود و پـره هـای آن را                       

آسيابان بـرای آبيـاری   . روزی جلو آسيا نشسته بود و نگاه می کرد       . تند تند می چرخاند   
وقتـی  . تلخون دید که پسر کدخـدا بـرای آسـيا گنـدم مـی آورد              . خود رفته بود  گندمهای  

مـی خواهيـد شـما را از      : گندمها را از االغ پـائين آوردنـد، تلخـون بـه پـسر کدخـدا گفـت                 
دست اژدها و آسيابان راحت بکنم؟ از وقتی که آسيابان او را خریده بود، ایـن نخـستين                  

تلخـون هـر چـه      . تيان او را الل تصور می کردند      آسيابان و دها  . باری بود که حرف می زد     
پسر کدخـدا کـه خيلـی تعجـب         . می خواست، می توانست با نگاه کردنهایش بيان کند        

 و جـائی را بـا   –آنجـا  : تو چطور می توانی این کار را بکنی؟ تلخون گفت      : کرده بود گفت  
داشـته   یـک گـودال بـزرگ بکنيـد و بعـد خبـرم بدهيـد دیگـر کـاری ن                    –انگشت نشان داد    

مـی دانـست کـه آسـيابان نبایـد از ایـن کـار               . پـسر رفـت   . باشيد که چه کار خواهم کرد     
  .خبردار شود

ایـن کـار را مـی کـرد کـه           . تلخون از آن روز شروع کرد که خوراک اژدها را مرتـب برسـاند             
حتی از گندمهای دهاتی ها نيز بـه او         . اژدها از جایش تکان نخورد و آب زیاد جمع بشود         

. اژدها حسابی چاق و چله شـده بـود و راه آب را پـاک مـسدود کـرده بـود              . دمی خوراني 
روزی . دختر به دهاتيان گفته بود کـه گنـدم کمتـر بياورنـد و آنهـا هـم قبـول کـرده بودنـد                       

آسيابان متوجه شد کـه اگـر آب بيـشتر از ایـن سـد شـود، تمـام گنـدمهای او را آب فـرا                 
ن گفت که برود و هـر طـور اسـت اژدهـا را              هولکی به آسيا آمد و به تلخو      . خواهد گرفت 

تلخون از پـسر کدخـدا خبـر گرفـت کـه گـودال حاضـر                . کمی تکان بدهد تا آب پائين بياید      
امـروز تـرا    : آن وقت دختری را که قرار بود به اژدها بدهد پيش خود خواند و گفـت               : است

.  خـواب نـاز بـود   اژدهـا در  . اژدها را خواهم داد که تو بخوری      . نخواهم داد که اژدها بخورد    
بـاز هـم چرتـی زد و بيـدار          . دید چيزی نياورده اند   . وقتی موقع خوراکش رسيد بيدار شد     

دفعـه سـومی    . نعره ای کشيد و دوباره به خـواب رفـت         . شد و دید که چيزی نياورده اند      
آسيابان هم توی آسيا مشغول آرد کردن بود        . که بيدار شد دیگر پاک عصبانی شده بود       

تلخون دختر قربانی را از پشت درختی بيرون آورد و بـه اژدهـا              . ری نداشت و از بيرون خب   
اژدها که اشتهایش پاک تحریک شده بود و از دست تلخون سخت عـصبانی              . نشان داد 

تلخـون و دختـر فـرار       . بود خيز برداشت که تلخون و دختر دیگر، هـر دو را بگيـرد و بخـورد                
آسيابان به صـدای نعـره ی اژدهـایش دانـست           . کردند و اژدها در گودال غلتيد و نعره زد        

چون که  . اما مجال نکرد که بيرون رود و ببيند چه خبر است          . که بالئی بسرش آورده اند    
  .آب سيل اسا از هر طرف آسيا را فرا گرفت و آسيا و آسيابان با خاک یکسان شدند

آن . گهـا شـود   دهاتيان جسد اژدها را تکه تکه کردند و در کوهها انداختند کـه خـوراک گر               
پسر کدخدا عاشق تلخون شده بـود و        . وقت تلخون را با احترام به خانه ی کدخدا بردند         

پيش خود  . کدخدا و زنش هم از جان و دل راضی بودند         . می خواست او را زن خود بکند      
از کجا خواهيم توانست عروسی به این جمال و کمال پيدا کنيم؟ الیق پـسرمان               : گفتند

گـویی  ! نـه : ین حرفها را به تلخون گفتند، او فقط نگاه کـرد و گفـت             وقتی ا . همين است 
از آنهـا خـواهش   . از دهاتيان اصرار، از تلخون انکار، نشد کـه نـشد      . باز هم الل شده بود    



دوسـتان  : آخـرین حـرفش ایـن بـود    . کرد که او را ببرند و در بازار برده فروشـان بفروشـند           
  .دارم که باید بروم عالجش را بيابمشما عالج دردتان را یافتيد، من هم دردی 

***  
این تاجر در دار دنيا فقط یـک زن داشـت کـه او هـم      . بار سوم تلخون را مرد تاجری خرید      

تاجر تلخون را دید و پسندید و خوشش آمد که او را بـه قيمـت یـک                  . بچه ای نياورده بود   
 کار را هم همين. چکه اشک چشم و یک قطره خون دل بخرد و برای خودش فرزند بکند  

. تاجر مرد ثروتمندی بود، فقط به قولی اجاقش کـور مانـده بـود و فرزنـدی نداشـت                  . کرد
تـاجر  . زنش را بسيار دوست داشت و هر گونه وسيله ی راحت برای او آماده کـرده بـود             

این کنيز را برای تو خریده ام که هم به جای دختر ما باشد و هـم شـبها    : به زنش گفت  
 می آیم تو در تنهائی دلت نگيرد، از این گذشته می توانـد در کارهـا                 که من دیر به خانه    
  .هم به تو کمک کند

تاجر و زنش در یک طـرف    . شب هنگام دور هم نشستند با هم شام خوردند و خوابيدند          
دید کـه   . طرفهای نيمشب تلخون به صدائی چشم گشود      . اطاق و تلخون در طرف دیگر     

شمــشيری از گنجــه درآورد، ســر شــوهرش را . زن تــاجر از پهلــوی شــوهرش برخاســت
آن وقـت از صــندوقی بهتـرین لباســهایش را   . گـوش تــا گـوش بریــد و در تاقچـه گذاشــت   

بعد از خانه بيرون رفـت      . درآورد پوشيد، هفت قلم آرایش کرد و مثل یک عروس زیبا شد           
هفت قبر به جلو رفت هفت قبر به        .  به قبرستانی رسيدند   – تلخون هم پشت سرش      –

سـنگ قبـر مثـل دری       . آن وقت قبر هشتمی را با سنگی زد       . ت و هفت قبر به چپ     راس
بـه تـاالر   . از پلکانی سـرازیر شـدند   . باز شد و زن داخل شد، تلخون هم در پشت سر او           

بزرگی رسيدند که دور تا دورش چهل حرامی با سبيلهای از بناگوش در رفتـه نشـسته                 
زن !  به تندی گفت چـرا امـشب دیـر کـردی           بزرگ حراميان . بودند و تریاک دود می کردند     

مگر می شد آن کفتـار نخوابيـده بلنـد شـوم بيـایم؟ بعـد حراميـان بـا دف و دایـره                        : گفت
  .ميدان گرمی کردند و زن زد و رقصيد و خندید

: فقـط یـک بـار پـيش خـود گفـت           . تلخون ایـن همـه را از پـشت سـتونی نگـاه مـی کـرد                
 گونه وسيله راحت بخری آن وقت او سرت   صاحب زن به این زیبائی باشی، برایش هر       «

امـا آه  » !آه چـه بـد  ... پـس اینجـا هـم   . را ببرد و بياید با چنين حراميـانی خـوش بگذرانـد           
تلخـون بـار دیگـر      . این را خودش گفته بـود     . چون که کاری از دستش ساخته نبود      . نيامد

 ایـن موقـع     در. بروم مردک را خبر کنم بلکه کسی هم باشد که مرا خبـر کنـد              : اندیشيد
زودتر از او آمد و بـه رختخـوابش رفـت و            . زن تاجر خواست به خانه برود     . نزدیک صبح بود  

وقتـی زن تـاجر بـه اطـاق آمـد نخـست لباسـهایش را کنـد، سـر و                     . خود را به خـواب زد     
پـر  . صورتش را پاک کرد بعد از گنجه فنجانی بيرون آورد که توی آن پر مرغی و آبـی بـود                 

فنجان .  به گردن و سر شوهرش کشيد و سرش را به جایش چسباند            را به آب زد آب را     
مرد تاجر عطـسه ای کـرد و        . را در گنجه گذاشت و خواست که پهلوی شوهرش بخوابد         

رفته بودم  : زن بدنت خيلی خنک است از کجا می آئی؟ زن گفت          : تاجر گفت . بيدار شد 
و هـر   ! مـرد گفـت نـه     . ودگردنت که درد نمی کند؟ از بالش پائين افتاده ب         . قضای حاجت 

  .سه به خواب رفتند
گفت اگر فاسق های زنت را نـشانت        . روز که شد تلخون خواست مرد تاجر را باخبر کند         

بدهم هر چه بخواهم برایم می دهـی؟ مـرد تـاجر عـصبانی شـد کـه ایـن چـه فـضولی                        
مگر حرف تمام شده است که یک نفر کنيز بـه خـانمش ایـن طـور افتـرا                   . وتهمتی است 

بعد قسم خورد که اگر تلخون نتواند گفته اش را ثابت کند، سرش را خواهد برید و                 . بزند
تلخـون تـا نيمـشب مهلـت        . اگر هـم بتوانـد هـر چـه تلخـون بخواهـد بـرایش خواهـد داد                 

نيمشب زن تاجر کار دیشبی را از سر گرفت، و هنگامی که از در بيـرون رفـت           . خواست
. پر را به آب زد، آب را به گردن و سر تـاجر کـشيد              تلخون پا شد فنجان را از گنجه درآورد         

نـه، مـن    : زن تـوئی؟ تلخـون گفـت      : گفـت . کمی بعد تاجر عطسه ای کـرد و بيـدار شـد           
: زنت رفته است پيش فاسقهایش، گردنت که درد نمی کنـد؟ مـرد تـاجر گفـت                . هستم

ی بـه  داخل شدند و در گوشه ا  . بعد تلخون دست او را گرفت و بر سر همان قبر برد           ! نه
مرد، که زن خود را دید هفـت قلـم آرایـش کـرده و بهتـرین لباسـش را                    . تماشا ایستادند 

پوشيده و برای چهل حرامی سبيل از بناگوش در رفتـه مـی زنـد و مـی رقـصد، سـخت                      



تلخون او را مانع شد     . خواست به جلو رود و با آنها دست به گریبان شود          . غضبناک شد 
 زن را خبردار کنند تا آنها هم به چشم خـود خيانـت              و گفت که بهتر است بروند آدمهای      

  .همين کار را هم کردند. بعد به کمک آنها حراميان و زن را بکشند. زن را ببينند
بهتـر  ! نـه : تلخون نگـاه کـرد و فقـط گفـت         . آن وقت تاجر خواست تلخون را به زنی بگيرد        

اجر آنهـا را بـه تلخـون        ت. است به جای همه اینها آن فنجان و پر توی آن را به من بدهی              
تلخون از تاجر خواهش کرد که او را ببرد و در بازار برده فروشان به قيمت یـک چکـه       . داد

تاجر هر قدر خواسـت او را در خانـه نگهـدارد     . اشک چشم و یک قطره خون دل بفروشد       
  .سرانجام دست تلخون را گرفت و به بازار برده فروشان برد. نشد که نشد

جماعـت خریـداران از جلـو او مـی گذشـتند و      . ی بلندی ایـستاده بـود  تلخون باالی سکو 
اما او، تلخون، گوئی ایـن همـه را نمـی دیـد یـا مـی دیـد و                    . محو تماشایش می شدند   

. پيش خود به آدمهائی که عالج دردشان پيدا شده بود فکر می کرد            . اعتنائی نمی کرد  
يدا کرده اسـت بـاالی سـر        می گفت که چطور خواهد توانست حاال که عالج دردش را پ           

اگـر  . کـاش ایـن کـار را مـی توانـست          . مراد خودش برسد و او را زیر درخت سـيب ببينـد           
فکـر کـرد    . انـدوهی دلـش را فـرا گرفـت        . باالی سر او می رسيد دیگر کار تمام می شد         

در . و این آه از نهادش برآمـده بـود        » !آه چه بد  ...ای کاش می توانستم، اما نمی توانم      «
مـرا بـه او     : بـه مـرد تـاجر گفـت       .  به آه افتـاد کـه بـه او نزدیـک مـی شـود               حال چشمش 

تاجر تلخون را به قيمتی که خریده بـود، یـک           . معامله سر گرفت  . آه نزدیک شد  . بفروش
  .چکه اشک چشم و یک قطره خون دل، فروخت و به خانه رفت

 است؟ آه هنوز هم دراز کشيده: تلخون گفت. بلی منم: آه توئی؟ آه گفت: تلخون گفت 
بـاغ بـه همـان      . آه او را به همـان بـاغ بـرد         ! مرا باالی سرش ببر   : تلخون گفت . بله: گفت

منتها همه چيز در همان حال کـه بـود، ایـستاده بـود، خـشک شـده                  . حالت پيشين بود  
مرغان وسط هوا یخ زده بودنـد، پروانـه هـا           . حتی برگ درختی هم تکان نخورده بود      . بود

  .درخت سيب دراز کشيده بودروی گلها؛ و جوان زیر 
آه گفـت ده سـال اســت کـه آب از آب تکـان نخــورده، ده سـال اسـت کــه مرغـی نغمــه        
نخوانده، ده سال است که پروانه ای پر نزده، ده سال است که درختی جوانه ای نزده، 
ده سال است که تری و طراوت از همـه چيـز رفتـه، ده سـال اسـت کـه جـوان زیـر ایـن                

ده سال است که خونش منجمد شده، ده سـال اسـت کـه دلـش                درخت دراز کشيده،    
  ...نتپيده

  !آه راست می گوئی: تلخون با تلخی گفت
  .جوان عطسه ای کرد و بلند شد. بعد پر را به آب زد، آب را به کمر جوان کشيد

  .تلخون چرا مرا بيدار نکردی؟ مثل این که زیاد خوابيده ام
ده سـال اسـت     ... می شنوی؟ مرده بودی   . ودیتو نخوابيده بودی، مرده ب    : تلخون گفت 

  .که غمت را می پرورم
  ٦/٢/٤٠تبریز 

  
  
  
  
  
  

  بی نام● 
  

بگيـر  : زنک کاسه ای آش کشک با یک تکـه نـان بيـات جلـو شـوهرش گذاشـت و گفـت               
  .اینو هم با هزار مصيبت تهيه کرده ام! کوفت کن

  پس پول هایی که امروز صبح بهت دادم چه شد؟: مردک فکر کرد
از تيغ آفتاب تا تنگ غروب کار و زحمت، چيـزی کـه بهـت مـی رسـد      :  دوباره فکر کرد   بعد

  !خوب باشد. آش کشک با یک تکه نان بيات



بعد که  . زنک کمی باالی سر شوهرش ایستاد تا اگر غرولند راه بيندازد سرکوفتش بزند            
م دید چيزی نگفت، گرفـت و رفـت آشـپزخانه از خاگينـه ای کـه پختـه بـود چـشيد تـا کـ                         

