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  کوچولو سياهماهي

دش جمـع کـرده بـود و    ته دريا ماهي پير دوازده هزار تا از بچه ها و نوه هـايش را دور خـو  . شب چله بود 
 :براي آنها قصه مي گفت

اين جويبار از .يک ماهي سياه کوچولو بود آه با مادرش در جويباري زندگي مي کرد. يکي بود يکي نبود«
 .ديواره هاي سنگي کوه بيرون مي زد و در ته دره روان مي شد

ا ، دوتـايي زيـر   شـب هـ  . خانه ي ماهي کوچولو و مادرش پشت سنگ سياهي بود؛ زير سقفي از خزه  
ماهي کوچولو حسرت به دلش مانده بود که يک دفعه هـم کـه شـده، مهتـاب را     . خزه ها مي خوابيدند    
 !توي خانه شان ببيند

صبح تا شام دنبال همديگر مي افتادند و گاهي هم قاطي ماهي هاي ديگر مـي شـدند و      مادر و بچه ، 
 چون از ده هزار تخمي -اين بچه يکي يک دانه بود . تند تند ، توي يک تکه جا ، مي رفتند وبر مي گشتند

 . تنها همين يک بچه سالم در آمده بود-که مادر گذاشته بود 
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با تنبلي و بي ميلي از اين طرف به . چند روزي بود که ماهي کوچولو تو فکر بود و خيلي کم حرف مي زد
مادر خيال ميکرد بچه . فتادآن طرف مي رفت و بر مي گشت و بيشتر وقت ها هم از مادرش عقب مي ا    

 ! اش کسالتي دارد که به زودي برطرف خواهد شد ، اما نگو که درد ماهي سياه از چيز ديگري است

صبح زود، آفتاب نزده ، ماهي کوچولو مادرش را بيدار کرد و گفت  :يک روز 

 .»مادر، مي خواهم با تو چند کلمه يي حرف بزنم«

حرفت را بگذار براي بعد ، بهتر نيست برويم ! حاال هم وقت گير آورديبچه جون ، « :مادر خواب آلود گفت  
 »گردش؟ 

 ».بايد از اينجا بروم. نه مادر ، من ديگر نمي توانم گردش کنم« :ماهي کوچولو گفت

 »حتما بايد بروي؟« :مادرش گفت 

 ».آره مادر بايد بروم« : ماهي کوچولو گفت

صبح به اين زودي کجا « :مادرش گفت  »مي خواهي بروي؟آخر، 

مـي دانـي مـادر ، مـن مـاه      . مي خواهم بروم ببينم آخـر جويبـار کجاسـت   « :ماهي سياه کوچولو گفت    
از . هاست تو اين فکرم که آخر جويبار کجاست و هنوز که هنوز است ، نتوانسته ام چيزي سر در بياورم  

صميم گرفتم خـودم بـروم   آخرش هم ت. ديشب تا حاال چشم به هم نگذاشته ام و همه اش فکر کرده ام 
 ».دلم مي خواهد بدانم جاهاي ديگر چه خبرهايي هست. آخر جويبار را پيدا کنم

جويبار که اول و ! آخر جانم. من هم وقتي بچه بودم ، خيلي از اين فکرها مي کردم« :مادر خنديد و گفت
 ». رسدجويبار هميشه روان است و به هيچ جايي هم نمي! آخر ندارد ؛همين است که هست

آخر مادر جان ، مگر نه اينست که هر چيزي به آخر مي رسد؟ شب به آخر « :ماهي سياه کوچولو گفت  
 »...... مي رسد ، روز به آخر مي رسد؛ هفته ، ماه ، سال

حاال موقـع  . اين حرفهاي گنده گنده را بگذار کنار، پاشو برويم گردش« :مادرش ميان حرفش دويد و گفت  
 »!رف هاگردش است نه اين ح

نه مادر ، من ديگر از اين گردش ها خسته شده ام ، مي خواهم راه بيفتم « :ماهي سياه کوچولو گفت  
ممکن است فکر کني که يك کسـي ايـن حرفهـا را بـه     . و بروم ببينم جاهاي ديگر چه خبرهايي هست    

يلي چيزها هم از البته خ. ماهي کوچولو ياد داده ، اما بدان که من خودم خيلي وقت است در اين فکرم    
اين و آن ياد گرفته ام ؛ مثال اين را فهميده ام که بيشتر ماهي ها، موقـع پيـري شـکايت مـي کننـد کـه        

مـن مـي   . دايم ناله و نفرين مي کنند و از همه چيز شـکايت دارنـد  . زندگيشان را بيخودي تلف کرده اند    
ا ، هـي بـروي و برگـردي تـا پيـر      خواهم بدانم که ، راستي راستي زندگي يعني اينکه توي يک تکـه جـ    

ــرد؟            ــي شــود زنــدگي کـ ــري هــم تــوي دنيــا مـ ــا اينکــه طــور ديگـ  ».....بشــوي و ديگــر هــيچ ، يـ
ــادرش گفـت       ــام شـد ، م ــاهي کوچولـو تم ــا  ! بچـه جــان « :وقتـي حـرف م ــه سـرت زده ؟ دني !..... مگـر ب

ت کـه مـا   دنيا ديگر يعني چه ؟ دنيا همين جاست کـه مـا هسـتيم ، زنـدگي هـم همـين اسـ           !.....دنيا
 »...داريم

همسايه، سر چي با بچه ات بگو مگـو  « :در اين وقت ، ماهي بزرگي به خانه ي آنها نزديک شد و گفت    
 »مي کني ، انگار امروز خيال گردش کردن نداريد؟

صداي همسايه ، از خانه بيرون آمد و گفت  حاال ديگر بچه ! چه سال و زمانه يي شده« :مادر ماهي ، به 
 ». به مادرهاشان چيز ياد بدهندها مي خواهند

 »چطور مگر؟« :همسايه گفت 

دايم ميگويد مي خواهم بروم ببينم دنيا ! ببين اين نيم وجبي کجاها مي خواهد برود« :مادر ماهي گفت 
 »!چه حرف ها ي گنده گنده يي! چه خبرست
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 »را خبـر نکـرده اي؟  کوچولو ، ببينم تو از کي تا حاال عالم و فيلسـوف شـده اي و مـا     « :همسايه گفت   
من فقـط از ايـن   . به چه مي گوييد» عالم و فيلسوف«من نمي دانم شما ! خانم« :ماهي کوچولو گفت   

گردش ها خسته شده ام و نمي خواهم به اين گردش هاي خسته کننده ادامـه بـدهم و الکـي خـوش      
اهي چشم و گـوش  باشم و يک دفعه چشم باز کنم ببينم مثل شماها پير شده ام و هنوز هم همان م 

 ».بسته ام که بودم

 »!چه حرف ها! ... وا « :همسايه گفت

نمي دانم کدام . من هيچ فکر نمي کردم بچه ي يکي يک دانه ام اينطوري از آب در بيايد« :مادرش گفت 
 »!بدجنسي زير پاي بچه ي نازنينم نشسته

 دارم و مي فهمم، چشم من خودم عقل و هوش. هيچ کس زير پاي من ننشسته« :ماهي کوچولو گفت
 ».دارم و مي بينم

 »خواهر ، آن حلزون پيچ پيچيه يادت مي آيد؟« :همسايه به مادر ماهي کوچولو گفت

 »!بگويم خدا چکارش کند. آره خوب گفتي ، زياد پاپي بچه ام مي شد« :مادر گفت

 ».او رفيق من بود! بس کن مادر« :ماهي کوچولو گفت

 »!حلزون ، ديگر نشنيده بوديمرفاقت ماهي و « :مادرش گفت

من هم دشمني ماهي و حلزون نشنيده بودم، اما شماها سر آن بيچـاره را زيـر   « :ماهي کوچولو گفت  
 ».آب کرديد

 ».اين حرف ها مال گذشته است« :همسايه گفت

 ».شما خودتان حرف گذشته را پيش کشيديد« :ماهي کوچولو گفت

ت رفته اينجا و آنجا که مي نشست چه حرف هايي مي حقش بود بکشيمش ، مگر ياد« :مادرش گفت 
 »زد؟

ــت  ــو گف ــاهي کوچول ــم       « :م ــي زن ــا را م ــرف ه ــان ح ــم هم ــن ه ــون م ــيد ، چ ــرا هــم بکش ــس م  ».پ
حرف هاي ماهي کوچولو . صداي بگو مگو ، ماهي هاي ديگر را هم به آنجا کشاند ! چه دردسرتان بدهم  

 »خيال کرده اي به تـو رحـم هـم مـي کنـيم؟     « :يکي از ماهي پيره ها گفت. همه را عصباني کرده بود  
 »!فقط يک گوشمالي کوچولو مي خواهد« :ديگري گفت

 »!دست به بچه ام نزنيد! برويد کنار « :مادر ماهي سياه گفت

وقتي بچه ات را، آنطور که الزم است تربيت نمي کني ، بايـد سـزايش را   ! خانم« :يکي ديگر از آنها گفت 
 ».هم ببيني

 ». من که خجالت مي کشم در همسايگي شما زندگي کنم«:همسايه گفت

 ».تا کارش به جاهاي باريک نکشيده ، بفرستيمش پيش حلزون پيره« :ديگري گفت

. ماهي ها تا آمدند ماهي سياه کوچولو را بگيرند ، دوستانش او را دوره کردند و از معرکه بيـرونش بردنـد   
واي ، بچه ام دارد از دستم « :ه مي کرد و مي گفتمادر ماهي سياه توي سر و سينه اش مي زد و گري

 »چکار کنم؟ چه خاکي به سرم بريزم؟. مي رود

 ».براي من گريه نکـن ، بـه حـال ايـن پيـر مـاهي هـاي درمانـده گريـه کـن           ! مادر« :ماهي کوچولو گفت  
 »!توهين نکن ، نيم وجبي« :يکي از ماهي ها از دور داد کشيد 

 »!پشيمان بشوي ، ديگر راهت نمي دهيماگر بروي و بعدش « :دومي گفت
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 »!اين ها هوس هاي دوره ي جواني است، نرو« :سومي گفت

 »مگر اينجا چه عيبي دارد؟« :چهارمي گفت

 »!دنياي ديگري در کار نيست ، دنيا همين جاست، برگرد« :پنجمي گفت

سـتي مـاهي   اگر سر عقل بيايي و برگردي ، آنوقت باورمان مي شـود کـه راسـتي را    « :ششمي گفت 
 ».فهميده يي هستي

 ».....آخر ما به ديدن تو عادت کرده ايم« :هفتمي گفت

 »!نرو!.....به من رحم کن، نرو« :مادرش گفت

چند تا از دوستان هم سن و سالش او را تا آبشار همراهي . ماهي کوچولو ديگر با آن ها حرفي نداشت  
! دوسـتان ، بـه اميـد ديـدار    « : جـدا مـي شـد گفـت    ماهي کوچولو وقتي از آنها. کردند و از آنجا برگشتند  

 ».فراموشم نکنيد

چطور ميشود فراموشت کنيم ؟ تو مـا را از خـواب خرگوشـي بيـدار کـردي ، بـه مـا        « :دوستانتش گفتند 
به اميـد ديـدار ، دوسـت دانـا و بـي      . چيزهايي ياد دادي که پيش از اين حتي فکرش را هم نکرده بوديم  

 »!باک

اولش دست و پايش را گم کرد ، اما بعـد  . شار پايين آمد و افتاد توي يک برکه ي پر آبماهي کوچولو از آب 
. تا آنوقت نديده بـود کـه آنهمـه آب ، يکجـا جمـع بشـود      . شروع کرد به شنا کردن و دور برکه گشت زدن  

ماهي سياه کوچولـو را کـه ديدنـد ، مسـخره اش کردنـد و      .هزارها کفچه ماهي توي آب وول مي خوردند 
 »تو ديگر چه موجودي هستي؟! ريختش را باش« :تندگف

اسم مـن مـاهي سـياه کوچولـو     . خواهش ميکنم توهين نکنيد« :ماهي ، خوب وراندازشان کرد و گفت     
 ».شما هم اسمتان را بگوييد تا با هم آشنا بشويم. است

صدا مي کنيم« :يکي از کفچه ماهي ها گفت  ».ما همديگر را کفچه ماهي 

 ».اراي اصل و نسبد« :ديگري گفت

 ».از ما خوشگل تر، تو دنيا پيدا نمي شود« :ديگري گفت

 ».مثل تو بي ريخت و بد قيافه نيستيم« :ديگري گفت

باشد، من شما را مي بخشم ، . من هيچ خيال نمي کردم شما اينقدر خودپسند باشيد « :ماهي گفت 
 ».چون اين حرفها را از روي ناداني مي زنيد

 »يعني ما نادانيم؟« :دا گفتندکفچه ماهي ها يکص

اگر نادان نبوديد ، مي دانستيد در دنيا خيلي هاي ديگر هم هستند که ريختشان براي  « : ماهي گفت 
 ».شما حتي اسمتان هم مال خودتان نيست! خودشان خيلي هم خوشايند است

ز در ديگري در کفچه ماهي ها خيلي عصباني شدند ، اما چون ديدند ماهي کوچولو راست مي گويد ، ا  
 :آمدند و گفتند

صبح تا شام دنيا را مي گرديم ، اما غير از خودمان .اصال تو بيخود به در و ديوار مي زني «  ما هر روز ، از 
 »!و پدر و مادرمان ، هيچکس را نمي بينيم ، مگر کرم هاي ريزه که آنها هم به حساب نمي آيند

 »ون برويد ، چطور ازدنيا گردي دم مي زنيد؟شما که نمي توانيد از برکه بير« :ماهي گفت

 »مگر غير از برکه ، دنياي ديگري هم داريم؟« :کفچه ماهي ها گفتند
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دست کم بايد فکر کنيد که اين آب از کجا به اينجا مي ريـزد و خـارج از آب چـه چيزهـايي     « :ماهي گفت 
 ».هست

.... هاها...هاها! ارج از آب را نديده ايمخارج از ّآب ديگر کجاست؟ ما که هرگز خ« :کفچه ماهي ها گفتند  
 »!به سرت زده بابا

فکر کرد که بهتر است کفچه ماهي هـا را بـه حـال خودشـان     . ماهي سياه کوچولو هم خنده اش گرفت 
حـاال مادرتـان   « :بعد فکر کرد بهترست با مادرشان هم دو کلمه يي حـرف بزنـد ، پرسـيد    . بگذارد و برود  
 »کجاست؟

صداي زير  . قورباغه اي او را از جا پراندناگهان 

من اينجام ، « :جست زد توي آب و آمد پيش ماهي و گفت. قورباغه لب برکه ، روي سنگي نشسته بود
 »فرمايش؟

 »!سالم خانم بزرگ« :ماهي گفت

صـل و نسـب    « :قورباغه گفت  بچـه گيـر آورده يـي و داري    ! حاال چه وقت خودنمائي است ، موجود بـي ا
بهتـر  . ه مي زني ، من ديگر آنقدرها عمر کرده ام که بفهمم دنيا همين برکه اسـت حرف هاي گنده گند 

 ».است بروي دنبال کارت و بچه هاي مرا از راه به در نبري

صد تا از اين عمرها هم آه بکني ، باز هم يک قورباغه ي نادان و درمانده بيشتر  « :ماهي کوچولو گفت  
 ».نيستي

ماهي تکان تندي خورد و مثل برق در رفت . ف ماهي سياه کوچولوقورباغه عصباني شد و جست زد طر
 .و الي و لجن و کرم هاي ته برکه را به هم زد

جويبار هم آبش چند برابر شده بود ، اما اگر مي خواستي از باالي کوه ها ته دره . دره پر از پيچ و خم بود
سـنگ بزرگـي از کـوه جداشـده بـود و      يک جا تخته . را نگاه کني ، جويبار را مثل نخ سفيدي مي ديدي    

مارمولک درشتي ، به اندازه ي کف دست ، شکمش را به . افتاده بود ته دره و آب را دو قسمت کرده بود
از گرمي آفتاب لذت مي برد و نگاه مي کرد به خرچنگ گرد و درشتي که نشسته . سنگ چسبانده بود 

 داشت قورباغه يي را که شکار کرده بـود ، مـي   بود روي شن هاي ته آب ، آنجا که عمق آب کمتر بود و  
خرچنگ چپ چـپ  . از دور سالمي کرد. ماهي کوچولو ناگهان چشمش افتاد به خرچنگ و ترسيد  . خورد

 :به او نگاهي کرد و گفت

 »!بيا جلو کوچولو ، بيا! چه ماهي با ادبي« 

 ». جنابعالي بشوممن مي روم دنيا را بگردم و هيچ هم نمي خواهم شکار« :ماهي کوچولو گفت

 »تو چرا اينقدر بدبين و ترسويي ، ماهي کوچولو؟« :خرچنگ گفت

من هر چه را که چشمم مي بيند و عقلم مي گويد ، به زبـان  . من نه بدبينم و نه ترسو   “: ماهي گفت 
 ».مي آورم

 خوب ، بفرماييد ببينم چشم شما چه ديد و عقلتان چه گفت که خيـال کرديـد مـا مـي    « :خرچنگ گفت 
 »خواهيم شما را شکار کنيم؟

 »!ديگر خودت را به آن راه نزن« :ماهي گفت

من با قورباغـه هـا لجـم و بـراي     ! منظورت قورباغه است؟ تو هم که پاک بچه شدي بابا « :خرچنگ گفت 
مي داني ، اين ها خيال مي کنند تنها موجود دنيا هستند و خوشبخت هم . همين شکارشان مي کنم

پس تو ديگر نترس جانم ، بيـا  ! ً دست کيست واهم بهشان بفهمانم که دنيا واقعاهستند ، و من مي خ    
 »!جلو ، بيا 
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آنقدر خنـده دار راه مـي رفـت    . خرچنگ اين حرف ها را گفت و پس پسکي راه افتاد طرف ماهي کوچولو    
کجا مـي  تو که هنوز راه رفتن بلد نيستي ، از ! بيچاره« :که ماهي ، بي اختيار خنده اش گرفت و گفت    

 »داني دنيا دست کيست؟

صله گرفت     ضربه ي محکمي خرچنگ را توي . ماهي سياه از خرچنگ فا سايه يي بر آب افتاد و ناگهان، 
مارمولک از قيافه ي خرچنگ چنان خنده اش گرفت که ليز خورد و نزديك بود خودش هم . شن ها فرو کرد

ي کوچولـو ديـد پسـر بچـه ي چوپـاني لـب آب       مـاه . خرچنگ ، ديگر نتوانست بيرون بيايد. بيفتد توي آب  
يک گله بز و گوسفند به آب نزديک شدند و پوزه هايشـان را در  . ايستاده و به او و خرچنگ نگاه مي کند    

 .صداي مع مع و بع بع دره راپر کرده بود. آب فرو کردند

صبر کرد تا بزها و گوسفندها آبشان را خوردنـد و رفتنـد     آنوقـت ، مارمولـک را   . ماهي سياه کوچولو آنقدر 
 :صدا زد و گفت

فکر مي کنم تو . من ماهي سياه کوچولويي هستم که مي روم آخر جويبار را پيدا کنم   ! مارمولک جان «
 ».جانور عاقل و دانايي باشي ، اينست که مي خواهم چيزي از تو بپرسم

 ».هر چه مي خواهي بپرس« :مارمولک گفت

رغ سقا و اره ماهي و پرنده ي مـاهيخوار مـي ترسـاندند ، اگـر تـو      در راه ، مرا خيلي از م  « :ماهي گفت 
 ».چيزي درباره ي اين ها مي داني ، به من بگو

صًا اره ماهي « :مارمولک گفت  اره ماهي و پرنده ي ماهيخوار، اين طرف ها پيداشان نمي شود ، مخصو
مبادا فريبش را بخوري . اما سقائک همين پايين ها هم ممکن است باشد. که توي دريا زندگي مي کند 

 » .و توي کيسه اش بروي

 »چه کيسه اي؟« :ماهي گفت 

او در آب شنا مـي کنـد و   . مرغ سقا زير گردنش کيسه اي دارد که خيلي آب مي گيرد  « :مارمولک گفت 
البتـه اگـر   . گاهي ماهي ها ، ندانسته ، وارد کيسه ي او مي شوند و يکراست مي روند تـوي شـکمش   

 ».اش نباشد ، ماهي ها را در همان کيسه ذخيره مي کند که بعد بخوردمرغ سقا گرسنه 

 »حاال اگر ماهي وارد کيسه شد ، ديگر راه بيرون آمدن ندارد؟« :ماهي گفت

من خنجري به تو مي دهـم کـه اگـر    . هيچ راهي نيست ، مگر اينکه کيسه را پاره کند« :مارمولک گفت 
 ».گرفتار مرغ سقا شدي ، اين کار را بکني

 .آنوقت، مارمولک توي شكاف سنگ خزيد و با خنجر بسيار ريزي برگشت

مـن نمـي دانـم چطـوري از تـو      . تو خيلي مهرباني! مارمولك جان« :ماهي آوچولو خنجر را گرفت و گفت  
 ».تشكر آنم

وقتي بيکار مـي شـوم ، مـي    . من از اين خنجرها خيلي دارم! تشکر الزم نيست جانم« :مارمولک گفت 
 ».يغ گياه ها خنجر مي سازم و به ماهي هاي دانايي مثل تو مي دهمنشينم از ت

 »مگر قبل از من هم ماهي يي از اينجا گذشته؟« :ماهي گفت

آن هـا حـاال ديگـر بـراي خودشـان دسـته اي شـده انـد و مـرد          ! خيلي ها گذشـته انـد   « :مارمولک گفت 
 ».ماهيگير را به تنگ آورده اند

اگر به حساب فضولي ام نگذاري ، بگو ببينم . ف ، حرف مي آوردمي بخشي که حر« :ماهي سياه گفت
 »ماهيگير را چطور به تنگ آورده اند؟

آخر نه که با همند ، همينکه ماهي گير تـور انـداخت ، وارد تـور مـي شـوند و تـور را بـا        « :مارمولک گفت 
 ».خودشان مي کشند و مي برند ته دريا
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من ديگر مرخص مي شوم ، بچـه  « : گوش داد و گفتمارمولک گوشش را گذاشت روي شکاف سنگ و   
 ».هايم بيدار شده اند

اما همينطور سئوال پشت سر سئوال بود . ماهي سياه ناچار راه افتاد. مارمولک رفت توي شکاف سنگ 
ببينم ، راستي جويبار به دريا مي ريزد؟ نکند که سـقائک زورش بـه مـن    « :که دايم از خودش مي کرد    

ه ماهي دلش مي آيد هم جنس هاي خودش را بكشد و بخورد؟ پرنده ي ماهيخوار، برسد؟ راستي ، ار    
 ديگر چه دشمني با ما دارد؟

در هر وجـب راه چيـز تـازه اي مـي ديـد و يـاد مـي        . ماهي کوچولو، شنا کنان ، مي رفت و فکر مي کرد  
گرمي آفتاب را بر . کندحاال ديگر خوشش مي آمد که معلق زنان از آبشارها پايين بيفتد و باز شنا . گرفت

 . پشت خود حس مي کرد و قوت مي گرفت

 :ماهي کوچولو سالم کرد و گفت. يک جا آهويي با عجله آب مي خورد

 »آهو خوشگله ، چه عجله اي داري؟«

 ».شکارچي دنبالم کرده ، يک گلوله هم بهم زده ، ايناهاش« :آهو گفت

يـک جـا الک   . ن دويدن آهو فهميد که راسـت مـي گويـد   ماهي کوچولو جاي گلوله را نديد اما از لنگ لنگا    
عطرعلـف  . پشت ها در گرماي آفتاب چرت مي زدند و جاي ديگر قهقهه ي کبک ها توي دره مي پيچيـد  

 .هاي کوهي در هوا موج مي زد و قاطي آب مي شد

 آب آنقـدر زيـآد  . بعد از ظهر به جايي رسيد که دره پهن مي شد و آب از وسط بيشـه يـي مـي گذشـت        
از . بعد هم به ماهي هـاي زيـادي برخـورد   . شده بود که ماهي سيآه ، راستي راستي ، کيف مي کرد  

مثـل  « :چند تا ماهي ريزه دورش را گرفتند و گفتند. وقتي که از مادرش جدا شده بود ، ماهي نديده بود 
 »اينکه غريبه اي ، ها؟