مرغ بریانی را که داشت روی آتش جلز و ولز می کرد جابجا کرد، کدوها             . شيرین نباشد 
عسل و کره را پهلوی هـم تـو بـشقابی گذاشـت و              . را پوست گرفت و توی تابه انداخت      

آنوقت پيش شـوهرش آمـد کـه آش کـشک را بـا نيمـی       . سفره ی رنگينی آماده کرد  ... 
  .اده بودازتکه نان بياتش خورده به خميازه افت

زود پا می شی ميری از دیـزی فـروش بـازار مـی خـری و                 . یه دیزی می خوام   : زن گفت 
  .مياری

: مردک که هوای خواب شيرین بعد از ناهار به سرش زده بود، پکر شد و زیـر لـب گفـت                    
نميشه اینو یه ساعت بعد بخرم؟ تازه این همه دیزی را می خواهی چکـار؟ هـر روز یـه                    

  .زیدیزی؛ هر هفته هفت دی
به صدای پارس سگی رفت طـرف دریچـه ای کـه از طبقـه ی دوم بـه                   . زنک جوابی نداد  

ذليـل  . یـه کـم صـبرکن     : نگاهی به کوچه انداخت و به کـسی گفـت         . کوچه باز می شد   
. خبرت می کنم  . دارم می فرستمش پی نخود سياه     . شده هوای خواب به کله ش زده      

  !گور شی همسایه بدگور ب: قيافه ی اخمویی گرفت و گفت. در را بست
مردک خـود را حاضـر کـرده بـود     . و چه بجا گفت. این را گفت که شوهرش چيزی نپرسد     

که بپرسد کی بود؟ می خواست سرصحبت را بـاز کنـد و موضـوع دیـزی ماسـت مـالی                     
  نشنيدی گفتم یه دیزی می خوام؟: زنک در درگاه گفت. شود

م در آویختـه بـود کـرد و         زن دسـت در جيـب کـت مـردک کـه د            . چرا شنفتم : مردک گفت 
. هر وقت اومـدی در ميزنـی ميـام بـاز مـی کـنم              . کليد رو ورداشتم  : گفت. کليدی درآورد 

لباس هایش را   . و رفت به اتاقی که می شد گفت اتاق آرایش است          . حاال ميرم بخوابم  
سـرخاب  . سـرش را شـانه زد     . بهتـرین لباسـش را پوشـيد      . بدنش را عطر ماليـد    . درآورد

کوتاه سخن تا شوهرش برود با خودش ور رفت بعد مثـل عـروس پـا بـه                  . سفيداب ماليد 
مردک سر پيچ کوچه به جوان شيک پوش خوش         . درون اتاق گذاشت و دریچه را باز کرد       

جلوت را  . بس که خواب آلود بود، کفش جوان را لگد کرد و فحش شنيد            . هيکلی برخورد 
  !نگاه کن، بی سر و پا

بـه  . تا آن جا برسد یکـساعت تمـام طـول کـشيد           . ر بود بازار دیزی فروش ها آن سر شه      
  .اگه دارین بدین. منو زنم فرستاده که یه دیزی بخرم: نخستين دیزی فروش گفت

: کمی که آرام شـد بـه دیـزی فـروش پهلـو دسـتيش هـی زد             . دیزی فروش زد زیر خنده    
 ...باز هـم آقـا رو زنـش فرسـتاده دیـزی بخـره هـا               ! اوهوی، مشدی غضنفر دیزی فروش    

  .ها ها... ها... ها
او هم موذیانه زد زیر خنده و سقف بلورین بازار را لرزاند و همسایه ی پهلو دسـتيش را                    

  :آگاه کرد
بـاز هـم    . خل مـی خواسـتی ببينـی؟ نگـاه کـن          ! اوهوی، داش سيد کاظم دیزی فروش     

  .ها ها... ها... زنش فرستاده دیزی بخره ها
یـد کـه دو تـا دیـزی از زیـر دسـتش در               داش سيد کاظم دیزی فروش چنان با شدت خند        

او هم خنده اش را قـاطی خنـده ی سـه نفـر نخـستين کـرد و بـه             . رفت و خاکشير شد   
  :پهلودستيش هی زد

بـازم زنـش فرسـتاده دیـزی        . نگاه کـن  ! اوهو، آميز موسا کبال سيد حسنی دیزی فروش       
  .ها ها... ها... ها... بخره

. ها سر مردک ریختـه بودنـد و مـی خندیدنـد           دیزی فروش   . صداهای خنده بازار را پر کرد     
آخر سر مثل هميشه یک دیزی به قيمـت         . خلش می خواندند  . مسخره اش می کردند   

  .بيست ریال فروختند و روانه اش کردند
بـاز  . باز هـم زد   . باز نشد . در زد . یکساعت دیگر طول کشيد تا مردک به خانه اش رسيد         

آجری از باالی در افتـاد و سـرش         .  بکوبد آنوقت دلش خواست لگدی به در     . هم باز نشد  
دستی به سرش کشيد و خـون قرمـز خـوش رنگـش را نگـاه                . چيزی نگفت . را شکست 

  . کرد و لبخند تلخی زد



دیـزی  : در این وقت دریچه ی باال خانه شان باز شـد و صـدای زنـش را شـنيد کـه گفـت           
  خریدی؟

  .خریدم: مردک گفت
  زم؟ پرسيدی توش چقدر نمک بری خب،: زن گفت

می رفت دیزی را می خرید می       . هيچ وقت این را نمی پرسيد     . مرد این را نپرسيده بود    
چـون مـی دانـست کـه نپرسـيدن بـا         . آورد، اما نمی پرسيد چقدر نمک باید توش ریخت        

بپرس ببـين   : اگر می پرسيد، باز زنش بهانه های دیگری داشت        . پرسيدنش یکی است  
  ...بپرس ببين . نخود می گيردچقدر آب بریزم، بپرس ببين چند دانه 

. آخه زیر آوار بمونی انـشااهللا : زنش دو بدستش افتاد. این بود که هيچوقت نمی پرسيد 
تـا نپرسـی   . مگه صد دفعه نگفته م نمک دیزی را بپرس بيا؟ یا اهللا زود برگرد و بپرس بيا  

مث دفعه های پيش نـيس کـه بهـت رحـم            . دیگه گذشته ها گذشته   . در واشدنی نيس  
ميـری مـی پرسـی، یـا تـا روز      . دیگـه متـه بـه خـشخاش گذاشـته م     . م و درو باز کنم   کن

  قيامت همونجا می مونی؟
صـدای زنـش را هـم مـی         . مردک خونش را می دید که از نـوک بينـيش چکـه مـی کنـد                

  .صدای نفس نفس زدن کس دیگری را هم می شنيد. شنيد اما خودش را نمی دید
  ...چرا واستادی؟ گفتم: زنش گفت

 دریچـه ی    –چيزی زنش را عقـب کـشيد و دسـت مـردی دریچـه را                . فش ناتمام ماند  حر
مردک خون آلود و کوفته راه بازار دیزی فروش ها را پـيش گرفـت و   .  بست–خانه اش را    

  .زنم اندازه ی نمک دیزی را پرسيد: به نخستين دیزی فروش که رسيد گفت
انگـار  : گفـت . یـد خـيس اسـت     دیزی فروش انگشتی به خون سر مردک زد و نگاه کرد د           

  !زنده ای
اوهـوی،  : بعد شدیدتر از پيش قهقهه را سر داد و بـه همـسایه پهلـو دسـتيش هـی زد             

نگاه کـن، آقـا رو زنـش فرسـتاده انـدازه ی نمـک دیـزی رو                  ! مشدی غضنفر دیزی فروش   
  .ها ها... ها.... نگفتم؟ . بدونه

. مردک ریختند و خندیدند   مثل دفعه ی پيش دیزی فروش ها یکی پس از دیگری به سر              
چند دیـزی جوراجـور از قفـسه هـا افتـاد و             . سقف بلورین بازار از زور خنده ترک برداشت       

کـم از یـه   . برو به زنـت بگـو ، بـيش از نـيم مـشت         : خاکشير شد، آخر سر به مرد گفتند      
  ».مشت

م بـيش از نـي  . بلند بلند این حرف را تکرار می کرد که فراموشش نـشود     . مردک راه افتاد  
گـذارش از جـایی افتـاد       . بيش از نيم مشت، کم از یه مـشت        ... مشت، کم از یه مشت    

ورد مـردک را کـه شـنيدند گمـان بردنـد کـه روی               . که در آنجـا خـرمن بـه بـاد مـی دادنـد             
وقـت کتـک تمـام شـد،        . سخنش با آنها است به سرش ریختند و تا می خـورد زدنـدش             

دو تا بد و بيـراه  . ها زیر سر زنش باشدیکدفعه به سر مردک زد که نکند همه ی این کار         
دیگـه از ایـن غلـط هـا نکنـی، نگـی        : خرمن کوبها گفتند  . نثار زنش کرد و پا شد که برود       

  !بيش از نيم مشت، کم از یه مشت
  .پس چی بگم؟ گفتند، بگو یکی هزار شه، خدا برکت بده: مردک گفت

یکـی هـزار شـه،      ! کـت بـده   یکی هزار شه، خـدا بر     : بلند بلند می گفت   . مردک راه افتاد  
  !خدا برکت بده

ورد مـردک را    . کسيشان مرده بـود   . به جماعتی برخورد که تابوتی روی دوش می بردند        
وقتی کتک تمام شـد بـاز بـه سـر     . که شنيدند، به سرش ریختند و تا می خورد زدندش   

اگـه ایـن    : پيش خـودش گفـت    ! مردک زد که نکند همه ی این کارها زیر سر زنش باشد           
 پام به خونه برسه می دونم چکار کنم، چهار تا بد و بيراه نثار زنش کـرد و پـا شـد                     دفعه

  !دیگه از این غلط ها نکنی، نگی یکی هزار شه: عزاداران گفتند. که برود
  پس چی بگم؟: مرد گفت
  .دیدید دیگه نبينيد. بگو اول آخری شه: گفتند

اول آخـری   !.. یـد دیگـه نبينيـد     اول آخـری شـه، دید     : بلند بلند می گفـت    . مردک راه افتاد  
  .به جماعتی رسيد که عروس به خانه ی داماد می بردند!.. شه، دیدید دیگه نبينيد



ورد مردک را که شنيدند یکی جلو اسب عروس را گرفت و باقی ریختند به سـرش و تـا                    
. باز به سر مردک زد که نکند همه ی این کارها زیر سر زنـش باشـد                . می خورد زدندش  

  : گفتپيش خودش
این دفعه حقشه آش کشک بـا نـون بيـات           . اگه پام به خونه برسه، می دونم چکار کنم        

دیگـه  : آدمهای عروس گفتند  . هشت تا بد و بيراه نثار زنش کرد و پا شد که برود            . بخوره
  .نگی دیدید دیگه نبينيد. از این غلط ها نکنی

  پس چی بگم؟: مرد گفت
، شادی کن، بخند، فریاد بکـش، آن قـدر شـادی            سوت بزن، کالهت را هوا بينداز     : گفتند

بایـد  . یه کـم اخـم کنـی وای بـه حـال و روزگـارت         . کن که مردم به حالت حسرت بخورند      
باید شادی کنی، بازی کنی، می فهمی؟ مگه نمـی بينـی همـه شـادی مـی                . بخندی

بایـد بخنـدی و شـادی       . کنن؟ خوب گوش هات رو باز کن، یه کم اخم کنـی وای بحالـت              
  ی فهمی که؟م. کنی

دندان های جلویش را که در اثـر مـشت لـق شـده بـود          . مردک خون لبهایش را پاک کرد     
  .خيلی هم خوب می فهمم: کند و دور انداخت و گفت

در حاليکه خون سرش از نوک بينی اش چکه می کرد، اما لب هـایش               . سپس راه افتاد  
ت و خيـز مـی      جـس . اخم نمـی کـرد    . فریاد می زد  . خودش شادی می کرد   . می خندید 

وقتـی سـوت مـی زد خـون از          . و سوت هـم مـی زد      . کرد و کالهش را بهوا می انداخت      
وقتـی مـی پریـد      . وقتی می خندید اشک از چشمانش مـی پریـد         . دهانش می جست  

وقتـی کالهـش را بـاال مـی انـداخت از سـوراخ وسـط        . پاره های لباسش بلند می شـد   
بازی برخورد کـه کفترهـایش را ردیـف         در این هنگام به کفتر    . کالهش آسمان را می دید    

  .هم لب بام نشانده بود و داشت دانه می پاشيد که کفترهای همسایه را بگيرد
کفتربـاز سـخت عـصبانی    . کفترها به هوای داد و فریاد مردک پریدند و تا دوردست رفتند  

بسر مردک زد که همه ی ایـن کارهـا   . شد و بکوچه آمد و مردک را تا می خورد کتک زد          
  .ر سر زنش استزی

. منو مسخره خودش کرده، می دونـه کـه همـه چيـز زنـدگيش از منـه                 : پيش خود گفت  
شانزده تا بد و بيراه نثار زنـش کـرد و          . نمی خواد کاریم بکنه همين جوری سر می دونه        

  .پا شد که برود
  !دیگه از این غلط ها نکنی: کفتر باز گفت
  پس چی بگم؟: مردک گفت

کمرت را خم می کنی، صدات رو ميبـری، کالهـت رو محکـم     . وهيچی نگ : کفتر باز گفت  
می چسبی، نفس هم نمی کشی، دست و پاتو جمع می کنی، پـاورچين پـاورچين از                 

  !می فهمی که. نفس هم نمی کشی. کنار دیوار راه می ری
کمرم باس خم بشه صدام بریده،      . خيلی هم خوب می فهمم    ! می فهمم : مردک گفت 

م، نفس هم نمی کشم از کنـار دیـوار یواشـکی رد ميـشم،               کالهم رو محکم می چسب    
  .کمرش خم شده بود و نفسش بریده. و راه افتاد. مث اینکه نيستم

همه ی کارها زیر    ... همه ی این کارها زیر سر زنمه      : این دفعه پی در پی می گفت      ... و
وقـت  . به جماعتی برخورد که جلـو دکـان جـواهر سـازی جمـع شـده بودنـد                 ... سر زنمه 

  .هر، روز روشن دکانش را دزد زده بود و جماعت در جستجوی دزد بودندظ
خــون . مــردک را کــه بــا آن حــال دیدنــد، دزدش پنداشــتند آنقــدر کــتکش زدنــد کــه نگــو   

سی و دو تا بد و بيـراه نثـار زنـش کـرد و               . خوشرنگ مردک از نوک بينيش چکه می کرد       
  :خواست که برود، گفتند

 پس از آنکه جيب هایش را نگاه کرده، سر          –جوری راه بری    اگر تو دزد نيستی نباید این       
  پس چکار کنم؟: مردک گفت. و وضعش را دیده بودند، او را دیوانه پنداشته بودند

  .مردک راه افتاد. سرتو باال بگير، کمرت را راست کن و برو: گفتند
د گـویی   از این حالتش خوشش می آم     . سر را باال نگاه داشته بود و قد راست کرده بود          

از بس خم شده بودم     : فکر کرد . سالها در جستجوی چيزی بود و حاال آنرا پيدا کرده بود          
  .داشتم قوز در می آوردم



نردبان از در خانـه ای بيـرون مـی آمـد و             . در همين فکر بود که نردبانی جلوش سبز شد        
  .در خانه ی روبرویی وارد می شد
  .مردم خم می شدند که بگذرند