 ».از راه دوري مي آيم. آره غريبه ام« :ماهي سياه گفت

 »کجا مي خواهي بروي؟« : ريزه ها گفتندماهي

 ».مي روم آخر جويبار را پيدا کنم« :ماهي سياه گفت

 »کدام جويبار؟« :ماهي ريزه ها گفتند

 ».همين جويباري که توي آن شنا مي کنيم« :ماهي سياه گفت

 ».ما به اين مي گوييم رودخانه« :ماهي ريزه ها گفتند

 »هيچ مي داني مرغ سقا نشسته سر راه ؟« :هاي ريزه گفتيکي از ماهي . ماهي سياه چيزي نگفت

 ».آره ، مي دانم« :ماهي سياه گفت

 »اين را هم مي داني که مرغ سقا چه کيسه ي گل و گشادي دارد؟« :يکي ديگر گفت

 ».اين را هم مي دانم« :ماهي سياه گفت

 »با اينهمه باز مي خواهي بروي؟« :ماهي ريزه گفت

 »! ، هر طوري شده بايد برومآره« :ماهي سياه گفت

ماهي سياه کوچولويي از راه هاي دور آمده و مي خواهد برود آخر : به زودي ميان ماهي ها چو افتاد که 
چند تا از ماهي ريزه ها وسوسه شـدند کـه بـا    ! رودخانه را پيدا کند و هيچ ترسي هم از مرغ سقا ندارد  
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صداشان      اگر مرغ سقا نبود ، با تو « :چند تا هم گفتند. در نيامدماهي سياه بروند، اما از ترس بزرگترها 
 ».مي آمديم ، ما از کيسه ي مرغ سقا مي ترسيم

ماهي کوچولو مدتي . زنان و دختران ده توي رودخانه ظرف و لباس مي شستند. لب رودخانه دهي بود    
 رفت و رفـت و رفـت، و   .به هياهوي آن ها گوش داد و مدتي هم آب تني بچه ها را تماشا کرد و راه افتاد 

نصف شب بيدار شد و ديد ماه ، توي آب افتاده و همه .زير سنگي گرفت خوابيد. باز هم رفت تا شب شد
 .جا را روشن کرده است

شب هايي که ماه توي آب مي افتـاد ، مـاهي دلـش    . ماهي سياه کوچولو ماه را خيلي دوست داشت    
کلمه يي با او حرف بزند ، اما هـر دفعـه مـادرش بيـدار     مي خواست که از زير خزه ها بيرون بخزد و چند     

 .مي شد و او را زير خزه ها مي کشيد و دوباره مي خواباند

 »!سالم ، ماه خوشگلم« :ماهي کوچولو پيش ماه رفت و گفت

 »تو کجا اينجا کجا ؟! سالم ، ماهي سياه کوچولو« :ماه گفت

 ».جهانگردي مي کنم« :ماهي گفت

 ».لي بزرگ ست ، تو نمي تواني همه جا را بگرديجهان خي« :ماه گفت

 ».باشد ، هر جا آه توانستم ، مي روم« :ماهي گفت

صبح پيشت بمانم« :ماه گفت  اما ابر سياه بزرگي دارد مي آيد طرف مـن کـه جلـو    . دلم مي خواست تا 
 ».نورم را بگيرد

 ». هميشه روي من بتابدمن نور تو را خيلي دوست دارم ، دلم مي خواست! ماه قشنگ« :ماهي گفت
خورشيد به من نور مي دهـد و مـن هـم آن را بـه     . راستش من خودم نور ندارم! ماهي جان « :ماه گفت 

راستي تو هيچ شنيده يي که آدم ها مي خواهند تا چند سال ديگر پرواز کنند بياينـد  . زمين مي تابانم     
 »روي من بنشينند؟

 ».اين غير ممکن است« :ماهي گفت

 »...کار سختي است ، ولي آدم ها هر کار دلشان بخواهد « :ماه گفت

ابر سياه رسيد و رويش را پوشاند و شب دوباره تاريـک شـد و مـاهي    . ماه نتوانست حرفش را تمام کند  
 .بعد زير سنگي خزيـد و خوابيـد  . چند دقيقه ، مات و متحير ، تاريکي را نگاه کرد. سياه ، تک و تنها ماند    

تا ديدند ماهي سياه .  باالي سرش چند تا ماهي ريزه ديد که با هم پچ پچ مي کردند.صبح زود بيدار شد
 »!صبح به خير« :بيدار شد ، يکصدا گفتند

يکي از مـاهي   »!باالخره دنبال من راه افتاديد! صبح به خير« :ماهي سياه زود آن ها را شناخت و گفت    
 ».آره ، اما هنوز ترسمان نريخته« :هاي ريزه گفت

 ».فکر مرغ سقا راحتمان نمي گذارد« :ديگر گفتيکي 

راه که بيفتيم ، ترسمان بـه  . همه اش که نبايد فکر کرد. شما زيادي فکر مي کنيد« :ماهي سياه گفت 
 ».کّلي مي ريزد

اما تا خواستند راه بيفتند ، ديدند که آب دور و برشان باال آمد و سرپوشي روي سرشان گذاشـته شـد و    
ماهي سياه فوري فهميد که در کيسه ي مرغ سقا گير افتاده . و راه گريزي هم نماندهمه جا تاريک شد 

 .اند

ما در کيسه ي مرغ سقا گير افتاده ايم ، اما راه فرار هم به کّلـي  ! دوستان« :ماهي سياه کوچولو گفت 
 ».بسته نيست
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تقصير توسـت کـه   . نداريمما ديگر راه فرار « :ماهي ريزه ها شروع کردند به گريه و زاري ، يکيشان گفت 
 »!زير پاي ما نشستي و ما را از راه در بردي

 »!حاال همه ي ما را قورت مي دهد و ديگر کارمان تمام است« :يکي ديگر گفت

صداي قهقهه ي ترسناکي در آب پيچيد     مـي خنديـد و مـي    . اين مرغ سقا بود کـه مـي خنديـد   . ناگهان 
هـيچ دلـم   ! راستي که دلم برايتان مي سـوزد ... هاهاها هاها! چه ماهي ريزه هايي گيرم آمده « :گفت

 »...هاهاهاهاها ! نمي آيد قورتتان بدهم

ما تعريف شما را خيلي وقـت پـيش   ! حضرت آقاي مرغ سقا« :ماهي ريزه ها به التماس افتادند و گفتند    
يشـه دعـاگوي   شنيده ايم و اگر لطف کنيد ، منقار مبارک را يک کمي باز کنيد که ما بيـرون بـرويم ، هم    

 »!وجود مبارک خواهيم بود

ماهي ذخيره دارم ، آن پايين را نگـاه  . من نمي خواهم همين حاال شما را قورت بدهم« :مرغ سقا گفت 
 »....کنيد 

ما که ! حضرت آقاي مرغ سقا« :ماهي هاي ريزه گفتند. چند تا ماهي گنده و ريزه ته کيسه ريخته بود     
 »...اين ماهي سياه کوچولو ما را از راه در برده . کاري نکرده ايم ، ما بي گناهيم

خيال کرده ايد اين مرغ حيله گر ، معدن بخشايش است که اين طـوري  ! ترسوها  « :ماهي کوچولو گفت  
 »التماس مي کنيد؟

حاال مـي بينـي حضـرت آقـاي مـرغ      . تو هيچ نمي فهمي چه داري مي گوئي« :ماهي هاي ريزه گفتند 
 »!ند و تو را قورت مي دهندسقا چطور ما را مي بخش

 ».آره ، مي بخشمتان ، اما به يک شرط« :مرغ سقا گفت

 »!شرطتان را بفرماييد ، قربان« :ماهي هاي ريزه گفتند

 ».اين ماهي فضول را خفه کنيد تا آزادي تان را به دست بياوريد« :مرغ سقا گفت

اين مرغ حيلـه گـر مـي    ! قبول نکنيد« :ماهي سياه کوچولو خودش را کنار کشيد به ماهي ريزه ها گفت 
 »...من نقشه اي دارم . خواهد ما را به جان همديگر بيندازد

اما ماهي ريزه ها آنقدر در فکر رهائي خودشان بودند که فکـر هـيچ چيـز ديگـر را نکردنـد و ريختنـد سـر            
ترسـوها  « :ماهي کوچولو به طرف کيسه عقب مي نشست و آهسته مي گفـت  . ماهي سياه کوچولو  

 ».،به هر حال گير افتاده ايد و راه فراري نداريد ، زورتان هم به من نمي رسد

 »!بايد خفه ات کنيم ، ما آزادي مي خواهيم« :ماهي هاي ريزه گفتند

اگر مرا خفه هم بکنيـد بـاز هـم راه فـراري پيـدا نمـي کنيـد ،        ! عقل از سرتان پريده« :ماهي سياه گفت 
 »!گولش را نخوريد

صـال  « :فتندماهي ريزه ها گ   تو اين حرف را براي اين مي زني که جان خودت را نجات بدهي ، و گرنه ، ا
 »!فکر ما را نمي کني

من ميان مـاهي هـاي بيجـان ، خـود را بـه      . پس گوش کنيد راهي نشانتان بدهم« :ماهي سياه گفت  
 قبول نکنيد ، بـا ايـن   مردن مي زنم؛ آنوقت ببينيم مرغ سقا شما را رها خواهد کرد يا نه ، و اگر حرف مرا 

يکـي از مـاهي هـا     »...خنجر همه تان را مي کشم يا کيسه را پاره پاره مي کنم و در مي روم و شما   
 »...اوهو ... اوهو ... اوهو ... من تحمل اين حرف ها را ندارم ! بس کن ديگر« :وسط حرفش دويد و داد زد

 » ي ناز نازي را چرا ديگر همراه خودتـان آورديـد؟  اين بچه ننه« :ماهي سياه گريه ي او را که ديد ، گفت 
آن ها ناچار پيشنهاد ماهي کوچولو را قبول . بعد خنجرش را در آورد و جلو چشم ماهي هاي ريزه گرفت  

« :دروغکي با هم زد و خوردي کردند ، ماهي سياه خود را به مردن زد و آن ها باال آمدند و گفتند    . کردند
 »...ي سياه فضول را خفه کرديم حضرت آقاي مرغ سقا ، ماه
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حاال به پاداش همين کار، همه تان را زنده زنـده قـورت مـي    . کار خوبي کرديد« :مرغ سقا خنديد و گفت 
 »!دهم که توي دلم يک گردش حسابي بکنيد

به سرعت برق از گلوي مـرغ سـقا رد شـدند و کارشـان سـاخته      . ماهي ريزه ها ديگر مجال پيدا نکردند    
 .شد

ضربت ، ديواره ي کيسه را شکافت و در رفتاما ماه . ي سياه ، همان وقت ، خنجرش را کشيد و به يک 
 .مرغ سقا از درد فريادي کشيد و سرش را به آب کوبيد ، اما نتوانست ماهي کوچولو را دنبال کند

خانـه از  حاال ديگر کوه و دره تمام شده بـود و رود . ماهي سياه رفت و رفت ، و باز هم رفت ، تا ظهر شد  
از راست و چپ چند رودخانه ي کوچک ديگر هم به آن پيوسته بود و آبش را .دشت همواري مي گذشت  

اينـور  . ناگهان به خود آمد و ديد آب تـه نـدارد  . ماهي سياه از فراواني آب لذت مي برد. چند برابر کرده بود 
هر طور که دلش ! يش گم شده بودآنقدر آب بود که ماهي کوچولو تو. رفت ، آنور رفت ، به جايي برنخورد  

ناگهان ديد يک حيوان دراز و بزرگ مثـل بـرق بـه طـرفش     . خواست شنا کرد و باز سرش به جائي نخورد 
ماهي کوچولو فکر کرد همين حاالست که اره ماهي . يک اره ي دو دم جلو دهنش بود  . حمله مي کند  

 روي آب ، بعد از مدتي ، دوباره رفت زير آب که تکه تکه اش بکند، زود به خود جنبيد و جا خالي کرد و آمد
رفيـق ،  « :از يکيشان پرسيد!  هزارها هزار ماهي –وسط راه به يک گله ماهي برخورد . ته دريا را ببيند    

 »من غريبه ام ، از راه هاي دور مي آيم ، اينجا کجاست؟

صدا زد و گفت  »...يکي ديگر ! نگاه کنيد« :ماهي ، دوستانش را 

 »!رفيق ، به دريا خوش آمدي« :ماهي سياه گفتبعد به 

همه ي رودخانه ها و جويبارها به اينجا مي ريزند ، البته بعضي از آن ها « :يکي ديگر از ماهي ها گفت  
 ».هم به باتالق فرو مي روند

 ».هر وقت دلت خواست ، مي تواني داخل دسته ي ما بشوي« :يکي ديگر گفت

بهتر است اول گشتي بزنم ، بعـد بيـايم   « :گفت. به دريا رسيده استماهي سياه کوچولو شاد بود که   
دلم مي خواهد اين دفعه که تـور مـرد مـاهيگير را در مـي بريـد ، مـن هـم        . داخل دسته ي شما بشوم  

 ».همراه شما باشم

همين زودي ها به آرزويت مي رسي، حاال برو گشتت را بزن ، اما اگر روي آب « :يکي از ماهي ها گفت  
 مواظب ماهيخوار باش که اين روزها ديگر از هيچ کس پروايي ندارد ، هر روز تـا چهـار پـنج مـاهي       رفتي

 ».شکار نکند ، دست از سر ما بر نمي دارد

کمي بعد آمـد  . آنوقت ماهي سياه از دسته ي ماهي هاي دريا جدا شد و خودش به شنا کردن پرداخت 
کوچولو گرمي سوزان آفتاب را در پشت خود حس مي ماهي سياه . به سطح دريا ، آفتاب گرم مي تابيد

مرگ خيلي آسان «  :آرام و خوش در سطح دريا شنا مي کرد و به خودش مي گفت. کرد و لذت مي برد 
البتـه اگـر   . مي تواند االن به سراغ من بيايد ، اما من تا مي توانم زندگي کنم نبايد به پيشواز مرگ بـروم   

 مهم نيست ، مهم اين است کـه زنـدگي يـا مـرگ     – که مي شوم –دم يک وقتي ناچار با مرگ روبرو ش    
 »...من چه اثري در زندگي ديگران داشته باشد 

مـاهيخوار آمـد و او را برداشـت و    . ماهي سياه کوچولو نتوانست فکر و خيالش را بيشتر از اين دنبال کند    
. مي توانست خودش را نجات بدهـد ماهي کوچولو الي منقار دراز ماهيخوار دست و پا مي زد ، اما ن . برد

آخـر ، يـک مـاهي    ! ماهيخوار کمرگاه او را چنان سفت و سخت گرفته بود که داشت جانش در مي رفت    
 کوچولو چقدر مي تواند بيرون از آب زنده بماند؟ 

ماهي فکر کرد که کاش ماهيخوار همين حاال قورتش بدهد تا دستکم آب و رطوبت داخل شـکم او، چنـد    
چرا مرا زنده زنده قورت نمي دهي؟ من از « :با اين فکر به ماهيخوار گفت. جلو مرگش را بگيرددقيقه اي 

مـاهيخوار چيـزي نگفـت ، فکـر      » .آن ماهي هايي هستم که بعد از مردن ، بدنشان پر از زهر مي شود 
 »چه کلکي تو کارت است؟ نکند مي خواهي مرا به حرف بياوري که در بروي؟! آي حقه باز« :کرد

اگـر بـه خشـکي    « :ماهي سـياه فکـر کـرد   . خشکي از دور نمايان شده بود و نزديکتر و نزديکتر مي شد 
 ».برسيم ديگر کار تمام است
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 :اين بود که گفت

مي دانم که مي خواهي مرا براي بچه ات ببري، اما تا به خشکي برسيم، من مرده ام و بدنم کيسـه    «
 »ني؟چرا به بچه هات رحم نمي ک. ي پر زهري شده

تو را خودم ميخورم و بـراي بچـه هـايم مـاهي ديگـري      ! احتياط هم خوب آاري ست« :ماهيخوار فکر کرد 
مـاهيخوار در   »!کلکي تو کار نباشد؟ نه ، هيچ کاري نمـي تـواني بکنـي   ... اما ببينم ... شکار مي کنم     

يعني ُمرده؟ حـاال  « :با خودش فکر کرد. همين فکرها بود که ديد بدن ماهي سياه ، شل و بيحرکت ماند 
 »!ماهي به اين نرم و نازکي را بيخود حرام کردم. ديگر خودم هم نمي توانم او را بخورم

صدا زد که بگويد  »هنوز نيمه جاني داري که بتوانم بخورمت؟! آهاي کوچولو« :اين بود که ماهي سياه را 
اهي سـياه جسـتي زد و پـايين    چون همينکه منقارش را باز کـرد ، مـ  . اما نتوانست حرفش را تمام کند  

ماهي مثل برق در هوا . ماهيخوار ديد بد جوري کاله سرش رفته، افتاد دنبال ماهي سياه کوچولو    . افتاد
. شيرجه مي رفت، از اشتياق آب دريا ، بيخود شده بود و دهن خشکش را به باد مرطوب دريا سپرده بود

ل برق سر رسيد و اين بار چنان به سرعت ماهي را اما تا رفت توي آب و نفسي تازه کرد ، ماهيخوار مث    
شکار کرد و قورت داد که ماهي تا مدتي نفهميد چه باليي بر سرش آمده، فقط حس مي کرد که همـه    

صداي گريه مي آيد وقتي چشم هايش به تاريکي عادت کرد . جا مرطوب و تاريک است و راهي نيست و 
. کز کرده بـود و گريـه مـي کـرد و ننـه اش را مـي خواسـت       ، ماهي بسيار ريزه يي را ديد که گوشه اي   

 :ماهي سياه نزديک شد و گفت

مـاهي ريـزه    »پاشو درفکر چاره يي باش ، گريه مي کني و ننـه ات را مـي خـواهي کـه چـه؟      ! کوچولو«
. ..اوهـو  .. اوهو ... مي روم ؟ ... دارم از بين ... مگر نمي بيني دارم ... کي هستي؟ ... تو ديگر   « :گفت
 »!اوهو... اوهو ... من ديگر نمي توانم با تو بيام تور ماهيگير را ته دريا ببرم ... من ... ننه ... اوهو 

وقتـي مـاهي ريـزه     »!بس کن بابا ، تو که آبروي هر چه ماهي است ، پاک بردي « :ماهي کوچولو گفت  
شم و ماهي ها را آسوده من مي خواهم ماهيخوار را بک«  :جلو گريه اش را گرفت ، ماهي کوچولو گفت  

 ».کنم ، اما قبال بايد تو را بيرون بفرستم که رسوايي بار نياوري

مـاهي   »تو که داري خودت مي ميري ، چطوري مي خواهي مـاهيخوار را بکشـي؟   « :ماهي ريزه گفت  
 :کوچولو خنجرش را نشان داد و گفت

من شروع مي کنم به وول : گويماز همين تو ، شکمش را پاره مي کنم، حاال گوش کن ببين چه مي  « 
خوردن و اينور و آنور رفتن ، که ماهيخوار قلقلکش بشود و همينکه دهانش باز شد و شروع کرد بـه قـاه    

 ».قاه خنديدن ، توبيرون بپر

 »پس خودت چي؟« :ماهي ريزه گفت

اه ايـن را  ماهي سـي  ».من تا اين بدجنس را نکشم ، بيرون نمي آيم. فکر مرا نکن« :ماهي کوچولو گفت 
ماهي ريـزه دم در  . گفت و شروع کرد به وول خوردن و اينور و آنور رفتن و شکم ماهيخوار را قلقلک دادن    

ضر ايستاده بود  تا ماهيخوار دهانش را باز کرد و شروع کرد به قـاه قـاه خنديـدن ،    . معده ي ماهيخوار حا
ر آب افتـاد ، امـا هـر چـه منتظـر مانـد از       ماهي ريزه از دهان ماهيخوار بيرون پريد و در رفت و کمي بعد د 

ناگهان ديد ماهيخوار همينطور پيچ و تاب مي خورد و فرياد مي کشد ، تا اينکه . ماهي سياه خبري نشد
شروع کرد به دست و پا زدن و پايين آمدن و بعد شلپي افتاد توي آب و بـاز دسـت و پـا زد تـا از جنـب و          

 ... هيچ خبري نشد و تا به حال هم هيچ خبري نشدهجوش افتاد ، اما از ماهي سياه کوچولو

ديگر وقت خواب ست بچـه هـا ،   « :ماهي پير قصه اش را تمام کرد و به دوازده هزار بچه و نوه اش گفت    
 ».برويد بخوابيد

آن هـم بمانـد   « :ماهي پير گفت ».نگفتي آن ماهي ريزه چطور شد! مادربزرگ« :بچه ها و نوه ها گفتند 
ــر     . بـراي فـردا شــب   ــت خـواب ســت ، شـب بـه خي ــاهي       »!حـاال وق ــود و نـه م ــزار و نهصـد و ن يـازده ه

مادربزرگ هم خوابش برد ، اما ماهي سرخ کوچولوئي هر . گفتند و رفتند خوابيدند» شب به خير«کوچولو
صبح همه اش در فکر دريا بود   ....... چقدر کرد ، خوابش نبرد، شب تا 

 ٤٦زمستان 
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 مزه كوراوغلو و كچل ح

 
 درباره ي حماسه ي آوراوغلو

ايـن  . داستان پهلواني هاي آوراوغلو در آذربايجان و بسياري از آشورهاي جهان بسيار مشـهور اسـت    
 مـيالدي،  ١٧قـرن  .داستانها از وقايع زمان شاه عباس و وضع اجتماعي اين دوره سرچشمه مـي گيـرد    

صًا شعر عاشـقي    . در زبـان آذري اسـت  ) يق شـعري عاشـ (دوران شكفتگي آفرينش هنري عوام مخصو
، عالقه و اشتياق زياد و زمينه ي آماده يي براي خلق آثـار فولكلوريـك در   ١٦وقايع سياسي اواسط قرن   

 .زبان آذري ايجاد آرد

صفهان و جانشين آردن تدريجي زبان فارسي به جاي زبان آذري در  شاه عباس اول با انتقال پايتخت به ا
بـاش و رنجانـدن آنهـا و تراشـيدن شاهسـون بـه عنـوان رقيبـي بـراي قزلبـاش،           دربار، و درافتادن با قزل    

ــان شــاه اسـماعيل اول     ــه از زم ــه خطــايي (دلبسـتگي عميقــي را آ ــتخلص ب ــان ) در شــعر آذري م مي
صفويه بود از ميان برد، و حرمت زبان آذري را شكست و مبارزه يي پنهان و آشـكار ميـان        آذربايجانيان و 

اين مبارزات به شورش ها و قيام هايي آه در گوشه و آنار آذربايجان .  ايجاد شدشاه عباس و آذربايجان
و الجـرم مالياتهـا سـنگين تـر مـي شـد و ظلـم خـوانين آمـر مـردم را مـي            . در مي گرفت نيرو مـي داد  

 ...شكست

وقايع تازه، براي عاشق ها آه ساز و سخن خود را در بيان آرزوها و خواسـتهاي مـردم بـه خـدمت مـي       
 .تازه اي شد» ماده ي خام«رند گما

نوازنده و خواننده ي دوره گردي اسـت آـه بـا سـاز خـود در عروسـي هـا و مجـالس جشـن              » عاشق«
روستاييان و قهوه خانه ها همراه دف و سرنا مي زنـد و مـي خوانـد و داسـتانهاي عاشـقانه و رزمـي و         

صنيفهاي خودشان را هم. فولكلوريك مي سرايد  علـي   . خود درست مي آنندعاشق ها شعر و آهنگ ت
ضطراب خود را چنين بيان مي آند   :جان موجي شاعر همين عصر شدت نااميدي و ا

 گئتمك گرك بيرئوز گه دياره بوملكدن

 آيم گون به گون زياده گلير ماجرا سسي

 بوبحر ايچره بيرنجات. خدادن ايسته» موجي«

 گردابه دوشسه آشتي نئلر ناخداسسي؟

 :ترجمه

مـوجي، در  . يد به دياري ديگر رخت سفر بست آه غوغا و ماجرا روز به روز افزون مي شوداز اين ملك با    
 آه اگر آشتي به گـرداب افتـد، از نالـه ي ناخـدا چـه آـاري برمـي آيـد؟        . اين بحر از خدا نجات طلب آن    

 شورش همبسته ي فقيران شهري و دهقانان ١٦٢٩در دوران جنگهاي خونين ايران و عثماني به سال   
شورشيان مـال  . طالش روي داد آه شاه عباس و خانهاي دست نشانده اش را سخت مضطرب آرد  در  

التجاره ي شاه عباس و خانها، و ماليات جمع آوري شده و هر چه را آه به نحوي مربوط به حكومت مي  
حاآم طالش ساري خان به آمك خوانين ديگر، شورش . شد به غارت بردند و ميان فقيران تقسيم آردند