راسـت  . مـی خواسـت ایـن حالـت خـوش آینـدش را از دسـت بدهـد                 ن. مردک خم نـشد   
  .راست پيش رفت

سر مردک سخت خـورد بـه نردبـان و          . او را دیوانه خواندند   . مردم در کارش حيران ماندند    
هـی پلـه بـود کـه از یـک در بيـرون مـی آمـد و در                    . نردبان انتهـا نداشـت    . عقب برگشت 

  .دیگری می رفت
ایـن کـار چنـد بـار        . دیگر پيشانی و سرش زخم برداشت     و بار   . مردک بار دیگر پيش رفت    

جماعت مسخره اش کردند، آخر دیوونه، می خواهی بگویی یک تنـه نردبـان              . تکرار شد 
خودکـشی  . باین کلفتی را خواهی شکست و به آن طرف خواهی رفت؟ بيخـود اسـت              

ی مردک این حرف ها را از یک گوش می گرفت و از گوش دیگر بيـرون مـ                 ! است، دیوونه 
  .کرد

ناگهان همه دیدنـد مـردک عقـب عقـب رفـت، رسـيد بـه آخـر                  . زیر لب زمزمه ای داشت    
چنـد نفـری ایـستاده      . نردبان از حرکت نایستاده بـود     . کوچه، آنوقت شروع کرد به دویدن     

وقتی نردبـان   . می ایستيم . خوب، عجله ای نداریم   : بودند و نگاه می کردند، می گفتند      
مردک تنـد مـی     . آخرها شه : بان تندتر شد و این ها گفتند      حرکت نرد . را بردند می رویم   

جست زد پرید، نردبـان     . دوید، اگر بزمين می خورد هزار تکه می شد، رسيد پای نردبان           
چنـد نفـری از زیـر نردبـان         . زودی باال رفت، پای مردک گير کرد و افتاد به آن طـرف بـه رو               

ت و چهـل بـد و بيـراه نثـار       مردک خـون آلـود برخاسـت نشـس        . گذشتند و نردبان ایستاد   
  .زنش کرد و پا بدو گذاشت
تـرو خـدا برگـرد، اگـر مـسلمونی          : از پشت سر مردک شنيد    . هياهو از دو سو برخاست    

مردک دوید و دوید تا بخانه شان     !.. نرو، یه نگاه به پشت سرت بکن، قاقات ميدیم برگرد         
 دو لگد بدر کوبيـد آجـری   بسرش زد و. باز هم باز نشد . باز هم زد  . در زد باز نشد   . رسيد

خون رنگينش از نـوک بينـيش چکـه         . چيزی نگفت . از باال افتاد و سرش بيشتر شکست      
می خواست زنش . سرش را گرفت که آجر رویش بيفتد. باز هم دو لگد بدر زد     . می کرد 

آجـر افتـاد    . نشان دهد که او نمی تواند نگذارد که شوهرش تحقيرش کند          . را تحقير کند  
  .ددریچه باز ش
: مـردک گفـت   . تـرو نمـی شناسـم     : زنـش گفـت   . کيه؟ مردک گفـت مـنم     : صدایی گفت 

  اسمت چيه؟. باشه: زن گفت. شوهرت
زنـش هيچوقـت ایـن بهانـه را نيـاورده       . راستی اسمش چه بود؟ این را دیگر نخوانده بود        

وقتـی بـه    . چيزی بيادش نيامـد   . فکر کرد که در گذشته ها چطور صدایش می زدند         . بود
می شد گفـت  . صدا کرد» بی سر و پا  «شيک پوش خوش هيکل برخورد، او را        آن جوان   
  ست؟» بی سر و پا«اسمش 

گفته بودند؟ نکند اسـمش     » خل«اگر این طور بود پس چرا در بازار دیزی فروش ها او را              
اش » دیوانـه «اگر خل بود پـس چـرا پهلـوی آن نردبـان تمـام نـشدنی                 . نه! باشد» خل«

کـاش  . شاید هم از نخست نامی نداشته است      . دش رفته بود  اسمش یا ! خوانده بودند 
امـا  . خـر مـا از کرگـی دم نداشـت         : اینطور بود، آنوقت آسوده می شد و بخود می گفت         

خوب نگفتی اسـمت چيـه؟      : زنش فریاد زد  . می دانست که روزی اسمی داشته است      
. نشداسمتو می پرسه؟ این که چيزی       : رهگذری گفت . تا نگی در خونه واشدنی نيس     

هـا؟  : زنـش گفـت   . مرد بر هم نگشت که رهگذر را نگاه کنـد         . بگو بهروز، بگو افتخار، بگو    
. صدای خنده هایی شـنيد    . برم پيدا کنم برگردم، برگشت که برود      . یادم رفته : مرد گفت 

تمام دیزی فروش ها در چارچوب دریچه جمـع شـده بودنـد و قـاه قـاه مـی           . رو برگردانيد 
دیـزی را   . خـون تـویش جمـع بـود       . گاه کرد دیزی دستش بـود     مردک بدستش ن  . خندیدند

  .صدای خنده بلندتر شد. دیزی برگشت و خورد بسر خودش. پرت کرد طرف دریچه
دیزی فروشی در خانه اش قد برافراشته بود و قندیل خانه را از سقف می کند، این هـا   

  .همه اش در چارچوب دریچه بود
  .و راه افتاد! باشد: مرد زیر لب گفت



تنگ غروب مرد بيرون شهر دم دروازه نشسته بود روی کپـه خاکروبـه ای و از آینـدگان و                
  .روندگان اسمش را می پرسيد

حس می کرد زنجيری را که بنـافش بـسته شـده از آسـمان آویختـه انـد و سـتارگان در                       
  .دوردست ها سوسو می زنند

  ٤٢اردیبهشت 
  
  
  
  

  عادت● 
  

می . خواهند نان بخور و نميری داشته باشند، نبود       این معلم ما مثل اکثر آدمها که می         
زندگی داشته باشد، بهتر از آنچه دیگران می        . خواست ترقی کند، بيش از توقع دیگران      

وقتی از امتحان ورودی دانشسرا گذشت، شاید زیاد        . توانستند برایش پيش بينی کنند    
ین محيط قدم مـی  اصال یادش نمی آمد که با کشش کدام نيرو به ا          . هم خوشحال نبود  

از دوران . گذاشت، درباره ی خودش چطور فکر می کرد و عقيـده ی صـحيحش چـه بـود              
دو ساله ی دانشسرا خاطرات شـيرین و بيـشماری در پـرده هـای لطيـف مغـزش مـوج                     
ميزد کـه بعـدها یـادآوری ایـن خـاطرات در لحظـات تنهـایی و بـی کـاری بـرای او نـوعی                          

  .سرگرمی و دلخوشکنک محسوب می شد
ثل کودکی که با هر کدام از اسـباب بازیهـایش مـدتی ور مـی رود و از هـر کـدام لـذت                         م

خاصی در درونش حس می کند، از هـر یـک از خـاطراتش لحظـه ای متـأثر مـی شـد و                        
این خاطرات وقتی شـاداب تـر و زنـده تـر         . نوعی خوشی درونی توی دلش می جوشيد      

 از سر و کول هم باال مـی رونـد           بودند که بچه های مدرسه را می دید بازی می کنند و           
لحظـه ای لبخنـدی خـوش روی        . یا دور هم جمع شده انـد و مـی خواهنـد کـاری بکننـد               

لبانش بازی می کرد و بعد مثل شبنمی که از تابش آفتـاب محـو شـود، از روی لبـانش                     
 آقا معلم دستهایش را بهم می ماليد و با صدایی که             آن وقت . ليز می خورد و می رفت     

خوش روزگـاری بـود کـه      :  و حسرت در آن موج می زد زیر لب زمزمه می کرد            آهنگ لذت 
  .گذشت

زمانی او و دو نفر از دوستانش در دانشسرا روزنامه ی دیـواری مـی نوشـتند و اول هـر                     
آن وقت دانش آموزان جلو آن جمع می شدند و برای مطالعـه ی              . ماه به دیوار می زدند    

اینهـا از دور نـاظر ایـن صـحنه ی خوشـی آور      مطالب آن بهمدیگر پيـشی مـی گرفتنـد و          
مخـصوصًا  . بودند و با خود می گفتند که این لحظـات از بهتـرین اوقـات زنـدگی آنهاسـت                  

وقتی بياد می آورد به خاطر مطالب تندی که درباره ی وضع دانشسرا نوشته بـود مـی                  
بـود و گفتـه     خواستند چند روزی اخراجش کنند اما دبير تاریخ و جغرافی از او دفاع کرده               

  :بود
اگر نوشتن این مطلب بد باشد پس چه چيز خوب خواهـد شـد؟ دیگـر قلـم اینهـا را                      « -

وقتی این را بياد مـی آورد غـرور لـذت بخـشی از نگـاهش خوانـده                  » .نباید مقيد ساخت  
  . می شد

ایـن ده   . دوره ی دانشسرا که تمام شد به یک از ده های اطراف شـهر مأموریـت یافـت                 
 دورتر از راه شوسه ی اصلی بود و با دیوارهای کاه گلی و کج و معوج خود                  چند کيلومتر 

در دامن تپه های پر درخت و پر دود و دم خود افتاده بود، کوچه های پر فراز و نـشيب و                      
پيچ و خم دار آن آدم را به یاد رودخانه ای می انداخت که در دامن کوهی با چند دست                    

سبز اطراف مثل نگينی جلوه گـر بـود و از بـاالی تپـه               باغهای وسيع و سر   . و پا می لغزد   
ها مانند توده هيزم های پراکنده ای که آتش درونشان افتـاده و دودشـان بـه هـوا بلنـد                     

. دود تنورها ایـن منظـره را بـه خانـه هـای دهکـده مـی داد                 . شده باشد به نظر می آمد     
 بعـضی هـا از وضـع        جمعيت تقریبًا هفت هزار نفره ای توی کوچه های آن می لوليدنـد،            

. خراب دهشان زیر لب می دندیدند اما بهر حـال خـس و نـس بـا زنـدگی مـی سـاختند                
  .بعضی ها هم در پی جور کردن دم و دستگاه خود بودند



حتی برای او هم کـه      . از عمده خصوصيت های اخالقی آنها خستشان بود و بددليشان         
گفتند روزی در ميان جمعی گفتـه       از جمله می    . آموزگار آنجا بود داستانها ساخته بودند     

آنوقت . من تمام چراغهایم سی تمامند    ! خوب روشنی نداره  ! المپ بيست و پنجی   : بود
یکی از همين جماعت نکته سنج سی چهل هزار تومن پول گذاشته بود که چاه عميق  
بزند و آب بکشد بيرون اما از بخت بد و شاید از آنجا که قناعت به او نمـی سـاخت چـاه             

در تاریخ چهل سـال قبـل هـم مدرسـه           . ن رسيده بود و پولهایش به زیان رفته بود        به ش 
دهکده های اطـراف دو سـه       . ای ساخته بودند که بدون کم و اضافه همينطور باقی بود          
  .تا مدرسه داشتند ولی این، به همان یکی قناعت کرده بود

خزینـه ای   . یباید گفته شود که اگر به حمامهـایش مـی رفتـی ناپـاک بيـرون مـی آمـد                   
حاال با ایـن اوضـاع احمقـی مـی          . داشتند که سال به سال شستشو به خود نمی دید         

یک شهردار مافنگی و تریـاکی هـم بـرایش          . تبدیل کند » شهر«را به   » دهش«خواست  
  .فرستاده بودند که عواید آنجا پول تریاکش را هم نمی دید

د و جوانان شـجاع و مـيهن        آقا معلم می بایستی در چنين دهکده ای استخوان خرد کن          
روح افسرده ی اطفال را که تحت تأثير افکـار پـوچ            . پرستی در دامن اجتماعش بار بياورد     

در هر حال به کارش     . و سفسطه آميز اوليائشان زنگ و سياهی گرفته بود، پاک گرداند          
طبـق معمـول حقـوقش را چهـار پـنج مـاه بعـد              . مشغول شد بدون ذره ای بی عالقگـی       

  .کردند و تا آن وقت الزم بود از جيب فتوت خرج کندپرداخت می 
برای رفتن به شهر هم چند کيلومتر پياده راه می رفـت و در راه شوسـه اصـلی منتظـر                     

انتظـار  ) نيم سـاعت حـداقلش    (پس از یکی دو ساعت      . اتوبوسها و بارکش ها می شد     
از زمـستان هـا کـوالک و بـرف و سـرما و تـرس                . سوار می شد و عازم شـهر مـی شـد          

  .حمله گرگهای گرسنه در پياده روها پدرش را در می آورد
سرگرم اینکه برای بچه های کوچولو نـان و بـادامی           . یک روز توی کالس اول سرگرم بود      

یـک مرتبـه در زردرنـگ       . یاد بدهد و گوشه ای از حقوق فعلی کم دوامـش را چنـگ بزنـد               
نمایـان شـد و بـا قـدمهای         کالس صدا کرد و از الی آن سر آقای بازرس مثـل علـم یزیـد                 

او هم ازش   . حتی مدیر مدرسه  . هيچکس همراهش نبود  . سنگين پا به کالس گذاشت    
بـازرس مـرد سـن و سـال داری بـود از آن شـش کالسـه               . کم و زیاد خوشش نمی آمـد      

بـا ایـن یـا آن     . از اوان تأسيس اداره ی فرهنگ توش جلد عـوض مـی کـرد             . های قدیمی 
بـرای  . کرد و سـر همـان کـار اولـيش بـاقی مـی مانـد          رئيس فرهنگ خودش را جور می       

بازرسی می آمـد مدرسـه کـه کالسـها را ببينـد و بـه درس شـاگردان و پيـشرفت آنهـا                        
از اداره کردن جلـسه     . عصر هم یک جلسه ی آموزگاران تشکيل می داد        . رسيدگی کند 

و رسيدگی صحيح وچيزهـای دیگـرش کـه بگـذریم حـرف زدن متوسـط هـم بـرایش چـه                      
برای آنها که هزار تـا مثـل او را تـشنه تـشنه لـب جـو           . یهایی که بار نمی آورد    ناشی گر 

! می بردند و باز می آوردند، از پيشرفت هـای جدیـد درسـی و آمـوزش و پـرورش نـوین                      
خودش هم اصـال از  . سخن های نامربوط و متناقض و سر در زمين و پا در هوا می گفت              

تـو فـضای یـخ بـسته ی اتـاق معلـق       حرفهایش همين جوری  . این چيزها خبری نداشت   
می ماند و به گوش هيچ کـس فـرو نمـی رفـت، اصـال گوشـشان از حرفهـای او اشـباع                        

امروز دیگر عـصر تـازه ای       . آقایان باید با متد جدید تدریس کنند      «: او می گفت  . شده بود 
و متد را به ضم ميم و کسر تا می گفت و معلـوم نبـود کـه ایـن عـصر تـازه چـه                         » .است

چه تحفه ای می توانست برای این بچه های دهاتی از همه جا بی خبر               . شترنگی دا 
اصوال اگر هم چيزکی خوب داشت او نمـی توانـست گفتـه ی خـودش را                 . داشته باشد 

از بازرس شش ابتدایی سواد دار . تشریح کند، تا چه رسد به این حرف های گنده گنده
ود که تا آخر هيچ دستشان نيامـد کـه          تقصير اداره ب  . هم بيش از این نباید انتظار داشت      

و علـتش چـه بـود؟ شـاید همـان           . این مرد فکستنی را کی برای بازرسـی معـين کـرده           
  .سبزی پاک کردن ها