 .آن نواحي را سرآوب آرد

در قاراباغ مردي به نام ميخلي بابا دهقانان آذربايجاني و ارمني را گرد خـود جمـع آـرد و بـه مبـارزه بـا           
وي با ياران خود در يكايك روستاها مي گشت و تبليـغ مـي آـرد و    . خانخاني و خرافات مذهبي پرداخت    
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 ظلم خوانين و به قصد دگرگون آردن وضع اجتماعي، روستاييان به اميد نجات از زير بار سنگين مالياتها و
 .به گرد او جمع مي شدند

نهضت ميخلي بابا آهسته آهسته قوت گرفت و آشكار شد و در سراسـر قارابـاغ و ارمنسـتان و نـواحي      
 .اطراف ريشه گسترد و تبليغ نهاني او بناگاه به شورشي مسلحانه مبدل شد

سراسر اين نـواحي را فـرا   ) جالليان(قيام جاللي لر . تر از اين بوددر جنوب غربي آذربايجان اوضاع درهم  
طرف اين قيام، آه بيش از سي سال دوام يافت، از يك سو سالطين عثماني بود و از يك سو . گرفته بود

در .شاه عباس و در مجموع، خان ها و پاشاها و فئودال ها و حكام دست نشانده ي حكومت مرآزي بود    
يدادهاي سياسي و اجتماعي بود آه آفرينش هاي هنري نيز گل آرد و بـه شـكفتگي    گيرودار همين رو  

رسيد و سيماهاي حماسي آذربايجان از ساز و سوز عاشق هـا بـر پايـه ي قهرمانـان واقعـي و حـوادث        
اجتماعي بنيان نهاده شد و نيز همچنان آه هميشه و در همه جـا معمـول بـوده اسـت قهرمانـان ادوار        

 .هره هـاي آشـناي خـود در جامـه هـاي نـو بازگشـتند و بـا قهرمانـان زمـان درآميختنـد           گذشته نيز با چ 
داسـتان زنـدگي   .سيماي تابناك و رزمنده و انساني آوراوغلو از اينچنين امتزاجي بود آـه بـه وجـود آمـد     

پرشور توفارقانلي عاشق عباس آه شاه عباس عروسـش را از حجلـه مـي ربايـد و او تـك و تنهـا بـراي          
صفهان مي رود، در حقيقت تمثيلي از مبارزه ي آشكار و نهان ميان آذريان و رهاندن ز نش پاي پياده به ا

شاه عباس قطب خان خاني عصر و نماينده ي قدرت، و عاشق، تمثيل خلق سازنده . شاه عباس است
 .اي است آه مي خواهد به آزادگي زندگي آند

صوير مي شودناگفته نماند آه سيماي شاه عباس در فولكلور آذربا     يكي بـر  . يجان به دو گونه ي مغاير ت
اينگونه آه گفته شد، و ديگري به گونه ي درويشـي مهربـان و گشـاده دسـت آـه شـب هـا بـه يـاري            

در ظاهر، سيماي اخيـر زاده ي تبليغـات شـديد دسـتگاه     . گرسنگان و بيوه زنان و دردمندان مي شتابد    
ر و عوام فريبانه است آه نگذاشـته مـردم ظـاهربين و    حكومتي و پاره اي اقدامات متظاهرانه ي چشمگي  

 .قانع، ماهيت دستگاه حاآمه را دريابند

 :به هر حال، پس از اين مقدمه، اآنون مي پردازيم به نامدار داستان آوراوغلو

داستان آوراوغلو و آنچه در آن بيان مي شـود تمثيـل حماسـي و زيبـايي از مبـارزات طـوالني مـردم بـا             
قيام آوراوغلو و :  و خارجي خويش، از قيام جاللي لر و ديگر عصيانهاي زمان در دو آلمهدشمنان داخلي

ضد فئوداليسم و شيوه ي ارباب و رعيتي است در عصر اختراع اسلحه ي آتشين در . دسته اش، قيام بر 
 .نقطه اي از آسيا، آه با ورود اسلحه ي گرم به ايران پايان مي يابد

هتري سالخورده علي آيشي نام، آاشته مي شود آه پسري دارد موسوم به نهال قيام به وسيله ي م
وي بر . و خود، مهتر خان بزرگ و حشم داري است به نام حسن خان) آوراوغلوي سالهاي بعد (روشن  

سر اتفاقي بسيار جزئي آه آن را توهيني سخت نسـبت بـه خـود تلقـي مـي آنـد دسـتور مـي دهـد            
ي آيشي با دو آره اسب آه آن هـا را از جفـت آـردن ماديـاني بـا      عل. چشمان علي آيشي را درآورند  

اسبان افسانه يي دريايي به دست آورده بود، همراه پسرش روشن از قلمرو خان مـي گريـزد و پـس از     
آه آوهستاني است سنگالخ و ) آمره ي مه آلود(عبور از سرزمين هاي بسيار سرانجام در چنلي بئل   

روشن آره اسب هـا را بـه دسـتور جادوماننـد پـدر      . پيچ، مسكن مي گزيندصعب العبور با راههاي پيچا  
در شبي معين آب تني مـي آنـد و   ) جفت چشمه(خويش در تاريكي پرورش مي دهد و در قوشابوالق     
علي آيشي از يك تكه سـنگ آسـماني آـه در    ... بدين گونه هنر عاشقي در روح او دميده مي شود و   

راي پسر خود سفارش مي دهد و بعد از اينكه همه ي سفارش ها آوهستان افتاده است شمشيري ب    
 .و وصايايش را مي گذارد، مي ميرد

روشن او را در همان قوشابوالق به خاك مي آند و به تدريج آوازه ي هنرش از آوهستانها مي گذرد و در 
 .تـه اسـت  شـهرت ياف ) آـورزاد (در ايـن هنگـام او بـه آوراوغلـو     . روستاها و شهرها به گوش مـي رسـد      

ــرآت و دورآت        ــاي قي ــام ه ــه ن ــي شــوند، ب ــهور او م ــاي مش ــب هــاي بادپ ــان اس ــب، هم ــره اس  .دو آ
آوراوغلو سرانجام موفق مي شود حسن خان را به چنلي بل آورده و به آخور ببندد و بدين ترتيب انتقام   

و دموآرات آوراوغلـو  عاشق جنون، اوايل آار به آوراوغلو مي پيوندد به تبليغ افكار بلند . پدرش را بستاند 
صيان به آوهستان مي شود  .و چنلي بئل مي پردازد و راهنماي شوريدگان و عا

آنچه در داستان مطرح شده است به خوبي نشان مي دهد آه داستان آوراوغلو به راستي بـر اسـاس    
صًا با الهام از قيام جاللي لر خلق شده است، نام هاي ش هرها وقايع اجتماعي و سياسي زمان و مخصو

و روستاها و رودخانه ها و آوهستانها آه در داستان آمده، هر يك به نحوي مربوط به سرزمين و شورش 
داستان مـثال سـفر توقـات و سـفر ارزنجـان،      ) در اصل» قول«(بعالوه بعضي از بندهاي . جاللي لر است 

ضبط شـده و در اي   صـورت هنـري    شباهت بسياري دارد به حوادث و خاطراتي آه در آتابهاي تاريخ  نجـا 
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از طرف ديگر نام ها و القاب آدم هاي داستان به نام و القاب جاللي لر بسيار نزديك . خاصي يافته است  
 .است

در آتاب مشهور خود واغارشاپاد تاريخي در صفحه ي ) ١٦٠٢ -١٦٧٠(مورخ ارمني مشهور تبريزلي آراآل 
ايـن  ... آوراوغلـو «: ودند چنين نـام مـي بـرد    جواناني را آه به سرآردگي آوراوغلو نامي قيام آرده ب    ٨٦

ضرعاشق ها ترانه هاي بي حد و حساب او را مـي خواننـد       گيزيـر  ... همان آوراوغلو است آه در حال حا
و اين همان است آه در داستان آوراوغلو دوسـت  ... اوغلو مصطفا بگ آه با هزار نفر ديگر قيام آرده بود 

ضد حكومت قيام آرده بودنداينها. اوست و نامش زياد برده مي شود اما  ». همگي جاللي لر بودند آه بر 
وي خصوصيتها و پهلواني هاي بابكيان را هم . آوراوغلو تنها تمثيل قهرمانان و قياميان عصر خود نيست

مـا بـه خـوبي سـيماي مبـارز و      . آه در قرن نهم به استيالي عرب سر خـم نكردنـد، در خـود جمـع دارد     
ان را هم آه پيش از بابـك بـه آـوه زده بـود در چهـره ي مردانـه ي آوراوغلـو مـي         عصيانگر بابك و جاويد 

 .شناسيم

آنجا آه آوراوغلو، پهلوان ايواز را از پـدرش مـي گيـرد و بـا خـود بـه چنلـي بـل مـي آورد و سردسـته ي            
و را پهلوانان مي آند، ما به ياد جاويدان مي افتيم آه بابـك را از مـادرش گرفـت و بـه آوهسـتان بـرد و ا        

 .سردسته ي قياميان آرد

آوراوغلو پسر مردي است آه چشمانش را حسن خان درآورده و جاويدان نيز مادري دارد آه چشمانش 
احتمال دارد آه بابك، مدت هاي مديد براي فرار از چنگ مأموران خليفه به نام ها و القـاب   . را درآورده اند  

 مي داشته و بعدها نيز نامش با نام آوراوغلـو در  مختلف مي زيسته و يا به چند نام ميان خلق شهرت    
 .هم شده سرگذشت خود او با وي درآميخته

داستانهاي دده قورقود آه داستانهاي فولكلوريك و حماسي قديمي تري هستند، در آفرينش داستانهاي 
ضرور نيست. آوراوغلو بي تأثير نيست  .آوردن وجوه شباهت اين دو فعال 

خاطر غارت و چپاول محض است و نه به خـاطر شـهرت شخصـي و جـاه طلبـي يـا       قيام آوراوغلو نه به  
او تنها به خاطر خلق و آزادي و پاس شرافت انساني مي جنگد، و افتخار مي آند . رسيدن به حكمراني  

 :در جايي مي گويد. آه پرورده ي آوهستانهاي وطن خويش است

 مني بينادان بسله دي

 داغالر قوينوندا قوينوندا

  ترالنالر سسله ديتولك

 داغالر قوينوندا قوينوندا

* 
 دوالندا ايگيت ياشيما

 ياغي چيخدي ساواشيما

 دليلر گلدي باشيما

 داغالر قوينوندا قوينوندا

* 
 سفر ائيله ديم هر يانا

 دئو الري گتيرديم جانا

 قيرآتيم گلدي جوالنا

 داغالر قوينوندا قوينوندا
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 :ترجمه

 * .شاهينها در آغوش آوهسـتان نـامم را بـر زبـان راندنـد     . رورده شدممن از ابتدا در آغوش آوهستان پ  
پهلوانان در آغوش آوهستان . چون قدم به دوران جواني گذاشتم، دشمن به مقابله ي من قد برافراشت

در آغـوش  » قيـرآت «اسـبم  . به هر دياري سـفر آـردم، ديـوان را بـه تنـگ آوردم      .*گرداگرد مرا فرا گرفتند 
 .ن درآمدآوهستان به جوال

او بـه هـر طـرف    . آوراوغلو نيك مي داند مبارزه اي آه عدالت و خلق پشتيبانش باشند چه نيرويي دارد    
همين است آه در ميدان جنگ بـدو جرئـت مـي    . روي مي آورد خود را غرق در محبت و احترام مي بيند  

 :بخشد آه با اطمينان خوانين و اربابان را ندا دهد

 قيرآتي گتيرديم جوالنا

 !ارسا ايگيدلرين ميدانا گلسينو

 گؤرسون دليلرين ايندي گوجونو،

 بويانسين اندامي آل قانا، گلسين

* 
 آوراوغلو اييلمز ياغي يا، يادا،

 مردين اسگيك اولماز باشيندان قادا،

 نعره لر چكرم من بو دو نيادا

 !گؤستررم محشري دوشمانا، گلسين

 :ترجمه

اينـك، بيايـد و زور بـازوي    ! ردم، اگر مرد ميداني داري گو پـيش آيـد  را به جوالن درآو  » قيرآت«اسبم  ! پاشا
 .مردان بنگرد، و اندامش از خون گلگون شود

* 
نعره در جهان در مي افكنم و . مرد هرگز سر بي غوغا ندارد. آوراوغلو بر خصم و بيگانه سر خم نمي آند