وقتی بازرس وارد کالس شـد آقـا معلـم از سـرگرميش دسـت کـشيد و منتظـر شـيرین              
س کاری ها و به گير انداختن های بازرس زبردست فرهنگ شد، که فقـط بازرسـی کـال               

های مشکل کردن و قادر نبودن شاگردان به جواب دادن، می دانـست   »سؤال«ها را در    
خب، آقا مثل ایـن کـه زیـاد         «:که بعد از آن با لحن طنز و مسخره به آموزگار کالس بگوید            



گویـا عـرق خـور      » ...باید زیاد کار کرد، ایـن بچـه هـا اميـد آینـده ایراننـد               ! پيشرفت ندارید 
  .قات بی پولی الکل صنعتی نوش جان می کردعجيبی هم بود که در او

بگوئيـد  ! بچـه هـا   : گفـت . آن روز هم یکی از آن سؤال هـای مـسخره ی خـودش را کـرد                
  ببينم شيشه ی پنجره چه رنگ است؟

همـه شـان غلـط      . و همـين جـوری تـا آخـر        ! نمـی دونـم   : یکی گفت . سفيد: یکی گفت 
رس فرهنـگ گـل از گلـش        بـاز . آقا معلم هم انتظـار نداشـت کـه درسـت بـشنود            . گفتند

  !این را که ندانستيد: شکفت و با شادی گفت
: عصر هم توی جلسه ی کـذایی گفـت        . بعد چند سؤال دیگر کرد و از کالس بيرون رفت         

بایـد زحمـت    ... از پنجاه شاگرد یک کالس یکی ندانست که شيـشه اصـال رنـگ نـداره               «
  »!...آقایان... کشيد

آخرش هـم نتيجـه     . عت تمام سر همه را درد آورد      یک سا . و از این حرفهای هزار تا هيچ      
گرفت که چون وظيفه ی مقدس او ایجاب می کند تمام آنچه را که دیده است عينـًا بـه                    

  ...رئيس خود گزارش خواهد داد و از او خواهد خواست که طبق مقررات
ی بـه ایـن کارهـا، بـه درس دادن، بـه دیـدن پاهـا       . با وجود تمام اینها آقا معلم عادت کرد      

برهنه ی اطفال کوچولو، به چشمان معصوم آنها که گاهی هنگام آمدن بـه مدرسـه تـر                  
بود، به زرت و پرت اداره، به زنگهای ورزشی که دو تا تـوپ زوار در رفتـه را مـی انـداخت                       
جلو پنجاه شاگرد که ورزش کنند، به محيط، به مردم و به همه چيز عادت کرد، حتی به     

  .ستند شيشه چه رنگ استبچه هایی که هنوز نمی دان
   ٣٨زمستان 

  
  
  
  
  

  پوست نارنج● 
  

شاید هم گناه   . گناه من بود که مجبور شدم روز جمعه در شهر بمانم          . آری گناه من بود   
. اما نه، نه گناه من بود و نه گناه زن قهوه چـی            . زن قهوه چی بود که دل درد گرفته بود        

 را بـرای شـما نقـل کـنم تـا      بهتـر اسـت اول مـاجرا     . قضيه به ایـن سـادگی هـم نيـست         
  .خودتان بگوئيد که گناه از که بود، شاید هم گناهی در بين نباشد

دیـزی  . جلو قهوه خانه زیر سـایه ی درخـت تـوت نشـسته بـودم              . ظهر روز پنجشنبه بود   
مدرسـه را تـازه تعطيـل       . و از آنجا با اتوبوس به شهر      . می خوردم که بعد بروم سر جاده      

دانم چه زود، کتابهایش را به خانه برده بود و گاری را آورده بـود               طاهر، نمی   . کرده بودم 
از جيب های باد کرده اش مرتب نان در می          . همانجا سر استخر و به اسب آب می داد        

ــه پــسرش    . آورد و مــی خــورد ــزی را از جلــوی مــن برداشــت و ب قهــوه چــی بــساط دی
آقـا معلـم    :  و گفـت   صاحبعلی گفت چایی و قليان برای من بياورد و پهلوی من نشست           

  .خواهش کوچکی داشتم
  .امر بکن، نوروش آقا: من گفتم

مادر صـاحبعلی شـب تـا       «: قهوه چی گفت  . صاحبعلی چای آورد و رفت قليان چاق کند       
عرق شـاه اسـپرم دادیـم خـوب نـشد، زنجبيـل و              . حال دل درد گرفته و آرام و قرار ندارد        

 کـه اگـر پوسـت نـارنج دم بکنـد و             نعناع دم کردیم دادیم خوب نشد، ننـه منجـوق گفتـه           
مـن خـودم یـک تکـه     . اما توی ده پوسـت نـارنج پيـدا نمـی شـود           . بخورد خوب می شود   

خـوب، آقـا معلـم، حـاال کـه تـو مـی              . داشتم که چند روز پيش نمی دانـم بـه کـی دادم            
  ».خواهی بروی شهر، زحمت بکش یک کمی پوست نارنج برای ما بياور

ت جلو من و خـودش سـرپا کنـار مـن ایـستاد کـه حـرف                  صاحبعلی قليان را آورد و گذاش     
حتمـًا مـی آورم، صـاحبعلی       . روی چشم نوروش آقا   : وقتی من گفتم  . های ما را بشنود   

  .چنان خوشحال شد که انگار مادرش را سالم و سرپا می دید



صبح روز شنبه که سر جاده از اتوبوس پيـاده شـدم نـارنج درشـتی تـوی کيـف دسـتيم                      
امـا کـدام    . ته اند دم کرده ی پوست نارنج برای دل درد خـوب اسـت             از قدیم گف  . داشتم
  دل درد؟

قدم زنـان آمـدم     . از سر جاده تا ده، تند که می رفتی، سه ربع ساعت طول می کشيد              
نارنج و دو سه کتابی را که سـر کـالس           . اول سری به منزل خودم زدم     . و به ده رسيدم   

ر حيـاط جلـوم را گرفـت و پـس از سـالم و               صاحبخانه د . الزم بود، برداشتم و بيرون آمدم     
  .همه رفتنی هستيم. خدا رحمتش کند: عليک گفت

حـاال چـه کـسی صـبح هـا نـان بـه              ! طفلـک صـاحبعلی   . صاحبعلی بـی مـادر شـد      !.. آخ
  دستمال تو خواهد بست که بياوری سر کالس بخوری؟

  . نارنج انگار در کف دستم تبدیل به سنگ شده بود و سنگينی می کرد
  کی؟: پرسيدم

  .دیروز خاکش کردیم. شب پنجشنبه، از نصف شب گذشته: صاحبخانه گفت
بعد، از آنجا درآوردم و توی      . دوباره به منزل برگشتم و نارنج را پشت کتاب ها قایم کردم           

نمی خواستم وقتی صاحبعلی یا قهوه چی بـه منـزل مـن مـی آینـد،                 . رختخوابم تپاندم 
  .نارنج را ببينند

اما صاحبعلی تـا ده بيـست روز        . روز تعطيل شد، بعد دوباره راه افتاد      قهوه خانه یکی دو     
هوش وحواس درست و حسابی نداشت، انگار خندیدن یـادش رفتـه، بـازی نمـی کـرد،          

حتـی بـه    . انگار سالهاست با هم قهریم    . با من اصال حرف نمی زد     . هميشه تو فکر بود   
  .قهوه خانه هم که می رفتم زورکی جواب سالم مرا می داد

: قهوه چی از رفتار سرد صاحبعلی نسبت به من خجالت می کشيد و به من می گفت           
  .با همه این جور رفتار می کند، بخاطر شما نيست آقا معلم

چند مـاهی بایـد بگـذرد تـا کـم      . بچه تحملش را ندارد   . معلوم است دیگر  : من می گفتم  
  .کم فراموش کند

 خانه و زندگی مختـصرش را هـم جمـع           از وقتی که مادر صاحبعلی مرده بود، قهوه چی        
مـن  . کرده آورده بود به قهوه خانه و پـدر و پـسر شـب و روزشـان را آنجـا مـی گذراندنـد                      

  .گاهی وقت ها نصفه های شب از قهوه خانه به منزلم برمی گشتم
روز به روز رفتارش با من بدتر می        . مدتی گذشت اما صاحبعلی به حال اولش برنگشت       

البتـه در بيـرون و بـا دیگـران          . ش می داد و کمتـر یـاد مـی گرفـت           کمتر به درس گو   . شد
  .فقط به من روی خوش نشان نمی داد. رفتارش مثل اول بود

نتوانستم بفهمم که صاحبعلی چرا بعـد از        . من هر چه فکر کردم عقلم به جایی نرسيد        
نکند صاحبعلی فکـر مـی      «گاهی با خودم می گفتم      . مرگ مادرش از من بدش می آید      

اما این فکر آنقدر احمقانه و نامربوط بود که اصـًال           »  که در مرگ مادرش من مقصرم؟      کند
  .نمی شد اهميتی به آن داد

پيش خود خيال می کردم مادر صاحبعلی از آپاندیسيت مرده اسـت و احتيـاج بـه عمـل                   
  .جراحی فوری داشت تا زنده می ماند

کـی نـارنج دیـده      : ا پرسـيدم  مـن از بچـه هـ      . روزی سر درس به کلمه ی نارنج برخوردیم       
  است؟

اما نـوه ی ننـه منجـوق انگـار مـی خواسـت چيـزی بگویـد امـا                    . صدا از کسی بلند نشد    
  .نگفت

  کی می داند نارنج چی است؟: من باز پرسيدم
اما نوه ی ننه منجوق انگار دلش می خواست چيزی بگوید           . باز صدا از کسی بلند نشد     
  .ولی دهانش باز نمی شد

مثل این که می خواهی چيـزی بگـویی، هـا؟ هـر چـه دلـت مـی                   . لیحيدرع: من گفت 
  .خواهد بگو جانم

غيـر از صـاحبعلی کـه    . حاال همه چشم ها بـه طـرف نـوه ی ننـه منجـوق برگـشته بـود               
از لحظـه   . راست تخته سياه را نگاه می کرد که مثال به حرف های من گوش نمی دهد               

ته بـود و تختـه سـياه را نگـاه           ای که حرف نارنج پيش آمده بود صاحبعلی راست نشـس          
  .می کرد



  .آقا من نارنج دارم: نوه ی ننه منجوق با کمی ترس و احتياط گفت
از ایـن رو همـه یـک دفعـه زدنـد زیـر              . کسی از حيدرعلی انتظار چنين حرفی را نداشت       

صاحبعلی هم برق از چشمانش پرید و بی اختيـار بـه طـرف نـوه ی ننـه منجـوق         . خنده
  .ستند شکل و شمایل نارنج را زودتر ببينندهمه می خوا. برگشت

دروغ می گوید آقا، اگر نـارنج       : علی درازه، شيطان ترین شاگرد کالس، بلند شد و گفت         
  .دارد نشان بدهد

  .خودش می خواهد نشان بدهد: علی درازه را سر جایش نشاندم و گفتم
ایش را به هـم     راستی هم نوه ی ننه منجوق کتاب علوم خود را درآورده بود و صفحه ه              
االن نـشانتان   : می زد و دنبال چيزی می گشت اما پيدا نمـی کـرد و مرتـب مـی گفـت                   

  .گذاشته بودم وسط عکس قلب و عکس رگ ها. می دهم
حـاال همـه ی چـشم هـا بـه دسـت هـای مـن            . من کتاب را از نوه ی ننه منجوق گرفتم        

ارنج چه تحفه   همه می خواستند ببينند ن    . دوخته شده بود حتی چشم های صاحبعلی      
مــن از ایــن کــه صــاحبعلی را یــواش یــواش ســر مهــر و محبــت مــی آوردم،   . ای اســت

اما نمی توانستم بفهمم که کجای کار باعث شده است که صاحبعلی            . خوشحال بودم 
  آیا فقط می خواست شکل نارنج را ببيند؟. به من توجه کند

 آن دو صـفحه را بـه همـه          تصویر قلب و رگ های بدن را در کتاب حيدرعلی پيـدا کـردم و              
البته نارنجی در کار نبود اما لکه ی زرد رنگی روی هر دو صفحه کتاب دیده                . نشان دادم 
  .می شد

. قبل از همه صاحبعلی بلند شد وسط کتاب را نگاه کرد و بعد منتظر حرف زدن من شد                 
 یـک دفعـه چيـزی بـه یـادم آمـد کـه تـا آن لحظـه پـاک          . بوی نارنج از الی کتاب مـی آمـد        

  .فراموش کرده بودم
چند روز بعد از مرگ مادر صاحبعلی من نارنج را برده بـودم و بـه ننـه منجـوق داده بـودم             

  .که نگاه دارد تا اگر باز کسی احتياج پيدا کرد بياید از او بگيرد
. مردم می گفتند که همه جور دوا و درمـان بلـد اسـت             . ننه منجوق گيس سفيد ده بود     

  .مامایی هم می کند
از . منجوق با نوه اش حيدرعلی زندگی می کرد و دیگر کسی را تـوی دنيـا نداشـت      ننه  

حيـدرعلی هـم غيـر از مـادر بـزرگش           . این رو حيـدرعلی را خيلـی دوسـت مـی داشـت            
کمتـر اسـم    . مـی گفتـيم   » نـوه ی ننـه منجـوق      «توی ده همـه بـه او        . کسی را نداشت  

 بـه ننـه منجـوق داده بـودم،          وقتی یـادم آمـد کـه نـارنج را         . خودش را بر زبان می آوردیم     
فهميدم که لکه ی زرد کتاب حيدرعلی هم مال تکه ای از پوست همان نارنج است کـه                  

  .ننه منجوق به نوه اش داده و او هم گذاشته الی صفحه های کتابش
من خودم هم وقتی به مدرسه مـی رفـتم پوسـت نـارنج و پرتقـال را الی صـفحه هـای                       

  . بشودکتابم می گذاشتم که کتاب خوشبو
نوه ی ننه منجوق وقتی دید چيزی الی کتاب نيست مثل این کـه چيـز پرقيمتـی را گـم                     

  .آقا نارنج ما را برداشته اند: کرده باشد زد زیر گریه و گفت
کـدام یـک ممکـن بـود نـارنج حيـدرعلی را             . من به صـورت یـک یـک بچـه هـا نگـاه کـردم               

  برداشته باشد؟ علی درازه؟ طاهر؟ صاحبعلی؟ کدام یک؟
شاید . حاال گریه نکن ببينم چکارش کرده ای      : نوه ی ننه منجوق را ساکت کردم و گفتم        

  .هم گم کرده باشی
ظهـر هـم بـه خانـه        . صبح نگاهش کردم، سر جاش بود     . نه آقا : نوه ی ننه منجوق گفت    

  .نرفتم
ننه ی طاهر از شب پـيش شـکمش درد گرفتـه بـود و مـی خواسـت                   . راست می گفت  

  .م باالی سر او بود و حيدرعلی ناچار ظهر در مدرسه مانده بودبزاید و ننه منجوق ه
مـا کـه دیگـر      . بچه ها، هر کی از نارنج حيـدرعلی خبـری دارد خـودش بگویـد              : من گفتم 

گفتـيم دروغ را بـه کـسی مـی          . مـا بـا هـم دوسـت هـستيم         . نباید به هم دروغ بگویيم    
  .گویيم که دشمن ما باشد و ما بهش اعتماد نداشته باشيم