 !گو بيايد. براي دشمن محشري برپا مي آنم

*** 
بزرگترين . قدرت اليزالي آه منشأ همه ي قدرتهاست. ان قدرت توده هاي مردم استقدرت آوراوغلو هم

 :مي گويد. خصوصيت آوراوغلو، تكيه دادن و ايمان داشتن بدين قدرت است

 ايگيت اوالن هئچ آيريلماز ائليندن

 ترالن اوالن سونا و ئرمز گؤلوندن،

 ياغي آمان چكير جومرد اليندن،

 .ن منملش لشين اوستو نه قااليا

 :ترجمه

شاهين، امان نمي دهد تا از درياچه ي او قويي بـه غـارت   . جوانمرد هرگز از ملت خويش جدا نمي شود 
 .منم آن آس آه نعش بر نعش مي انبارد. خصم از دست جوانمردان فرياد امان برمي دارد. برند
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* 
. بـارزه مـي آنـد   او حتي براي يك لحظه فراموش نمي آنـد آـه بـراي چـه مـي جنگـد، آيسـت و چـرا م         

هميشه در انديشه ي آزادي خلق خويش است آه چون بردگان زير فشار خانهـا و دسـتگاه حكومتيـان     
 :مي گويد. پشت خم آرده اند

 قول دئيه رلر، قولون بوينون بورارالر،

 !قولالر قاباغيندا گئدن تيرم من

 :ترجمه

يـرم آـه پيشـاپيش بردگـان در حرآـت      مـن آن ت . آنكه برده خوانده شده الجرم گردن خود را خم مي آند 
 .است

*** 
آنچه از تاجران بزرگ و خانها به يغما بـرده  . روابط اجتماعي چنلي بل روابطي عادالنه و به همگان است    

آوراوغلو هـيچ امتيـازي بـر    . همه در بزم و رزم شرآت مي آنند. مي شود در اختيار همه قرار مي گيرد  
صداقت و انسانيتش ايمان ديگران ندارد جز اين آه همه او را      به سرآردگي پذيرفته اند، به دليل آنكه به 

 .دارند

زن هـاي چنلـي بـل معمـوال     . حتي آوراوغلو به موقع خود براي پهلوانانش عروسي نيز به راه مي اندازد 
دختران در پرده ي خان هايند آه از زبان عاشق ها وصف پهلواني و زيبايي اندام پهلوانان را مي شنوند و 

اين زنان، خود، در پهلواني . عاشق مي شوند و آنگاه به پهلوانان پيغام مي فرستند آه به دنبالشان آيند
 .و جنگجويي دست آمي از مردان خويش ندارند

نگار آه به دلخواه از زندگي شاهانه خود دست آشيده و بـه چنلـي بـل آمـده، تنهـا همسـر آوراوغلـو          
پهلوانان از او حـرف  . نگار زيبايي و انديشمندي را با هم دارد.  آه همرزم و همفكر او نيز هست –نيست  

مي شنوند و حساب مي برند، و او چون مادري مهربان از حال هيچ آس غافل نيست و طـرف مشـورت     
 .همگان است

دريغا آـه  . بند بند حماسه ي آوراوغلو از آزادگي و مبارزه و دوستي و انسانيت و برابري سخن مي راند  
اين را هم بگويم آه داستان آوراوغلـو، در عـين حـال از    . ويي آن همه در اين مختصر نيست  فرصت بازگ 

از آن جمـع آوري  » در آذري«) قـول ( بنـد  ١٧بهترين و قويترين نمونه هاي نظم و نثر آذري است و تاآنون  
 طبع شده شده و به چاپ رسيده آه در آذربايجان، در تراز پرفروشترين آتابهايي است آه به زبان آذري

 .است

صمد بهرنگي با استفاده از *  نوشته » تاريخ مختصر ادبيات آذري«از مقاله اي با نام عاشيق شعري آه 
 .چاپ شده است) ٣٣شماره ي  (٤٦ مهر ماه ١٦اصل مقاله در مجله ي خوشه . است

 
 
 

 آوراوغلو و آچل حمزه

آوراوغلـو پـيش از آنكـه بـه پهلـواني      . غلوچند سال پيش در آذربايجان پهلوان جوانمردي بود به نام آوراو 
علي مهتر و ايلخي بان حسـن  . پدر روشن را علي آيشي مي گفتند. معروف شود، روشن نام داشت  

در تربيت اسب مثل و مانندي نداشت و با يك نگاه مي فهميد آـه فـالن اسـب چگونـه اسـبي        . خان بود 
 .است

و مثل ديگر خان ها و اميـران نـوآر و قشـون زيـادي     ا. حسن خان از خان هاي بسيار ثروتمند و ظالم بود  
آدم مي آشت، زمـين مـردم را غصـب مـي آـرد، بـاج و       : داشت و هر آاري دلش مي خواست مي آرد 

خراج بيحساب از دهقانان و پيشه وران مي گرفت، پهلوانان آزاديخواه را به زندان مي انداخت و شـكنجه   
جران بزرگ و اعيان و اشراف از خان راضي بودند، آن هـا  فقط تا. آسي از او دل خوشي نداشت. مي داد 

مجلس عـيش وعشـرت برپـا مـي آردنـد،      . به آمك هم مردم را غارت مي آردند و به آار وامي داشتند    
براي خودشان در جاهاي خوش آب و هوا قصرهاي زيبا و مجلل مي ساختند و هرگز به فكر زندگي خلق 
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 .قانـان مـي افتادنـد آـه مـي خواسـتند ماليـات هـا را بـاال ببرنـد          فقط موقعي به يـاد مـردم و ده    . نبودند
خان بزرگ از آن ها بـاج مـي گرفـت و    . خود حسن خان و ديگر خان ها هم نوآر و مطيع خان بزرگ بودند    

حمايتشان مي آرد و اجازه مي داد آه هر طوري دلشان مـي خواهـد از مـردم بـاج و خـراج بگيرنـد امـا            
 . او را هر سال زيادتر آنندفراموش نكنند آه بايد سهم

صدها و هزارهـا خـان و   . خودآار ثروتمندترين و باقدرت ترين خان ها بود. خان بزرگ را خودآار مي گفتند  
امير و سرآرده و جالد و پهلوان نانخور دربار او بودند مثل سگ از او مي ترسيدند و فرمانش را بدون چون     

 .و چرا، آورآورانه اطاعت مي آردند

دسـتور داد  . به حسن خان خبر رسيد آه حسن پاشا، يكي از دوسـتانش، بـه ديـدن او مـي آيـد     روزي  
 .مجلس عيش و عشرتي درست آنند و به پيشواز پاشا بروند

حسن خان، شنيده : حسن پاشا چند روزي در خانه حسن خان ماند و روزي آه مي خواست برود گفت
 !ام آه تو اسبهاي خيلي خوبي داري

اگـر بخـواهي يـك    . اسبهاي مرا در اين دور و بر هيچ آس ندارد:  در گلو انداخت و گفت حسن خان بادي  
 .جفت پيشكشت مي آنم

 .چرا نخواهم: حسن پاشا گفت

 .حسن خان به ايلخي بانش امر آرد ايلخي را به چرا نبرد تا پاشـا اسـبهاي دلخـواهش را انتخـاب آنـد       
 اسبهاي خيلي خوبي وجود دارند اما هيچكدام علي آيشي، ايلخي بان پير، مي دانست آه در ايلخي 

روزي ايلخي را به آنار دريا برده بود . به پاي دو آره اسبي آه پدرشان از اسبان دريايي بودند، نمي رسد
ناگهان ديد دو اسب از دريا بيرون آمدند و با دو تا ماديان ايلخـي  . و خودش در گوشه اي دراز آشيده بود    

علي آره ها . دو ماديان را زير نظر گرفت تا روزي آه هر آدام آره اي زاييدعلي آيشي آن  . جفت شدند 
اين بود آه وقتي حسن خان . را خيلي دوست مي داشت و مي گفت بهترين اسبهاي دنيا خواهند شد

چرا اسبها را از چرا بازدارم؟ در ايلخي : گفت مي خواهد براي مهمانش اسب پيشكش آند با خود گفت    
 !و آره اسب آه اسب پيدا نمي شودبهتر از اين د

 .ايلخي را به چرا ول داد و دو آره اسب را پاي قصر خان آورد

ديد از اسب خبري نيست و پاي . حسن پاشا خندان خندان از قصر بيرون آمد تا اسبهايش را انتخاب آند
همينهـا  حسن خـان، اسـبهاي پيشكشـي ات البـد     : گفت. قصر دو تا آره ي آوچك و الغر ايستاده اند    
اسـب خوبـت آـه    . شنيده بودم آه تو اسبهاي خـوبي داري . هستند، آره؟ من از اين يابوها خيلي دارم  

 .اينها باشند واي به حال بقيه

صورتش دويد   سر علي آيشي . دنيا جلو چشمش سياه شد. حسن خان از شنيدن اين حرف خون به 
 !مردآه، مگر نگفته بودم اسبها را به چرا نبري: داد زد

خان به سالمت، خودت مي داني آه من موي سرم را در ايلخي تو سفيد آرده ام و : ي آيشي گفتعل
 .در ايلخي تو بهتر از اين دو تا، اسب وجود ندارد. اسب شناس ماهري هستم

جالد، زود چشمهاي اين مرد گستاخ را : خان از اين جسارت علي آيشي بيشتر غضبناك شد و امر آرد
 .درآر

جالد زودي دويد و علي . قدر ناله و التماس آرد آه من تقصيري ندارم، به خرجش نرفتعلي آيشي هر 
 .را گرفت و چشمهايش را درآورد

 .خان، حاال آه بزرگترين نعمت زندگي را از من گرفتي، ايـن دو آـره را بـه مـن بـده     : علي آيشي گفت  
 !بـردار و زود از اينجـا گـم شـو    يابوهـاي مردنـي ات را   : خان آه هنوز غضبش فرو ننشسته بود فريـاد زد  

او در فكر انتقام بود، انتقام خودش و . علي با دو آره اسب و پسرش روشن سر به آوه و بيابان گذاشت    
صبر آند. انتقام ميليون ها هموطنش  .اما حاال تا رسيدن روز انتقام مي بايست 

گذاشت، عاقبت بر سر آوهستان پـر  او روزها و شبها با پسرش و دو آره اسب بيابانها و آوهها را زير پا  
 .اين آوهستان را چنلي بل مي گفتند. پيچ و خمي مسكن آرد
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در تربيت آره ها سخت آوشيد چنانكه بعد از مدتي آـره هـا دو اسـب    » روشن«علي آيشي به آمك     
رآت يكـي از اسـبها را قيـ    .بادپاي تنومندي شدند آه چشم روزگار تا آن روز مثل و مانندشان را نديده بود 

 .ناميدند و ديگري را دورآت

قيرآت چنان تندرو بود آه راه سه ماهه را سه روزه مي پيمود و چنان نيرومند و جنگنده بود آه در ميدان 
جنگ با لشگري برابري مي آرد و چنان باوفا و مهربان بود آه جز آوراوغلو به آسي سواري نميداد مگر   

و اگر از آوراوغلـو دور مـي افتـاد گريـه مـي آـرد و       .  بسپارداين آه خود آوراوغلو جلو او را بدست آسي 
. شيهه مي زد و دلش مي خواست آه آوراوغلو بيايـد بـرايش سـاز بزنـد و شـعر و آواز پهلـواني بخوانـد         

قيرآت زبان آوراوغلو را خوب مي فهميـد و افكـار آوراوغلـو را از چشـمها و حرآـات دسـت و بـدن او مـي             
 .فهميد

 . آمي از قيرآت نداشتالبته دورآت هم دست

از نقشه ي پدرش خبر داشت و از جـان و دل مـي آوشـيد آـه روز انتقـام را هـر چـه بيشـتر           » روشن«
 .نزديكتر آند

زيرا تخم انتقامي آه آاشته بود، حاال سر . وقتي علي آيشي مي مرد، خيالش تا اندازه اي آسوده بود 
ه هاي او را عملي خواهد آرد و انتقام مردم را نقش» روشن«او يقين داشت آه . از خاك بيرون مي آورد    

 .از خانها و خودآار خواهد گرفت

 .جنازه ي پدرش را در چنلي بل دفن آرد» روشن«

در مدت آمي توانست نهصد و نود و نه پهلوان از جان گذشته در چنلي بل جمع آند و مبارزه  » روشن«
 مبـارزه هـا و جنگهـا بـود آـه بـه آوراوغلـو        ي سختي را با خانها و خان بزرگ شروع آند در طول همين  