بعلی دو چشم و دو گوش داشت و دو چشم و دو گوش دیگر هم قرض کرده بود و                 صاح
  .با دقت نگاه می کرد و گوش می کرد



  خوب، باالخره معلوم نشد نارنج را کی برداشته؟: من دوباره گفتم
آقـا مـا    : بعـد علـی درازه دسـت دراز کـرد و گفـت            . لحظه ای صـدا از کـسی بلنـد نـشد          

  . من نيستبرداشتيم اما حاال دیگر پيش
  پس چکارش کردی؟: من گفتم

آقا دادم به قهرمان که کتابش را خوشبو کند، حاال می گوید که پـيش     : علی درازه گفت  
  .من نيست، پس داده ام

  .آقا راستش را بخواهی نصفش پيش من است: قهرمان از جا بلند شد و گفت
  پس نصف دیگرش؟: من گفتم

  . طاهرآقا نصف دیگرش را دادم به: قهرمان گفت
قهرمان یک تکه ی کوچک پوست نارنج از وسـط کتـاب حـسابش درآورد و آورد گذاشـت                   

همه ی نگاه ها از صورت طاهر  . پوست نارنج مثل سفال خشک شده بود      . روی ميز من  
مـن  . همه می خواستند آن را بردارند و نگاه بکنند و بـو کننـد             . برگشت به طرف ميز من    

طاهر ناجـار بلنـد     . اشتم و رویم را به طرف طاهر کردم       دفتر نمره را روی پوست نارنج گذ      
  .باقيش را دادم به دالل اوغلی. آقا من نصف نصفش را دارم: شد و گفت

بـه  . طاهر هم تکه ی کوچکتری از پوست نارنج از وسط کتاب علوم درآورد و داد بـه مـن                  
ی بـسيار   این ترتيب پوست نارنج پنج شش بار نصف شده بود و به آخرین نفر فقط تکه                 

  .کوچکی به اندازه ی نصف بند انگشت رسيده بود
با پيدا شدن هر تکه ی پوست نارنج نوه ی ننه منجوق کمی بيشتر بـه حـال اولـش بـر                      

اما صاحبعلی بدون آن که حرفی بزند یا بخنـدد بـا دقـت تکـه هـای پوسـت                    . می گشت 
  .نارنج را می پایيد و منتظر آخر کار بود

مـی  . ، همه را توی دستم گرفتم که ببينم چکار باید بکـنم           وقتی تمام تکه ها جمع شد     
خواستم اول از همه به بچه ها بگویم که این، خود نارنج نيست بلکه تکه ای از پوسـت           

یـک دفعـه از جـایش بلنـد     . اما صاحبعلی مجالی به من نـداد . آن است که خشک شده 
وسـت نـارنج بـه      شد و با قهر و غضب با مشت به دست من زد، بطوری که تکه هـای پ                 

  .هوا پرت شد و هر کدام به طرفی افتاد
چند نفری دنبال آن ها به زیر نيمکت ها رفتنـد امـا بـه صـدای مـن همـه بيـرون آمدنـد و           

خيال کرده بودند که من عصبانی شـده ام و ممکـن اسـت         . ساکت و بی صدا نشستند    
 ای کـه    چنـان گریـه   . صاحبعلی رفت نشست سر جـایش و زد زیـر گریـه           . کسی را بزنم  

  .نزدیک بود همه را به گریه بيندازد
***  

شب آنقدر در قهوه خانه ماندم که همه ی مشتری ها رفتند و فقط من و صاحب قهـوه                   
  .خانه و صاحبعلی ماندیم

. مطمئن بودم که سر نخ را پيدا کرده ام و با کمی دقت می توانم همـه چيـز را بفهمـم                     
بعلی از من حتمًا یک جـوری بـه قـضيه    منظورم این است که علت ترشرویی و قهر صاح   

  .ی نارنج مربوط می شد، اما چه جوری؟ این را هنوز ندانسته بودم
صاحبعلی روی سکو نشسته بود و روی کتاب خـم شـده بـود کـه مـثال دارد درس مـی                      

اما من خوب ملتفت بودم که منتظر حـرف زدن          . خواند و کارهای مدرسه اش را می کند       
  حالت چطور است صاحبعلی؟: ه خلوت شد من گفتموقتی قهوه خان. من است

  .پسر، آقا معلم با تو است: قهوه چی گفت. صاحبعلی جواب نداد
  .حالم خوب است: صاحبعلی سرش را کمی بلند کرد و گفت

صاحبعلی اگر دلت می خواهد این دفعـه کـه بـه شـهر رفـتم برایـت نـارنج بخـرم                      : گفتم
  بياورم، ها؟

قهوه چی می . ی را به حرف بياورم و منظور دیگری نداشتممن این را گفتم که صاحبعل
صـاحبعلی  . خواست باز حرفی بزند که من خواهش کردم کاری به کار ما نداشته باشد             

  صاحبعلی نارنج نمی خواهی؟: من دوباره گفتم. چيزی نگفت
اگر راست می گویی چـرا وقتـی ننـه ام مـی             : صاحبعلی ناگهان مثل توپ ترکيد و گفت      

  .رنج نياوردی؟ اگر تو نارنج می آوردی ننه ام زنده می ماندمرد، نا



نـوروش آقـا نمـی دانـست چکـار بکنـد،            . صاحبعلی دق دلش را خالی کرد و زد زیر گریه         
پسرش را آرام کند یا از من بخشش بخواهد و جلو اشکی را که چشمهایش را پر کرده                  

  .بگيرد
ه پوست نـارنج نمـی توانـست جلـو          حاال الزم بود که یک جوری صاحبعلی را قانع کنم ک          

  .اما این کار، کار بسيار مشکلی بود. مرگ مادرش را بگيرد
  »آقا معلم گفت«برای مجموعه ی 

   ٤٧مرداد ماه 
  
  
  

  قصه ی آه● 
  

روزی می خواسـت بـرای خریـد و         . تاجری بود، سه تا دختر داشت     . یکی بود، یکی نبود   
 چـه دلتـان مـی خواهـد بگویيـد      هـر : فروش به شهر دیگری برود، بـه دخترهـایش گفـت          

  .برایتان بخرم
  .پيراهن: یکی گفت
  .جوراب: یکی گفت

  .گل می خواهم به موی سرم بزنم: دختر کوچکتر هم گفت
آمـد بـه    . تاجر رفت خرید و فروشش را کرد، پيراهن و جوراب را خرید اما گل یادش رفـت                

در ایـن موقـع در      . دتوی خانه نشسته بودند که یک دفعـه یـادش افتـاد و آه کـشي               . خانه
تـاجر  . تاجر پا شد رفت دید کسی ایستاده دم در، یک قوطی هم دستش            . خانه را زدند  

  تو کيستی؟: گفت
  .گل آوردم برای موهای دختر کوچکترت. من آه هستم: آن یک نفر گفت

دختـر دیـد عجـب گـل قـشنگی          . تاجر خوشحال شد و گل را گرفت آورد داد به دختـرش           
  .زد به موهایش. است

  .آمده ام صاحب گل را ببرم: گفت. سه روز بعد در خانه را زدند، آه آمده بود
پدرت خوب، مادرت خوب، بيـا      : عاقبت گفت . تاجر رفت توی فکر که چکار بکند چکار نکند        

  .از این کار بگذر
  .ممکن نيست، باید دختر را ببرم: آه گفت

  .آخرش تاجر دختر کوچکترش را سپرد به دست آه و برگشت
  .چشم های دختر را بست و سوار ترک اسبش کرد و راه افتادآه 

از الی هـر گـل و بوتـه         . دختر وقتی چشم باز کرد، باغی دید خيلی خيلـی بـزرگ و زیبـا              
  .اینجا خانه ی تست: آه گفت. آوازی می آمد

مـی خـورد و مـی خوابيـد و          . دختـر فقـط خـودش را مـی دیـد و آه را             . چند روزی گذشت  
آه . روزی دلـش بـرای پـدر و مـادرش تنـگ شـد             . يـشه تنهـا بـود     گردش می کرد امـا هم     

  گفت چرا آه کشيدی؟. آه آمد. کشيد
  .دلم برای پدر و مادرم تنگ شده: دختر گفت
  .فردا می برمت پيش آنها: آه گفت

فردا آه چشمهای دختر را بست و به ترک اسبش گرفت و برد بـه خانـه ی تـاجر، دم در                      
  .فردا می آیم می برمت:  کرد و گفتبه زمين گذاشت چشمهایش را باز

دختـر  . با همه روبوسی کرد و نشستند به صحبت کـردن و درد دل کـردن              . دختر تو رفت  
خـورد  . یک نوکر هم دارم که هر کاری بهش بگویم می کند          . توی باغ تنها هستم   : گفت

  .و خوراک هم فراوان است
نباید باشد، زیر کاسه نـيم      دخترم، اینطورها هم    : خاله ی دختر هم پيش آنها بود، گفت       

حاال بگو ببيـنم    . باید ته و توی کار را دربياوری      . تو حتمًا شوهری داری   . کاسه ای هست  
  شب که می خواهی بخوابی چی بهت می دهند که بخوری؟

  .یک استکان چایی: دختر گفت



یک شب چایی را نخور و انگشتت را ببر و نمک روش بریز کـه خوابـت نبـرد،               : خاله گفت 
  .قت ببين چی پيش می آیدآنو

  .خوب: دختر گفت
دختر پنهـانی چـایی را      . آه چایی آورد  . شب شد . فردا آه آمد و دختر را دوباره به باغ برد         

نـصفه  . انگشتش را برید و نمک روش ریخـت و خـود را بـه خـواب زد                . ریخت به زیر فرش   
ت گرفتـه،   آه را دید که فانوس بـه دسـ        . زیرچشمی نگاه کرد  . های شب صدای پا شنيد    

  .پشت سرش هم پسر جوان و زیبایی مثل ماه به طرف او می آیند
  خانم حالش خوب بود؟: پسر جوان از آه پرسيد

  .بلی آقا: آه گفت
  چایش را خورده؟: جوان پرسيد

  .و رفت. بلی آقا: آه گفت
جوان لباس هایش را کند و خواسـت پهلـوی دختـر بخوابـد کـه دختـر پاشـد نشـست و                       

  تو کيستی؟: گفت
  .نترس من صاحب توام: جوان گفت
  پس چرا تا حاال خودت را نشان نمی دادی؟: دختر گفت
فکـر مـی کـردم کـه مـن را نبينـی بهتـر               . آدميزاد شير خام خورده، وفا ندارد     : جوان گفت 

  .اما حاال که سرم فاش شد دیگر پنهان نمی شوم. است
 را مرتـب بکننـد مـی آیـيم          بگو بـاغ سـرخ    : جوان گفت . صبح نوکر آمد آقایش را بيدار کند      

  .صبحانه بخوریم
دختـر بـاغی دیـد کـه دو         . بعد جوان و دختر پا شدند رفتند بـه بـاغ گـل سـرخ              . نوکر رفت 

از همان گل هایی که . همه جا گل و شکوفه بود. چشم می خواست فقط برای تماشا    
جـوان دسـت    . خواست گلی بچيند اما دسـتش کوتـاه بـود، نرسـيد           . آه برایش آورده بود   

دختر نگـاه کـرد دیـد پـر کـوچکی بـه زیـر بغـل مـردش                  . دراز کرد که برای دختر گل بچيند      
پر کنده شد اما هـوا ناگهـان ابـری          . دست دراز کرد و پر را گرفت کشيد       . چسبيده است 

جـوان دراز   . شد و دختر بی هوش به زمين افتاد و وقتی چشم بـاز کـرد کـسی را ندیـد                   
  .یک دست لباس سياه برای من بياور: دختر گفت. آه آمد. آه کشيد. کشيده مرده بود

دختر سراپا لباس سياه پوشيد و نشست باالی سر جوان و بنا کرد بـه قـرآن خوانـدن و                    
  .من را ببر توی بازار بفروش: به آه گفت. عاقبت دید کاری ساخته نشد. اشک ریختن

ی کرد اما مـی دیـد   دختر یکی دو روز در خانه ی تازه زندگ. آه او را برد به کنيزی فروخت    
عاقبـت از یکـی از کنيزهـا    . که همه توی خانه سياه پوشيده اند و همه غمگين هستند          

از وقتـی پـسر     : چرا توی این خانه همه لبـاس سـياه پوشـيده انـد؟ کنيـز گفـت                : پرسيد
  .جوان و یکی یکدانه ی خانم گم شده، ما لباس سياه می پوشيم

فکر شوهرش بود که ببيند عـالج دردش        هميشه تو   . دختر هيچ شبی خوابش نمی برد     
چيست، شبی باز بيدار مانده بود که دید دایه ی پسر خانم فانوسی برداشت و بيـرون                 

. دایه از چنـد حيـاط گذشـت و بـه حوضـی رسـيد              . دختر پا شد و دنبالش راه افتاد      . رفت
دایـه تختـه سـنگ را    . تخته سنگی دیـده شـد    . حوض خالی شد  . زیرآب حوض را باز کرد    

دختر هم که دنبال دایه تا زیـرزمين        . اشت و از پلکان پایين رفت و به زیرزمينی رسيد         برد
  .آمده بود، پسر جوانی را دید که به چهارميخ کشيده شده بود

  فکرهایت را کردی؟ حرفم را قبول می کنی یا نه؟: دایه به پسر گفت
  .نه: پسر گفت

پـسر  . ت که قبول می کنی یا نـه       سه دفعه دایه گف   . دایه دوباره گفت، پسر باز گفت نه      
عاقبت دایه عصبانی شد و با شالق زد خون سر و صـورت پـسر را قـاتی هـم                    . گفت نه 

  .کرد
. آن را هم زورکـی بـه پـسر خورانـد و خواسـت بيـرون بـرود          . دایه یک دوری پلو آورده بود     

  .دختر پيش از او بيرون آمد ورفت دراز کشيد خودش را به خواب زد
امـشب خـوابی دیـدم، مـی        : دختر به یکی از کنيزها گفت     . رفت حمام دایه صبح پا شد     

  .ترسم خانم از خوشحالی سکته بکند واال می رفتم بهش می گفتم



خانم دختر را صدا کرد که باید       . حرف دختر دهان به دهان گشت تا به گوش خانم رسيد          
تـا خـوابم   خانم پشت سر من بيا      : دختر رفت پيش خانم و گفت     . بيایی خوابت را بگویی   

  .را بگویم
خانم عين همان حياط هـایی اسـت کـه تـوی            : دختر گفت . از یک یک حياط ها گذشتند     

حـاال بفرمایيـد زیـرآب را بـاز کننـد تـا             . این هم حوض  . در هم همان در است    . خواب دیدم 
  .ببينيم باقيش هم درست در می آید یا نه

حرامـزاده،  : شـنيد داد زد   پـسر صـدای پـا       . رفتند رسيدند به زیـرزمين    . چه دردسر بدهم  
  شب آمدنت بس نبود که روز روشن هم می آیی؟

: دختـر گفـت  . خانم صدای پسرش را شناخت و دوید رفت او را بيـدار کـرد و بغلـش کـرد          
  .خانم، همان پسری است که توی خواب دیدم

شستند تميز کردنـد و حکـيم آوردنـد زخـم هـایش را مـرهم           . پسر را از زیرزمين درآوردند    
بعد پسر سرگذشت خـودش را گفـت کـه چطـور دایـه او را بـرده بـود زنـدانی                      . دگذاشتن
  .باز کنيد: گفت. خانم فهميد که دایه است. در این موقع در زدند. کرده بود

پای دایه که به حيـاط رسـيد، تمـام          . دایه چند دفعه در زد، آنوقت کنيزها رفتند باز کردند         
راه گرفت که کدام گـوری بودیـد نمـی آمدیـد     نوکرها و کلفت ها را به دم فحش و بد و بي          

  .در را باز کنيد، چند ساعت است که در می زنم
خـانم امـر کـرد دایـه را         . یک دفعه چشم دایه به پسر افتاد و رنگش مثل گچ سفيد شد            

مـی خـواهم زن   : بعد به دختـر گفـت   . ریز ریز کردند و ریزه هایش را جلو سگ ها ریختند          
  .پسر من بشوی

  .باید عده ام سر بياید بعد.  نمی توانم شوهر کنممن: دختر گفت
من را ببـر    : دختر گفت . آه آمد . آه کشيد . دختر فهميده بود که دوای دردش اینجا نيست       

. دختر باز مدت زیادی باالی سر جوان نشست و قرآن خوانـد و گریـه کـرد                . باالی سرش 
  .مرا ببر بفروش: عاقبت به آه گفت

پرسـيد چـه خبـر      . ن دفعه هم خانه ی صـاحبش مـاتم زده بـود           ای. آه او را دوباره فروخت    
اژدها روز  . انداخته توی زیرزمين  . سال ها پيش خانم یک بچه اژدها زایيده       : گفتند. است

به روز گنده تر می شود اما خانم نه دلش می خواهد او را بکشد و نه می تواند آشکار                    
  .کند و به همه بگوید که اژدها بچه اش است

خانم، چه خوب می شد اگر مرا می انداختيد جلو اژدهـا کـه              : ر به خانم گفت   روزی دخت 
  .بخوردم

  .دختر مگر عقل از سرت پریده: خانم گفت
مـرا بگذاریـد تـوی یـک کيـسه          : دختـر گفـت   . دختر آنقدر گفت که خانم ناچـار قبـول کـرد          

  .چرمی و دهانش را ببندید و بيندازید جلو اژدها
: اژدهـا نگـاهی بـه کيـسه کـرد و گفـت            . نداختند جلو اژدها  همين طور کردند و دختر را ا      

  .دختر، از جلدت بيا بيرون بخورمت
  .چرا تو درنيایی من در بيایم؟ بهتر است اول خودت از جلدت بيرون بيایی: دختر گفت

پـسری  . عاقبت اژدها مجبور شد از جلدش در بياید       . هر چه اژدها گفت دختر قبول نکرد      
  .تر هم از کيسه بيرون آمد و دوتایی نشستند به صحبت کردنآنوقت دخ. بود مثل ماه

حاال برویـد ببينيـد بـه سـر دختـر           : خانم به کنيزهایش گفت   . از این طرف، مدتی گذشت    
  .بيچاره چه آمد

دختـر بـا پـسری مثـل مـاه          . کنيزها آمدنـد از سـوراخ نگـاه کردنـد دیدنـد اژدهـا کجـا بـود                 
آنوقـت پـسر و دختـر را        .  خانم شاد شـد    مژده به خانم آوردند   . نشسته صحبت می کند   

  .بهتر است شما دو تا زن و شوهر بشوید: خانم گفت. آوردند پهلوی خانم
  .باید بگذارید عده ی من سر بياید، بعد عروسی کنيم: دختر گفت

آقـا  : دختر گفـت  . آه آمد . آه کشيد . دختر فهميده بود که دوای درش در اینجا هم نيست         
  خوابيده؟
  .طوری که دیده بودی خوابيدههمان : آه گفت

آخـر  . مدتی قرآن خوانـد و گریـه کـرد        . دختر باز با آه رفت و نشست باالی سر شوهرش         
  .آه، مرا ببر بفروش: سر گفت



رسـم ایـن خانـه    . کنيزهای خانه گفتند. این دفعه مرد دیگری او را خرید به خانه اش برد 
  .انم می خوابداین است که کنيز تازه وارد، شب اول زیر پای آقا و خ

  .باشد: دختر گفت
نصفه های شب دختر بيدار شد خانم را دید که پاشد رفت شمشيری آورد و سر آقـا را                   

بعـد هفـت قلـم آرایـش کـرد و           . گوش تا گوش برید و خشک کرد و گذاشت تـوی تاقچـه            
دو تـایی سـوار   . نوکر یک جفت اسب دم در نگاه داشته بـود         . لباس پوشيد و بيرون رفت    

چهل حرامی دورادور  . دری را زدند و تو رفتند     . دختر افتاد دنبال آنها   .  و رفتند  اسب شدند 
پـدر  . چکـار کـنم   : چـرا دیـر کـردی؟ زن گفـت        : چهل حرامی باشی گفت   . نشسته بودند 

  .بکشيدش خالص بشوم. سگ خوابش نمی برد
د دختر پيش از خانم به خانه آمـ       . بعد زدند و رقصيدند و شادی کردند تا صبح نزدیک شد          

زن آمد توی قوطی کوچکی یک پـر و مقـداری روغـن             . و دراز کشيد و خود را به خواب زد        
مـرد  . روغن را با پر به سر و گردن شوهرش ماليد و سرش را به گـردنش چـسباند    . آورد

  زن کجا رفته بودی بدنت سرد است؟: عطسه کرد و بيدار شد گفت
  .تو که از حال من خبر نداری. رودل کرده ام: زن گفت

  .من باز هم زیر پای آقا و خانم می خوابم: فردا شب موقع خواب، دختر گفت
بعـد از رفـتن او دختـر    . نصف شبی زن مثل دیشب سر شوهرش را برید و گذاشت رفت 

مـن  : دختـر گفـت   . مرد عطسه کرد و بيدار شد زنش را ندیـد         . پاشد سر مرد را چسباند    
  .می دانم زنت کجاست پاشو برویم نشانت بدهم

مرد دید که چهل حرامـی دورادور نشـسته انـد و            . دند رفتند به همان جای دیشبی     پاش
رفـت بـه    . خواست تو بـرود، دیـد زورش بـه آنهـا نمـی رسـد              . زنش می زند و می رقصد     

هـر  . طویله اسب ها را قاتی هم کرد و سر و صدا راه انداخت خودش هم ایستاد دم در                 
عاقبت همه را کـشت غيـر   . ر می زدکس که از اتاق بيرون می آمد سرش را با شمشي  

شمـشيرش را   . آنوقت رفت تـو   . از زنش و چهل حرامی باشی که توی اتاق مانده بودند          
در خانـه بـه دختـر       . بعد دست دختر را گرفت و به خانه آمدند        . کشيده آنها را هم کشت    

  .بيا زن من شو تمام مال و ثروت من مال تو باشد: گفت
  . پر و قوطی را به من بده، بروم.نه، من باید بروم: دختر گفت

  آقا خوابيده؟: دختر گفت. آه آمد. دختر آه کشيد. تاجر قوطی روغن را به دختر داد
  .همانطوری که دیده بودی مثل سنگ افتاده خوابيده: آه گفت

  .من را ببر باالی سرش: دختر گفت
 روغـن بـه زیـر       دختر قوطی را درآورد و کمـی      . آه دختر را برد به باغ، باالی سر شوهرش        

  .پسر عطسه کرد و پاشد نشست. بغل پسر ماليد
  .درخت ها باز گل کردند و پرنده ها بنا کردند به آواز خواندن

  .پسر دختر را بغل کرد و بوسيد
  .سيز ساغ من سالمت

  
  
  

  آدی و بودی● 
  

روزی . »بـودی «و زنی داشت بـه اسـم        » آدی«مردی بود به اسم     . یکی بود، یکی نبود   
  !بودی: ودی گفتآدی به ب

  .چيه آدی؟ بگو: بودی گفت
خيلـی وقتـه    . پاشو برویم یک سری بهش بزنيم     . دلم برای دختره تنگ شده    : آدی گفت 
  .سوقاتی چه ببریم؟ دست خالی که نمی شود رفت. باشد: بودی گفت. ندیده ایم
  .صبح زود می رویم. پاشيم خمير کنيم، توتک بپزیم: آدی گفت

بختمـان گفـت تنـور خـدا روشـن          : آدی گفـت  . مهتاب هم بود  شب چله ی زمستان بود،      
  .است دیگر الزم نيست تنور آتش کنيم



صـبح پـا شـدند      . خمير را چونه چونـه چـسباندند بـه دیوارهـای حيـاط و رفتنـد خوابيدنـد                 
خميرهــا از زور ســرما مثــل مــس . خميرهــا را از دیــوار کندنــد و گذاشــتند تــوی خــورجين

  .سفت و سخت شده بودند
یـک کيـسه هـم پـول        . ور کله پاچـه بـار گذاشـته بودنـد روی قابلمـه را پوشـاندند               توی تن 

آنوقت بيرون آمدنـد در خانـه را بـستند و کليـد را دم     . داشتند که جای خوبی قایم کردند   
بابـا  : گفتنـد . تـوی راه بـه بابـا درویـش برخوردنـد          . در زیر سـنگی گذاشـتند و راه افتادنـد         

  !درویش
  .بعلی: بابا درویش گفت

. کليد خانه را هـم گذاشـتيم دم در زیـر سـنگ       . ما می رویم به خانه ی دخترمان      : فتندگ
تـو  . توی تنور، کله پاچه بار گذاشتيم و کيسه ی پول را هم در فالن جـا قـایم کـرده ایـم                     

نروی در خانه را باز کنی و تو بروی کله پاچه را بخوری و جاش کار بد بکنی بعد هم پول       
  !ده سفال پر کنی، هاها را برداری و جاش خر

آخر مـن را بـا پولهـا و کلـه           . بچه نشوید . من برای خودم کار و بار دارم      : بابا درویش گفت  
  !عجب گيری افتادیم. بروید! پاچه ی شما چکار؟ گم شوید

بابا درویـش هـم خـودش را فـورًا بـه در             . آدی و بودی خوشحال و مطمئن شدند و رفتند        
اول کله پاچه را خورد و جایش را با چيز دیگـری پـر       . و رفت خانه رساند و در را باز کرد و ت        

کرد و بعـد کيـسه ی پـول را تـوی جيـبش خـالی کـرد و لـولهنگی دم دسـت بـود، آن را                            
  .شکست و خردهایش را ریخت توی کيسه و بيرون آمد

به کسی سفارش کردند که برود      . آدی و بودی آمدند تا رسيدند نزدیک های شهر دختر         
  . که پدر و مادرت می آیند به دیدن توبه دختر بگوید

دختـر دلـش هـری ریخـت        . کيا بيایی داشت  . شوهر دختر تاجری حسابی و آبرومند بود      
. پایين که اگر پدر و مادرش با لباس شندرپندری به خانه بيایند آبرویش پاک خواهد رفت               

یش را از ایــن رو نوکرهــا. بــدتر از همــه اینکــه پــدر و مــادرش ســوقاتی هــم خواهنــد آورد
فرستاد رفتند آدی و بودی را سر راه گرفتند و سوقاتی ها را از دستـشان گرفتنـد و دور                    

آخرش آمدنـد   . اما بودی یکی از توتک ها را کش رفت و زد زیر بغلش قایم کرد              . انداختند
از ایـن در و آن در صـحبت کردنـد تـا           . رسيدند به خانه، سالم وعليک گفتنـد و نشـستند         

ننـه ت بـه     :  بودی فورًا توتک را درآورد گرفت جلو دامـادش و گفـت            .شوهر دخترشان آمد  
سر راه دزدها و اوبـاش هـا        . زیاد پخته بودیم  . قربانت، یک دانه توتک را برای تو آورده ایم        

  .ریختند از دستمان گرفتند
. فوری توتک را از دست مادرش قاپيـد و انـداخت بيـرون جلـو سـگ هـا      . دختر مجال نداد  

جای پدر و مادرم را تـوی       : دختر به کنيزهایش گفت   .  و وقت خواب شد    بعد شام خوردند  
  .اطاق هل و ميخک بيندازید

  .آدی و بودی نصف شبی به بوی هل و ميخک بيدار شدند
  !آدی: بودی گفت
  !جان آدی: آدی گفت
  هيچ می دانی چی شده؟: بودی گفت
  چی شده؟: آدی گفت

 سـرش شـلوغ بـوده و کـار داشـته      طفلک دختر بـس کـه  ! ننه اش به قربان   : بودی گفت 
پاشـو ایـن هـا را       . نتوانسته برود مستراح و مرتب برای دست به آب آمده توی این اتـاق             

  .ببریم بریزیم توی رودخانه
آنوقت پا شدند و هر چه هل و ميخک بود ریختند توی رودخانه و آمدنـد راحـت و آسـوده            

بـودی تـا دختـرش      . ایی خوردن صبح که شد، آمدند پيش دیگران برای نان و چ         . خوابيدند
ننه ات به قربان مگر خانه ی این پدر سـگ بایـد چقـدر کـار کنـی کـه وقـت            : را دید گفت  

  .نمی کنی به مستراح بروی؛ شب همه اش نجس ها را بردیم و ریختيم توی رودخانه
بعـد هـم بـه      . دختر زود جلو دهانشان را گرفت که شوهرش نفهمد چـه اتفـاقی افتـاده              

  . داد رفتند هل و ميخک خریدند ریختند توی اتاق که شوهر بو نبردنوکرهایش پول
  .فردا شب دختر به کنيزهایش گفت که جایشان را در اتاق آینه بند بيندازند



باز یک وقتی از شب آدی و بودی بيـدار شـدند و هـر چـه کردنـد خـواب بـه چشمـشان                         
ردهایی بهشان خيـره شـده      این بر و آن بر را نگاه کردند دیدند از هر طرف زن و م              . نرفت
  !آدی: بودی گفت. اند

  !جان آدی: آدی گفت
  هيچ می دانی چی شده؟: بودی گفت
  چی شده؟: آدی گفت

پاشـو  . نگاه کـن ببـين چقـدر دشـمن و بـدخواه داره            ! طفلک دختر ننه مرده   : بودی گفت 
  .همه شان را بزنيم بکشيم دختره نفس راحتی بکشد

ير آوردند و زدند هر چـه آینـه بـود شکـستند و خـرد                آنوقت پا شدند و هر کدام دگنکی گ       
همـه  ! نگـاه کـن آدی    : وقتی دیدند دیگر کسی نگاهشان نمی کند، بودی گفـت         . کردند

  .دیگر کسی نگاه نمی کند. شان مردند
صـبح کـه پـا شـدند آمدنـد نـان و چـایی بخورنـد،                 . بعد تا صبح خوش و شيرین خوابيدند      

 چقـدر دشـمن و بـدخواه داشـتی و مـا خبـر              طفلک دختـرم؟ تـو    : بودی به دخترش گفت   
  .شب تا صبح، مدعی کشتيم. نداشتيم

زودی . دختره رفت اتاق آینه را نگاه کرد دید آدی و بودی عجب دسته گلی به آب دادنـد                 
نوکرهایش را فرستاد آینه بند آوردند تا هر چه زودتر اتـاق را آینـه ببندنـد کـه مـردش بـو                       

  .نبرد
قت خوابيدن دختر به کنيزهایش گفت جایشان را تـوی اتـاق            و. آن روز را هم شب کردند     

  .قازها بيندازند
آدی و بـودی بيـدار شـدند و دیگـر           . نصف شبی قازها بـرای خودشـان آواز مـی خواندنـد           