 .يعني آسي آه پدرش آور بوده است. معروف شد

پهلوانـان چنلـي بـل امـوال     . به زودي چنلي بل پناهگاه ستمديدگان و آزاديخواهان و انتقـام جويـان شـد    
ي بـل قلعـه   چنل. آاروانهاي خانها و اميران و خودآار را غارت مي آردند و به مردم فقير و بينوا مي دادند  

آن آس آه آـار مـي آنـد حـق زنـدگي دارد و آن آـس آـه        : ي محكم مرداني بود آه قانونشان اين بود    
صاحب مي شود و به عيش و عشرت مي پردازد، بايد نابود شود   اگر نـان  . حاصل آار و زحمت ديگران را 

تا نان به دست آيد، هست، همه بايد بخورند و اگر نيست، همه بايد گرسنه بمانند و همه بايد بكوشند     
 .اگر آسايش و خوشبختي هست، براي همه بايد باشد و اگر نيست براي هيچكس نمي تواند باشد

هيچ خـاني  . آوراوغلو و پهلوانانش در همه جا طرفدار خلق و دشمن سرسخت خانها و مفتخورها بودند 
لي بلي ها را پراآنـده  خانها هر چه تالش مي آردند آه چن. از ترس چنلي بلي ها خواب راحت نداشت  
قشون خان بزرگ چندين بار به چنلي بل حمله آرد اما هر بار . آنند و آوراوغلو را بكشند، نمي توانستند

در پيچ و خم آوهستان به دست مردان آوهستاني تارومار شد و جز شكست و رسـوايي چيـزي عايـد      
 .خان نشد

 زن زيباي خود آوراوغلو آه نگار نام داشـت،  مثال. زنان چنلي بل هم دست آمي از مردانشان نداشتند  
شيرزني بود آه بارها لباس جنگ پوشيده و سوار بر اسب و شمشير به دست به قلب قشون دشـمن    

 .زده بود و از آشته پشته ساخته بود

داستانهاي آوراوغلـو  . هر يك از پهلواني ها و سفرهاي جنگي آوراوغلو، خود داستان جداگانه اي است  
 ترآي گفته مي شود و همراه شعرهاي زيبـا و پرمعنـاي بسـياري اسـت آـه عاشـق هـاي        در اصل به  

 .آذربايجان آنها را با ساز و آواز براي مردم نقل مي آنند

 داستان ربوده شدن قيرآت

قيام چنلي بلي ها رفته رفته چنان باال گرفت آه ميدان بر خان بزرگ تنگ شد و موقعي آـه ديـد نمـي      
راوغلو برآيد، ناچار به تمام خانها و اميران و سرآرده هـا و پهلوانـان و بزرگـان قشـون     تواند از عهده ي آو    

 .نامه نوشت و آنها را پيش خود خواند تا مجلس مشورتي درست آند

ضر شدند و هر آس در جاي خود نشست خان بزرگ شروع به سخنراني آرد  :وقتي همه در مجلس حا
ضران، چنان آه خبر داريد، مدتي است «  آه مشـتي دزد و آشـوبگر در آوهسـتان جمـع شـده انـد و       حا
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رهبر اين دزدان غارتگر مهترزاده ي بي سر و پـايي اسـت بـه    . آسايش و امنيت مملكت را بر هم زده اند 
هر جا و در هر گوشـه ي مملكـت هـم    . نام آوراوغلو آه در آدمكشي و دزدي و چپاول مثل و مانند ندارد  

روز بـه روز دار و دسـته ي   . وجـود دارد، داخـل دسـته او مـي شـود     آه دزدي، آدمكشي و مـاجراجويي    
اگر ما دسـت روي دسـت بگـذاريم و بنشـينيم، روزي چشـم بـاز       . آوراوغلو بزرگتر و خطرناآتر مي شود 

آنوقـت يـا   . خواهيم آرد و خواهيم ديد آه چنلي بلي ها همه ي سرزمينها و اموال ما را غصب آرده انـد   
ع آنيم و فرار آنيم يا برويم پيش اين راهزنهـاي آشـوبگر نـوآري و خـدمتكاري     بايد دست و پايمان را جم    

خانهـا، اميـران،   ... تازه معلوم نيست آه خداوند يك ذره رحـم در دل ايـن خائنـان گذاشـته باشـد       . آنيم
اين دزدان آشوبگر به مادر و برادر خود نيز رحم نخواهند : سرآردگان، پهلوانان به شما هشدار مي دهم  

 .آرد

. خطر بزرگي آه امنيت مملكت را تهديد مي آند، مرا مجبور آرد آه امر بـه تشـكيل ايـن مجلـس بـدهم      
اآنون تدبير آار چيست؟ چگونه مي توانيم اين دزد ماجراجو را سر جايش بنشـانيم؟ آيـا اينهمـه نجيـب      

 و پا بر نخواهند زاده و اينهمه خان محترم و پهلوان و سرآرده ي بنام از عهده ي يك مهترزاده ي بي سر
 »..آمد؟

: اهل مجلس آف زدند و فرياد برآشـيدند . خودآار نطقش را تمام آرد و بر تخت جواهر نشانش نشست 
ضامن امنيت ملك و ملت     صداي فرياد اهل مجلس  !..مرگ بر آشوب طلبان چنلي بل!.. زنده باد خودآار، 

صداها . نها و سرآرده ها را ميدادخودآار با حرآت سر و دست جواب خا. ديوارها را تكان مي داد     بعد آه 
 .اگر پول زيادي بدهيم، آوراوغلو دست از راهزني بر مي دارد: يكي گفت. خوابيد، جر و بحث شروع شد

همان امالك دور و بر چنلي بل را به آوراوغلو بدهيم آه هر طور دلش خواست از مردم باج  : ديگري گفت 
 .و خراج بگيرد و ديگر مزاحم ما نشود

پـول و زمـين هـر چقـدر مـي      . آسي پيش آوراوغلو بفرستيم ببينيم حرف آخرش چيست: ديگري گفت 
 .خواهد، بدهيم و آشتي آنيم

همان آسي بود آه حسن خان بـه خـاطر او   . او حاآم توقات بود. نيز در اين مجلس بود  » حسن پاشا «
در مهماني هاي خودآار . حسن پاشا دست راست خان بزرگ بود. چشمان علي آيشي را درآورده بود

هميشه سر سفره مي نشست و هنگامي آه خودآار آسالت داشت، بر سر بالين او چمباتمه مي زد 
تـك تـك   . فوت و فن قشـون آشـي را هـم مـي دانسـت     . و راست يا دروغ خود را غمگين نشان مي داد  

 . مـي آردنـد  آدمهاي قشون مثل سگ از او مي ترسيدند و مثـل گوسـفند از باالدسـتهاي خـود اطاعـت         
خودآار پيشنهاد همه را شنيد و عاقبت . غرض، حسن پاشا در مجلس خودآار بود و هيچ حرفي نزده بود

اآنون گوش آنـيم ببينـيم   . هيچكدام از اين پيشنهادهاي شما آشوب چنلي بل را عالج نمي آند : گفت
 .حسن پاشا چه مي گويد

آخر خانها و اميران و بزرگان هميشه به جاه و . ندخانها و اميران در دل به حسن پاشا فحش و ناسزا گفت
آنها آرزو مي آنند آه نزد خان بزرگ عزيزتر از همه باشند تـا بتواننـد بـا    . مقام يكديگر حسودي مي آنند  

 .آزادي و قدرت بيشتري از مردم باج و خراج بگيرند و بهتر عيش و عشرت آنند

خودآار به سالمت باد، مـن  : ودآار را بوسيد و گفتحسن پاشا بلند شد، تعظيم آرد و زمين زير پاي خ  
سگ آي باشم آه مقابل سايه ي خدا لب از لب باز آنم اما اآنون آه امر مبارك خودآار بر اين است آه 

امـر خودآـار فرمـان خداونـد     «: من آمتر از سگ هم حرفي بزنم، ناچار اطاعت مـي آـنم آـه گفتـه انـد         
 ».است

او را . خودآار به سالمت باد، من آوراوغلو را خوب مي شناسـم : گفتحسن پاشا تعظيم ديگري آرد و     
چشمان پدر گستاخش را من گفتم درآوردند، اآنون نيز . با هيچ چيز نمي شود آرام آرد مگر با طناب دار
تـا ايـن راهـزن زنـده اسـت آب گـوارا از گلـوي مـا پـايين          . ميل دارم آوراوغلو را با دستان خودم خفه آنم 

يك لشكر عظيم آه گردش چشمه ي خورشيد را تيـره و  . بايد به چنلي بل لشكر بكشيم  . نخواهد رفت 
البته باز امـر، امـر مبـارك خودآـار اسـت و مـا سـگان        . تار آند و اول و آخرش در شرق و غرب عالم باشد  
 .شماييم و جز واق واق چيزي براي گفتن نداريم

 . بوسيد و بر جاي خود نشستحسن پاشا باز تعظيم آرد و زمين زير پاي خودآار را

آفرين، حسن پاشا، : عاقبت خودآارگفت. همه چشم به دهان خودآار دوخته بودند. مجلس ساآت بود
 .راستي آه سگ باهوشي هستي. آفرين بر هوش و فراست تو
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ضايتشـان را         صاحبشان دم تكان مي دهند تـا شـادي و ر حسن پاشا از اين تعريف مثل سگها آه جلو 
ما جز لشگر آشي به چنلي : لبخند زد و خود را شاد و راضي نشان داد، بعد خودآارگفتنشان دهند، 

لشگر آشي اين دفعه بايد چنان باشد آه از بزرگي آن لرزه بر تخته سنگهاي چنلي . بل چاره اي نداريم
صالح ديدي سربازگيري آن و . بل بيفتد آماده حسن پاشا، از اين ساعت تو اختيار تام داري آه هر طوري 

تدارك حملـه را ببـين و آـار ماجراجويـان آوهسـتان را      . تو فرمانده آل قشون خواهي بود. ي حمله باش 
صدراعظم خودم مي آنم. تمام آن  .اگر آوراوغلو را از پاي درآوردي، ترا 

ضران، بدانيد و آگاه باشـيد آـه از ايـن سـاعت بـه بعـد       : خان بزرگ بعد رو آرد به اهل مجلس و گفت     حا
هر آـس از فرمـان او سـرپيچي آنـد، طنـاب دار      . شا فرمانده آل قشون است و اختيار تام دارد حسن پا 

 .منتظر اوست

 .دلهايشان از حسد و آينه پر شده بود. اهل مجلس ندانستند چه بگويند

*** 
در . حسن پاشا از مجلس خودآار خارج شد و بدون معطلي به توقات رفت و سـربازگيري را شـروع آـرد     

گيري با پهلوانان و سرآردگان زيردست خود شوراي جنگي ترتيب مي داد آه نقشه حمله به حين سرباز
: در يكي از اين شوراها مهتر مورتوز آه پهلوان بزرگي بود، بـه حسـن پاشـا گفـت    . چنلي بل را بكشند    

 پاشا به سالمت، ما خاك پاي خودآار و شما هستيم و مي دانيم آه فرمان شما، فرمان خداوند است و 
هيچكس حق ندارد از فرمان شما سرپيچي آند اما اين هم هست آه تا وقتي آوراوغلو بر پشت قيرآت     

اگـر مـي خواهيـد    . نشسته، اگر مردم تمام دنيا جمع شوند، باز نمـي تواننـد مـويي از سـر او آـم آننـد       
راوغلو نتيجـه اي  آوراوغلو از ميان برداشته شود، اول بايد اسبش را از دستش درآوريم واال جنگيدن با آو 

 .نخواهد داشت

مورتوز، آسي آه درد را بداند درمان را هم بلـد  : گفت. حرف مهترمورتوز به نظر حسن پاشا عاقالنه آمد  
 بگو ببينم چطور مي توانيم قيرآت را از چنگ آوراوغلو درآوريم؟. است

ر از جان گذشته بايـد آـه   پاشا به سالمت، قيرآت را آه نمي شود با پول خريد، يك نف: مهتر مورتوز گفت 
 .به چنلي بل برود يا سرش را به باد بدهد يا قيرآت را بدزدد و بياورد

صدايي برنخاست، . همه سرها به زمين دوخته شده بود. حسن پاشا به اهل مجلس نگاه آرد از آسي 
چل اهل مجلس نگاه آردند و آ. ناگهان از آفشكن مجلس پسر ژنده پوش پابرهنه ي آچلي برپاخاست  