  !بودی گفت، آدی. نتوانستند بخوابند
  !جان آدی: آدی گفت
  هيچ می دانی چی شده؟: بودی گفت
  چی شده؟: آدی گفت

طفلـک دختـر، یعنـی اینقـدر کـار          ! ی سنگ مرده شور خانـه بيفتـه       بودی گفت ننه ات رو    
روی سرت کوپه شده که نمی توانی بـه قازهـا برسـی و شـپش سرشـان را بجـویی؟                     

پاشـو آب داغ کنـيم همـه شـان را           . ببين آدی، حيوانکی قازها چه جوری گریه می کنند        
  .بشویيم

 و تـوی آب فـرو کردنـد و         پا شدند توی دیگی آب داغ کردند، قازهـا را یکـی یکـی گرفتنـد               
. مـی بينـی آدی    : آنوقت سـر و صـداها خوابيـد و بـودی گفـت            . درآوردند چيدند بيخ دیوار   
  .حيوانکی ها آرام گرفتند

تـوی  ! ننه ات به قربانت دختر: صبح که آمدند نان و چایی بخورند بودی به دخترش گفت    
بـشویی تميـز    این خراب شده چقدر باید جـان بکنـی کـه وقـت نمـی کنـی قازهایـت را                     

  .شب آب داغ کردیم همه شان را شستيم تا گریه شان برید. بکنی
ذليل شده هـا مگـر نمـی دانيـد          . دختر دو دستی زد به سرش که وای خدا مرگم بدهد          

  قاز شب آواز می خواند؟
  .باز به نوکرهایش پول داد بروند قازهای دیگری بخرند بياورند تا شوهرش بو نبرد

نفت را پر کرده بودند تـوی کـوزه         . ودی را در انبار نفت انداختند     شب چهارم جای آدی و ب     
  .ها و بيخ دیوار ردیف کرده بودند

  !آدی: بودی نگاهی به کوزه ها انداخت و گفت
  !جان آدی :آدی گفت

طفلک دختره فهميده که امشب می خواهيم حمـام کنـيم، کـوزه هـا را پـر               : بودی گفت 
  .ا بشویيمپاشو آب گرم کنيم خودمان ر. آب کرده

آنوقت پا شدند و نفت را گرم کردند و ریختند سرشان و همه جایشان را نفتی کردنـد و                   
دختـر سـر    . صبح مثل سگ جهنم آمدند که چایی بخورند       . لحاف وتشک هایشان را هم    

از . تـو چقـدر مهربـانی     ! قربانت بـروم دختـر    : بودی گفت . وصورت کثيفشان را دید ترسيد    
  کردن ماست که کوزه های پر آب را گذاشتی توی انبار؟کجا فهميدی که وقت حمام 

  .ذليل شده ها توی کوزه ها نفت بود! وای خدا مرگم بدهد: دختر گفت



  .بعد به نوکرهایش گفت این ها را ببرید حمام و زود برگردانيد
همانجـا دم در یـک      . آدی و بودی وقتی از حمام برگشتند، دختر دیگر نگذاشت تو بياینـد            

برویـد  . بـس اسـت دیگـر     :  و چند متر چيت و یک اسب بهشان داد و گفـت            کوزه دوشاب 
  .خانه ی خودتان

تـف  . هـوا خيلـی سـرد بـود       . آدی و بودی دوشاب و چيت و اسب را گرفتند و راه افتادند            
رفتند و رفتنـد تـا رسـيدند بـه جـایی کـه زمـين از زور سـرما تـرک                      . توی هوا یخ می کرد    

  !آدی: گفت.  سوختبودی نگاهی کرد و دلش. خورده بود
  !جان آدی: آدی گفت

طفلک زمين را مـی بينـی چـه جـوری پاشـنه اش تـرک شـده؟ مـی گـویم              : بودی گفت 
دوشاب را ریختنـد تـوی شـکاف    . دوشاب را بریزیم روش بلکه کمی نرم شد و خوب شد       

بـاد مـی وزیـد و بوتـه ی خـار            . کمی که رفتند رسيدند به بوته خاری      . زمين و راه افتادند   
  !آدی: گفت. بودی نگاهی کرد و دلش سوخت. کان می خوردتکان ت

  !جان آدی: آدی گفت
بهتـر  . حيوانکی خار را می بينی لخت ایـستاده جلـو سـرما دارد مـی لـرزد                : بودی گفت 

  نيست چيت را بيندازیم روی سرش که سرما نخورد؟
قی دیدند که   رفتند رفتند و کالغ چال    . چيت را انداختند روی سر بوته ی خار و راه افتادند          

  !آدی: گفت. بودی نگاهی کرد و دلش سوخت. لنگان لنگان راه ميرفت
  !جان آدی: آدی گفت

کالغه را می بينی؟ حاال بچه هـایش نشـسته انـد تـوی خانـه مـی گوینـد                    : بودی گفت 
  .از گرسنگی مردیم. ببينی مادرمان کجا ماند

  تو می گویی چکار کنيم؟: آدی گفت
را بـدهيم بـه کالغـه کـه تنـدتر بـرود؟ مـا پایمـان سـالم                   بهتر نيست اسـب     : بودی گفت 

  .است، پياده هم می توانيم برویم
. کمی که راه رفتند به بابا درویـش برخوردنـد     . اسب را ول کردند جلو کالغه و راه افتادند        

  !بابا درویش: گفتند
  .بعلی: بابا درویش گفت

  ری بریزی؟نرفتی که کله پاچه را بخوری و توی قابلمه چيز دیگ: گفتند
  مگر من بيکار بودم که بروم کله پاچه بخورم؟. نه بابا: بابا درویش گفت

  !بابا درویش: گفتند
  .بعلی: گفت
  نرفتی که کيسه ی پولمان را خالی کنی و جایش خرده سفال پر کنی؟: گفتند

  .شماها عجب آدم هایی هستيد. بروید گم شوید بابا: بابا درویش عصبانی شد و گفت
  !بابا درویش: دی خوشحال شدند و گفتندآدی و بو

بابا درویش گفت باز دیگر چه مرگتان است؟ گفتنـد، بابـا درویـش نـروی چيـت را از روی                     
  !بوته ی خار برداری و اسب را از کالغه بگيری، ها

شـما خيـال مـی کنيـد مـن      . گورتان را گم کنيد بابـا : بابا درویش عصبانی شد و فریاد زد 
  !رم و همه اش بيکارم؟ گم شوید از جلو چشممخودم کار و کاسبی ندا
  .بابا درویش هم رفت وچيت و اسب را صاحب شد. آدی و بودی راه افتادند

آدی و بودی وقتی به خانه شان رسيدند، قابلمه را درآوردند که ناهار بخورند، دیدند بابا                
دیدنـد  رفتند سـراغ کيـسه ی پـول،         . از کله پاچه نشانی نيست    . درویش کارش را کرده   

  .که به جای پول ها تویش سفال پر کرده اند
  .دو دستی زدند سرشان و نشستند روی زمين

  
  
  
  

  به دنبال فلک● 
  



بـه هـر دری زده   . مردی هم بود از آن بدبختها و فلک زده های روزگار. روزی بود روزگاری  
اینجـوری کـه نمـی شـود دسـت روی           : روزی بـا خـودش گفـت      . بود فایده ای نکرده بـود     

بایــد بــروم فلــک را پيــدا کــنم و از او بپرســم سرنوشــت مــن .  بگــذارم و بنــشينمدســت
  .چيست، برای خودم چاره ای بيندیشم

: گـرگ جلـوش را گرفـت و گفـت         . رفت و رفت تـا رسـيد بـه یـک گـرگ            . پا شد و راه افتاد    
  آدميزاد، کجا می روی؟

  .می روم فلک را پيدا کنم: مرد گفت
گرگ سـالم رسـاند و گفـت هميـشه          «کردی به او بگو     ترا خدا، اگر پيدایش     : گرگ گفت 

  »دوایش چيست؟. سرم درد می کند
  .و راه افتاد. باشد: مرد گفت

باز رفت و رفت تا رسـيد بـه شـهری کـه پادشـاه آنجـا در جنـگ شکـست خـورده بـود و                           
  آهای مرد، کجا می روی؟: پادشاه تا چشمش افتاد به مرد گفت. داشت فرار می کرد

  .، می روم فلک را پيدا کنم و سرنوشتم را عوض کنمقربان: مرد گفت
حاال که تو این راه را می روی از قول من هم بگو بـرای چـه مـن در تمـام                      : پادشاه گفت 

  جنگها شکست می خورم، تا حال یک دفعه هم دشمنم را شکست نداده ام؟
ست و  دید که نـه کـشتی ای هـ        . کمی که رفت رسيد به کنار دریا      . مرد راه افتاد و رفت    

حيران و سرگردان مانده بود کـه چکـار بکنـد و چکـار نکنـد کـه ناگهـان مـاهی                      . نه راهی 
  کجا می روی، آدميزاد؟: گنده ای سرش را از آب درآورد و گفت

اما مثـل ایـن کـه دیگـر نمـی تـوانم             . کارم زار شده، می روم فلک را پيدا کنم        : مرد گفت 
  .جلوتر بروم، قایق ندارم

را می برم به آن طرف به شرط آنکه وقتی فلک را پيدا کـردی از                من ت : ماهی گنده گفت  
  او بپرسی که چرا هميشه دماغ من می خارد؟

آخـر  . مـرد بـه راه افتـاد      . ماهی گنده او را کول کرد و برد به آن طرف دریـا            . مرد قبول کرد  
سر رسيد به جـایی، دیـد مـردی پاچـه هـای شـلوارش را بـاال زده و بيلـی روی کـولش                         

خـاک  .  بـزرگ و کوچـک   توی باغ هزارها کرت بـود، .  دارد باغش را آب می دهد گذاشته و 
اما یک چند تایی هم بود کـه آب تـوی آنهـا          . خيلی از کرتها از بی آبی ترک برداشته بود        

  .لب پر می زد و باغبان باز آب را توی آنها ول می کرد
  کجا می روی؟: باغبان تا چشمش به مرد افتاد پرسيد

  .روم فلک را پيدا کنممی : مرد گفت
  چه می خواهی به او بگویی؟: باغبان گفت
  .هزار تا فحش می دهم. اگر پيدایش کردم می دانم به او چه بگویم: مرد گفت

  .فلک منم. حرفت را بزن: باغبان گفت
  اول بگو ببينم این کرتها چيست؟: مرد گفت

  .اینها مال آدمهای روی زمين است: باغبان گفت
  ل من کو؟ما: مرد پرسيد

مـرد  . باغبان کرت کوچک و تشنه ای را نشان داد که از شدت عطش ترک برداشته بـود             
حـسابی  . با خشم زیاد بيل را از دوش فلک قاپيد و سر آب را برگرداند بـه کـرت خـودش                  

حاال بگو ببينم چرا دماغ آن ماهی گنده . خوب، اینش درست شد: که سيراب شد گفت
  هميشه می خارد؟

اگر بـا مـشت روی سـرش بزنيـد،          . ی دماغ او یک تکه لعل گير کرده مانده        تو: فلک گفت 
  .لعل می افتد و حال ماهی جا می آید

پادشاه فالن شهر چرا هميشه شکست می خورد و تا حال اصًال دشـمن را               : مرد گفت 
  شکست نداده؟
اگـر نمـی خواهـد      . آن پادشاه زن است، خود را به شکل مردها درآورده         : فلک جواب داد  

  .کست بخورد باید شوهر کندش
  آن گرگی که هميشه سرش درد می کند دوایش چيست؟. خيلی خوب: مرد گفت

  .اگر مغز سر آدم احمقی را بخورد، سرش دیگر درد نمی گيرد: فلک جواب داد



تـا  . مـاهی گنـده منتظـرش بـود    . مرد شاد و خندان از فلک جدا شد و برگشت کنار دریـا     
  ردی؟پيدایش ک: مرد را دید پرسيد

  .اول مرا ببر آن طرف دریا بعد من بگویم. آره: مرد گفت
. توی دماغت یک لعل گير کرده و مانـده        : مرد گفت . ماهی گنده مرد را برد آن طرف دریا       

  .باید یکی با مشت توی سرت بزند تا لعل بيفتد و خالص بشوی
  .بيا تو خودت بزن، لعل را هم بردار: ماهی گنده گفت

  .کرت خودم را پر آب کرده ام. به این چيزها احتياج ندارممن دیگر : مرد گفت
پادشاه چشم بـه راهـش      . هر چه ماهی گنده ی بيچاره التماس کرد به خرج مرد نرفت           

حــاال کــه تــو راز مــرا : مــرد کــه پيــشش رســيد و قــضيه را تعریــف کـرد، بــه او گفــت . بـود 
ای مـن پادشـاهی     دانستی، بيا و بدون این که کسی بفهمد مرا بگيـر و بنـشين بـه جـ                 

  .کن
من پادشاهی را می خواهم چکار؟ کرت خودم را پر آب کـرده             . نه: گفت. مرد قبول نکرد  

  .ام
. آمـد و آمـد تـا رسـيد پـيش گـرگ        . هر قدر دختر خواهش و التماس کرد مرد قبـول نکـرد           

  پيدایش کردی؟! آدميزاد انگار سرحالی: گرگ گفت
  . احمق استدوای سردرد تو مغز سر یک آدم. آره: مرد گفت
  سر راه چه اتفاقی برایت افتاد؟. خوب: گرگ گفت

مرد از سير تا پياز سرگذشتش را برای گرگ تعریف کرد کـه چطـور لعـل مـاهی گنـده و                      
پادشاهی را قبول نکرده است، چون کرت خودش را پر آب کرده و دیگر احتيـاجی بـه آن                   

  .چيزها ندارد
از تـو   : رفـت و مغـز سـرش را در آورد و گفـت            گرگ ناگهان پرید و گردن مرد را به دنـدان گ          

  احمقتر کجا می توانم گير بياورم؟
  
  

  بز ریش سفيد● 
  

شنيدم که در همين ده خودمان روزی بـز حـاجی مهـدی آقـا گـر شـد و آن را ول کردنـد                         
توی صحرا، بعد بره ی خل ميرزا کدخدای ده دیگر، بعد سـگ حـاجی قاسـم خودمـان و                    

ایـن چهـار تـا وسـط بيابـان همـدیگر را پيـدا               .  حسن بعد هم گوساله ی مشهدی محمد     
اینجا و آنجا خوردند و خوابيدند و حسابی چاق و چله شدند، گری   . کردند و رفيق شدند   
  .هم رفت پی کارش

دیدنـد از دور روشـنایی      . نشسته بودند حرف مـی زدنـد      » داشلو«شبی توی مزرعه ی     
  !..ليانی چاق می کردیمکاشکی ق!.. آخ: بز که ریش سفيدشان بود گفت. می آید

آقا سگ آب می آورد، آقا گوساله تنبـاکو، آقـا   . این که کار سختی نيست : دیگران گفتند 
  .بره آتش، آنوقت قليان را چاق می کنيم

رفـت و رفـت و نزدیـک روشـنایی کـه رسـيد، دیـد اوهـو،                  . آقا بره پاشد رفت دنبال آتـش      
. ترس برش داشت. را گرم می کننددوازده تا گرگ دوره زده اند و نشسته اند خودشان 

  رفيق بره، تو کجا و اینجا کجا؟: گفتند! سالم، عليک السالم
  .آمدم از شما آتش بگيرم تا برای رفيق بز قليان چاق کنيم: بره ترسان گفت

  ...حاال بيا بنشين، خستگی در کن: گرگها گفتند
ر کـن، یکـی     یکی گفت معطل چه هستيم، دیگـران گفتنـد کـه صـب            . بره رفت و نشست   
  .دیگر هم می آید

آقا گوساله تو پاشو برو ببين آقـا بـره چـه            : گفت. آقا بز هر چه صبر کرد دید آقا بره نيامد         
  .بالئی سرش آمده

آقا گوساله پا شد آهـسته آهـسته آمـد، نزدیـک گرگهـا کـه رسـيد دیـد دوازده تـا گـرگ                         
امـا  . ع به لرزیـدن کـرد     از ترس شرو  . بيچاره آقا بره را وسطشان گرفته اند و نشسته اند         

آتـش بيـاری یـا بـا       ! پدر سگ، آمدی اینجا چکار    : به روی خودش نياورد و سر بره تشر زد        



وقت قليـان رفيـق بـز مـی       . آقایان بنشينی و حرف بزنی؟ یا اهللا، پاشو بيفت جلو، برویم          
  .گذرد

  ...حاال بيا کمی بنشين خستگی در کن. خونت را کثيف نکن، رفيق: گرگها گفتند
یکی گفت که حاال دیگـر  . اله هم از ترس چيزی نگفت و رفت نشست وسط گرگها          گوس

االن یکـی دیگـر هـم پيـدایش         . معطل چه هستيم؟ دیگران گفتند که عجله نکـن، رفيـق          
  .می شود

آقـا سـگ پاشـو بـرو        : گفـت . آقا بز باز هـر چـه صـبر کـرد از بـره و گوسـاله خبـری نـشد                    
  . دنبالشان

دید دوازده تا گرگ، آقا بره و آقا گوسـاله را دوره کـرده              نزدیک که رسيد    . سگ پاشد آمد  
اما به . از ترس لرزید و کنده ی زانوهایش به هم خورد    . اند و نشسته اند حرف می زنند      

مگر رفيق بز شما را     ! آهای با شما هستم، بره ، گوساله      : روی خودش نياورد و تشر زد     
 خوش بگو بخند مـی کنيـد؟      برای شب نشينی آقایان فرستاده که نشسته اید و خوش         

  .هيچ حيا نمی کنيد؟ پاشيد بيفتيد جلو برویم، وقت قليان رفيق بز می گذرد
. این بيچـاره هـا گنـاهی ندارنـد        . رفيق سگ، بيخودی عصبانی می شوی     : گرگها گفتند 

  ...حاال تو هم بيا کمی بنشين خستگی درکن
  .آقا سگ هم از ترس چيزی نگفت و رفت نشست کنار رفيقهایش

آقا بز وقتی که دید از سگ هم خبری نشد، خودش پا شد راه افتاد به طرف روشـنایی                   
شاخ محکمی زد بـه الشـه و آن را روی سـر بلنـد               . سر راه الشه گرگی پيدا کرد     . گرگها
نزدیـک روشـنایی کـه رسـيد، دیـد دوازده تـا       . خوشش آمد و همين طوری راه افتاد  . کرد

ه اند و نشـسته انـد و آب از لـب و لوچـه هایـشان      گرگ رفيقهای بيچاره اش را دوره کرد 
آهای احمقها شما را دنبال آتش فرستاده بودم یـا      : به سر رفيقهایش تشر زد    . می ریزد 

  این که گفته بودم بروید بنشينيد پای صحبت آقایان؟
  ...عصبانی نشو، رفيق بز حاال بيا بنشين کمی خستگی در کن: گرگها گفتند

 افتاده رو کرد به گرگها و همه شان را به فحـش و ناسـزا بـست                  بز دید که بد جایی گير     
پدرتان بيست گرگ بـه مـن مقـروض     . خوب جایی گيرتان آوردم   ! پدر احمقهای کثيف  : که

جنـب  . بود هفت تایش را خورده ام، یک هـم سـر شـاخهایم اسـت، بـاقيش هـم شـما                    
  !..وهافرار نکنند، ترس!.. آقا سگ بگيرشان!.. نخورید که گرفتم بخورمتان

گرگها تا این حرفها را شنيدند، دو تا پا داشتند دو تا پـای دیگـر هـم قـرض کردنـد و فـرار                     
سـگ هـم از ایـن طـرف شـروع        . چنان فرار کردند که باد به گردشان نمی رسـيد         . کردند

  .کرد به عوعو که مثًال حاال می گيرمتان و پاره پاره تان می کنم
رفيقها، گرگها امـشب دسـت      : بعد گفت . یشانبز رفيقهایش را برداشت و آمدند سر جا       

  .از سر ما بر نخواهند داشت، بيایيد برویم یک جا پنهان بشویم
بز باال رفت و نشست آن باالی باال، سگ زیر پـای او،  . یک درخت سنجد کج و معوج بود    

بره زیر پای سگ و گوساله هر چه کـرد نتوانـست از درخـت بـاال بـرود و آخـرش زورکـی                        
  . شاخه ای بند کردخودش را به

بـز  : نگاه کنيد ببينيد چه می گـویم      : یکيشان گفت . گرگها پس از مدتی دویدن ایستادند     
کجا و گرگ ها را ترساندن و فرار دادن کجا؟ کی تا حال چنين چيـزی شـنيده؟ برگـردیم                    

  .پدرشان را دربياوریم
 بــز و امــا هرچــه جــستجو کردنــد . همــه ی گرگهــا حــرف او را قبــول کردنــد و برگــشتند 

آمدنـد نشـستند پـای درخـت سـنجد کـه مـشورتی              . رفيقهایش را نتوانستند پيدا کننـد     
خواســت فــالی بگيــرد و محــل بــز و  . یکيــشان فــالگير هــم بــود . بکننــد و فــالی بگيرنــد

بز . رفيقهایش را پيدا کند که یک دفعه آقا گوساله لرزید و ول شد و افتاد روی سرگرگها                 
رفيق گوساله، اول آن فالگير پدر سوخته را بگير         :  داد زد  تا دید کار دارد خراب می شود،      

  !..بگيریدیشان!.. زود باشيد بجنبيد رفيقها. که فرار نکند
  .گرگها باز چنان فرار کردند که باد هم به گردشان نمی رسيد

آنوقـت زمـين را     . بيایيد کاری بکنيم  . من می دانم که گرگها باز هم خواهند آمد        : بز گفت 
رویـش هـم   . قا سگ را خاک کرد و گفت که فالن وقت فالن جـور مـی کنـی      چال کرد و آ   



پيـر  «رفيقها، اینجا را مـا مـی گـویيم          : چند تایی آجر سوخته و شکسته چيد و گفت که         
  .»مقدس قاقاال

  کجا با این عجله؟: روباه گفت. از این طرف گرگها در حال فرار به روباه برخوردند
  .می خواست ما را بخورد. از دست بز فرار می کنيم: گفتند

مـی دانـم    . بز کجا و خوردن گرگ کجا؟ برگردید بـرویم        . سرتان کاله گذاشته  : روباه گفت 
  .چکارش بکنم

بـز از دور دیـد کـه روبـاه          . روباه آنقدر گفت که گرگها دل و جـرأت پيـدا کردنـد و برگـشتند               
الباقی قرضت را مـی     آهای روباه،   : از همان دور فریاد زد    . افتاده جلو و گرگها را می آورد      

یکـی دو هفتـه پـيش دوازده    . آوری؟ مرحوم بابات بيست وچهار گرگ به من مقروض بود   
!.. آفـرین . تایش را آوردی خـوردم، مثـل ایـن کـه حـال هـم دوازده تـای دیگـر را آورده ای                      

  !..آفرین
  روباه نکند ما را به پای مرگ می کشانی؟: گرگها گفتند

مگر نمی بينيد این حقه بـاز دروغ سـر هـم            .  باور کرد  ابلهی گفت و احمقی   : روباه گفت 
  می کند؟

قـسم بخـور، تـا      » پير مقـدس قاقـاال    «روباه، اگر تو راست می گویی بيا به این          : بز گفت 
  .قبول کنم که به من مقروض نيستی و از تودست بردارم

  .مرا غضب کند» پير«اگر دروغ بگویم این : و گفت» مزار«روباه یکراست رفت سر 
باه تا این حرف را زد آقا سگ از توی چاله جست زد و بيخ گلوی روباه را گرفت و خفه                     رو

  .گرگها باز فرار کردند و رفتند به جای خيلی دوری. اش کرد
رفيقها، نظر من این است که هر کس        : بز گفت . در این وقت دیگر داشت صبح می شد       

  . گذارندبرگردد به خانه ی خودش واال جک و جانورها راحتمان نمی
  .همه حرف بز را پسندیدند و برگشتند سر خانه و زندگی اولشان

  
  

  گرگ و گوسفند● 
  

روزی گوســفند همــانطوری کــه . گوســفند ســياهی هــم بــود. روزی بــود، روزگــاری بــود
سرش زیر بود و داشت برای خودش می چرید، یکدفعه سـرش را بلنـد کـرد و دیـد، ای                     

. ست و گـرگ گرسـنه ای دارد مـی آیـد طـرفش             دل غافل از چوپان و گله اش خبـری نيـ          
  .چشم های گرگ دو کاسه ی خون بود

  .سالم عليکم: گوسفند گفت
تو اینجا چکار می کنی؟ مگر      ! سالم و زهر مار   : گرگ دندان هایش را بهم سایيد و گفت       

  .نمی دانی این کوه ها ارث بابای من است؟ االنه تو را می خورم
: ایـن بـود کـه گفـت       . بایـد کلکـی جـور بکنـد و در بـرود           گوسفند دید بدجوری گير کرده و       

آخـر مـی دانـی مـن خيلـی          . راستش من باور نمی کنم این کوه ها مال پـدر تـو باشـند              
، تو دست به قبر بـزن و قـسم   )زیارتگاه(اگر راست می گویی برویم سر اجاق    . دیرباورم

  .البته آن موقع می توانی مرا بخوری. بخور تا من باور کنم
می روم قـسم مـی خـورم        . عجب گوسفند احمقی گير آوردم    :  خودش گفت  گرگ پيش 

  .بعد تکه پاره اش می کنم و می خورم
دوتایی آمدند تا رسيدند زیر درختی که سـگ گلـه در آنجـا افتـاده بـود و خوابيـده بـود و                        

حـاال مـی    . اجـاق اینجاسـت   : خواب هفت تا پادشاه را می دید، گوسفند به گرگ گفـت           
  .توانی قسم بخوری

  .گرگ تا دستش را به درخت زد که قسم بخورد، سگ از خواب پرید و گلویش را گرفت
  
  
  

  موش گرسنه● 
  



روزی گرسنه اش   . موشی هم بود که در صحرا زندگی می کرد        . روزی بود، روزگاری بود   
بادی وزید و برگ های درخت سيب       . سه تا سيب گير آورد و خورد      . شد و به باغی رفت    
. موش عصبانی شد برگ ها را هـم خـورد و از بـاغ بيـرون آمـد           . یخترا کند و بر سرش ر     

توی بـاغ سـه تـا       ! آهای مرد : گفت. دید مردی سطل آب در دست به خانه اش می رود          
االنـه تـو را هـم     . سيب خوردم، باد آمد برگهایش را به سرم ریخت، آن ها را هم خـوردم              

  .می خورم
  !ری هابا سطل می زنم تو سرت، جابجا می مي: مرد گفت

رفت و رفت تا رسيد به جایی که تـازه عروسـی     . موش گرسنه مرد را گرفت و قورت داد       
رفتم به باغ سه    ! آهای، عروس خانم  : موش گفت . داشت آتش چرخانش را می گرداند     

تا سيب خوردم، باد آمد برگ ها را ریخت، آن هـا را هـم خـوردم، مـرد سـطل بدسـت را            
  .االن تو را هم می خورم. خوردم

  !با آتش چرخان می زنم تو سرت کباب می شوی ها: روس گفتع
موش گرسنه عروس خانم را هم قورت داد و راه افتـاد تـا رسـيد بـه جـایی کـه دخترهـا                  

رفـتم بـه بـاغ سـه تـا          ! آهای دخترهـا  : موش گفت . نشسته بودند و گلدوزی می کردند     
ل بـه دسـت را      سيب خوردم، باد آمد برگ ها را ریخت، آن ها را هـم خـوردم، مـرد سـط                  

  .االن هم شماها را می خورم. خوردم، عروس خانم را خوردم
  !دخترها گفتند با سوزن هایمان چشم هایت را در می آوریم ها

رفت و رفت تا رسيد پـيش       . موش گرسنه آنها را هم قورت داد و راهش را کشيد و رفت            
ه تـا سـيب     رفـتم بـه بـاغ سـ       ! آهـای پـسرها   : گفت. پسرهایی که تيله بازی می کردند     

باد آمد برگ ها را ریخت، آن هـا را هـم خـوردم، مـرد سـطل بدسـت را خـوردم،                       . خوردم
  .االن شما را هم می خورم. عروس خانم را خوردم، دخترهای گلدوز را خوردم

  !آهای موش مردنی، تيله بارانت می کنيم، ها: پسرها گفتند
. سـيد بـه یـک پيـرزن       آخـر سـر ر    . موش گرسنه پسرها را هم قورت داد و گذاشت رفـت          

باد آمد برگ ها را ریخـت، آن هـا را   . رفتم به باغ سه تا سيب خوردم   ! آهای پيرزن : گفت
هم خوردم، مرد سطل به دست را خوردم، عروس خانم را خـوردم، دخترهـای گلـدوز را                  

  . االن تو را هم می خورم، نوبت تست. خوردم، پسرهای تيله باز را خوردم
تـو را سـير     . ننه جـان، مـن همـه اش پوسـت و اسـتخوانم            : فتپيرزن کمی فکر کرد و گ     

غـذایی اسـت کـه معمـوال از نـان بيـات و پنيـر یـا روغـن                    (» دویمـاج «دیـشب   . نمی کنم 
غذای سرد فقيرانه ای است که مادرهـا بـرای قناعـت و اسـتفاده از                . درست می شود  

ت روغـن درسـ  ) خرده نان های بياتی که ته سفره جمع مـی شـود، درسـت مـی کننـد        
  .کرده ام بگذار برم بياورم آن را بخور

  .خيلی خوب برو اما زود برگرد: موش گفت
رفت بـه خانـه اش و گربـه    . پيرزن گربه ی براق چاق و چله ای داشت بسيار زبر و زرنگ          

بيـا ننـه، بگيـر      : گفـت . اش را گذاشت توی دامنش و برگشت و تـا رسـيد نزدیـک مـوش               
  .بخور

گربـه دنبـالش    .  موش تا چشمش به گربه افتاد در رفت        .و گربه را ول داد به طرف موش       
گربــه دم ســوراخ . کــرد امــا نتوانــست بگيــردش، مــوش رفــت تــوی ســوراخی قــایم شــد

موش اینور و آنور را نگاه کـرد،   . مدتی گذشت و سر و صدا خوابيد      . نشست و کمين کرد   
امـا گربـه    یواشکی سرش را از سـوراخ درآورد        . گربه را ندید خيال کرد خسته شده رفته       

آنوقـت مـرد    . دیگر مجال فرار نداد، چنگالش را زد و موش را گرفت و شکمش را پاره کرد               
دخترهای گلدوز و پـسرهای تيلـه بـاز         . سطل بدست بيرون آمد، عروس خانم بيرون آمد       

  .بيرون آمدند و هر کدام برای گربه چيزی آوردند که بخورد و بيشتر چاق و چله شود
  ! دماغشان چاقدل خواننده ها شاد و 
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