هيچ معلوم نبود از آجـا مـي   . آچل حمزه نه پدر داشت و نه مادر و نه خانه و زندگي. حمزه را شناختند 
سگ . به هيچ مجلس و مسجدي راهش نمي دادند آه آفش مردم را مي دزدد. خورد و آجا مي خوابد  

ي دانسـت  حاال چطوري در اين شوراي جنگي راه پيدا آرده بود، فقط خودش م. محل داشت، او نداشت  
 .آه از قديم گفته اند، آچلها هزار و يك فن بلدند

اينجا ديگر پهلواني و زور بازو به . پاشا، اين آار، آار من است: غرض، حمزه به وسط مجلس آمد و گفت  
اگر توانستم قيرآت را بيـاورم آـه   . و حقه زدن شغل آبا و اجدادي من است. درد نمي خورد، حقه بايد زد  

بگذار از هزاران آچـل مملكـت   : م نتوانستم وآوراوغلو مچم را گرفت، باز طوري نمي شودآورده ام، اگر ه 
 .يك سر آم بشود

 .حمزه، اگر توانستي قيرآت را بياوري، از مال دنيا بي نيازت مي آنم: حسن پاشا گفت

 .پاشا، مال دنيا به تنهايي به درد من نمي خورد: حمزه گفت

 . مقام بيگي به تو مي دهم.ترا حمزه بيگ مي آنم: پاشا گفت

 .اين هم به تنهايي گره از آار من نمي گشايد. نه، پاشا: حمزه گفت

 .ترا پسر خودم مي آنم: حسن پاشا گفت

من هيچكدام اينها را به تنهايي نمي خواهم و تو هم آه هـر  ! نه، قربانت اهل مجلس گردد : حمزه گفت 
خواهم آه براي من از هر سه ي اينها قيمتي تر باشد بگذار چيزي از تو ب. سه را يكجا به من نمي دهي

 .و براي تو ارزانتر
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 بگو ببينم چه مي خواهي؟: حسن پاشا گفت

 .پاشا، من دخترت را مي خواهم: حمزه گفت

اين : حسن پاشا به شنيدن اين سخن عصباني شد، مشت محكمي بر دسته ي تخت زد و فرياد آشيد
اگر مهتر  ...ك باباي آچلي بيشتر نيست مي خواهد داماد من بشودي. احمق بي سر و پا را بيرون آنيد    

مهتر مورتوز جلو جالدان را . مورتوز به داد آچل نرسيده بود، جالدان همان دقيقه او را پاره پاره مي آردند
قربانت گردم پاشا، مگر فرمان خان بزرگ را فراموش آرده ايد آـه بايـد هـر    : گرفت و به حسن پاشا گفت  

 ده آار آوراوغلو را تمام بكنيم؟طوري ش

ضـي         حسن پاشا آرام شد و پيش خود حساب آرد ديد آه راهي ندارد جز اين آه بايد آچـل حمـزه را را
آخر آدم احمق، تو در اين دختر چه ديده اي آه او را باالتر از همه چيـز مـي   : بنابراين به حمزه گفت . آند

 داني؟

من هم آه خوب ديگر، باالخره . ا همه فن حريف مي شوندپاشا، خودت مي داني آه آچله: حمزه گفت
. مي دانم آه تو نمي آيي اين سـه چيـز را يكجـا بـه مـن بـدهي      . حساب دخل و خرج خودم را مي آنم  

اما اگر دخترت را بگيـرم، مـي   . يعني هم مال و ثروت بدهي، هم مرا حمزه بيگ بكني و هم پسر خودت    
بعد هم آه مال و ثروت و مقام خـود بـه خـود خواهـد     .  است ديگرو داماد آدم مثل پسرش . شوم داماد تو  

 .آمد

هـيچ دلـش نمـي    . حسن پاشا به فكر فرو رفت. تمام اهل مجلس بر هوش و فراست حمزه آفرين گفتند 
آمد دختر را به آچل حمزه بدهد اما از طرف ديگر فكر مي آرد آه اگـر قيـرآت بـه دسـت بيايـد، آوراوغلـو           

صدراعظمي به او خواهد رسيددرب و داغون خواهد ش      .حمزه، قبول دارم: بنابراين گفت. د و آنوقت مقام 
زحمت بكش دو خط قولنامه بنويس و پايش را مهرآن بده من . نه پاشا، اينجوري نمي شود: حمزه گفت

 بگو بگذارم به جيب بغلم، بعد مهلت تعيين آن، اگر تا آخر مهلت قيرآت را آوردم، دختر را بده، اگر نياوردم
 .گردنم را بزنند

حسن پاشا ناچار دو خط قولنامه نوشت و پايش را مهر آرد و داد به دست آچل حمـزه و مهلـت تعيـين     
آچل حمزه آاغذ را گرفت و تا آرد گذاشت به جيب بغلش و بـا سـنجاق بزرگـي جيـبش را محكـم          . آرد

 .پاشا، حاال اجازه بده من مرخص شوم: بست و گفت

*** 
شا و ديگران را به حال خود مي گذاريم آه تدارك قشون آشي و حمله به چنلي بل را اآنون ما حسن پا

 .ببينند و مي رويم دنبال آچل حمزه

هايش را محكم پيچيـد،  » )پاپيچ، نواري آه به ساق پا مي پيچند(زنگال «آچل چارقهايش را به پا آرد،   
روز و شب . گرفت و راه افتادمشتي نان توي دستمالش گذاشت و به آمرش بست و دگنكي به دست     

شب و روز راه رفت، منزل به منزل طي منازل آرد، در سايه ي خار بوته ها مختصر استراحتي  . راه رفت 
آوراوغلـو   .آرد، و از آوهها و دره ها باال و پايين رفت تا يك روز عصر به پاي آوهستان چنلي بـل رسـيد    

ن رو را زير نظر گرفته بود آه ديد يك نفر رو به چنلي روي تخته سنگ بزرگي ايستاده بود، راههاي آاروا 
آوراوغلو آنقـدر منتظـر شـد آـه آچـل حمـزه       . بل گذاشته است و بعد چهار دست و پا از آوه باال مي آيد 

آوراوغلو خود پايين آمد و جلو . رسيد به پاي تخته سنگ و شروع آرد خود را از تخته سنگ باال آشيدن    
 بگـو ببيـنم آيسـتي؟ از آجـا مـي آيـي، و بـه آجـا مـي روي؟         !  تكان نخـور :آچل حمزه را گرفت و گفت  

حمزه ناگهان سر بلند آرد و ديد جواني روبرويش ايستاده چنـان و چنـان آـه آدم جرئـت نمـي آنـد بـه          
چشمانش پر از آينه و سبيلهايش مانند شاخهاي پيچاپيچ قوچ، آماده ي فرو رفتن و . صورتش نگاه آند 

اين شمشير هرگز از ريختن : مر داشت چنان و چنان آه آدم به خودش مي گفتشمشيري به آ. دريدن
! ببين چگونه درون غالف خود احساس خفگـي مـي آنـد   . خون خانها و دشمنان مردم سير نخواهد شد 

آه «: گويي شمشير آوراوغلو هميشه به تـو مـي گفـت   ! فوالد اين شمشير را گويا با آينه جوشانده اند    
ما نمي توانيم محبت خود را به مردم ثابت آنيم مگر اينكه ! نند محبت مقدس هستياي آينه، تو هم ما

ــورزيم    ــردم آينـه ب ــايي       . بـه دشـمنان م ــت مـي نم ــالم، بـه سـتمديدگان محب  ».تـو بـا ريخــتن خـون ظ
دنبـال  : آچل حمزه با نگاه اول آوراوغلو را شناخت اما در حال حيلـه آـرد و خـود را بـه آن راه زد و گفـت         

 .مي گردمآوراوغلو 

 آوراوغلو را مي خواهي چكار آني؟: آوراوغلو پرسيد
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روز و شبم را در نوآري خانها و پاشاها هدر . من ايلخي بان هستم! درد و بالت به جان من: حمزه گفت
آاشـكي مـادرم بـه    . اينقدر از آبگيرهاي پر قورباغه آب خورده ام آه لب و لوچه ام پر زگيل شده. آرده ام 

چون سرم آچل است، نمي توانم . سياه مي زاييد و ديگر مرا گرفتار مصيبت نمي آردجاي من يك سگ 
هيچ جا بند شوم، هر قدر هم جان مي آنم و برايشان آار مي آنم، تا مـي فهمنـد سـرم آچـل اسـت       

ديگر نمي دانم چـه  . ديگر از دست آچلي دنياي به اين گل و گشادي برايم تنگ شده. بيرونم مي آنند  
قربان قدمهايش بروم، شنيده ام خيلـي گذشـت و   . حاال آمده ام آوراوغلو را ببينم. م بكنم خاآي به سر  

يـا بگـذار پـس مانـده ي سـفره اش را      . جوانمردي دارد و يك لقمه نان را از هيچ آس مضايقه نمـي آنـد   
آـه  بخورم و در پس سنگي و سوراخي چند روز آخر عمرم را سر آنم، يا اينكه سرم را از تـنم جـدا آنـد     

 .اين سر ناقابل آه ارزشـي نـدارد، قربـان قـدمهاي آوراوغلـو بـروم      . براي هميشه از درد و غم آزاد شوم  
چنان گريه مـي  . آچل حمزه حرفهايش را تمام آرد و هاي هاي شروع آرد به گريه آردن و اشك ريختن  

و خـود مـن   آوراوغلـ ! پاشـو بـرويم  : آرد و اشك مي ريخت آه آوراوغلو دلش بـه حـال او سـوخت و گفـت     
 .هستم

بـه مـن   !  مـرا از در مـران   قربان تو، آوراوغلـو، : حمزه تا اين حرف را شنيد افتاد به پاهاي آوراوغلو و گفت  
 !رحم آن

مرد آه نبايد به خاطر يك لقمه نان به ! بلند شو، آخر تو مردي: آوراوغلو حمزه را از زمين بلند آرد و گفت
 .پاي آسي بيفتد

من به : حمزه گفت خوب، بگو ببينم چه آاري از دستت برمي آيد؟: اوغلو گفتآور. آچل حمزه بلند شد  
. قربانت، آوراوغلو، خودم مي دانم آه تـو نمـي تـواني مـرا بـا ايـن سـر آچلـم آبـابپز و شـرابدار بكنـي               

ضـي ام   پـدرم و پـدربزرگم هـم اينكـاره     . همينقدر آه يك اسبي دست من بدهي برايت پرورش بدهم، را
 .بوده اند

 .وغلو دست آچل حمزه را گرفت و با خود آورد پيش يارانآورا

آوراوغلو، اين را ديگر از آجا پيدا آردي؟ بهتر است هـر چـه مـي خواهـد بـدهيم بـرود پـي         : ياران گفتند 
 .خوب نيست در چنلي بل بماند. آارش

يم؟ اصال ما مگر فراموش آرده ايد آه ما به خاطر همين آدمها، همين بيچاره ها مي جنگ: آوراوغلو گفت
دلي حسن،  .در چنلي بل جمع شده ايم آه چه چيز را نشان بدهيم؟ اين را مي خواهم به من بگوييد    

آينه ي تمام نشدني در آنار محبت . آوراوغلو، راستي آه انسان واقعي تو هستي: يكي از ياران گفت
يني حاضري از همه وقتي آسي را محتاج محبت مي ب. تمام نشدني در جان و دل تو جاي گرفته است

چيزت دست برداري، و وقتي هم با دشمن روبرو مي شوي از همه چيزت دست بر مي داري تا با تمام   
 ...قوه ات به دشمن آينه بورزي و خونش را بريزي

نگار خانم، زن آوراوغلـو، مـردان و   . زنان چنلي بل از گوشه و آنار آمده بودند و به گفتگو گوش مي دادند 
تو راست مي گويي دلي حسن، اما اين :  زد و خود را وسط انداخت و رو به دلي حسن گفتزنان را آنار

از آجا معلوم آه اين آدم جاسوس و خبرچين حسـن  . دفعه مثل اينكه آوراوغلو محبت بيخودي مي آند  
 پاشا نباشد؟

ر سـراپا آتـش   اين بيچاره اگـ : آوراوغلو آه ديد ياران همه طرف نگار را گرفتند، گفت. آسي چيزي نگفت  
بهتر است بگذاريم در چنلي بل بماند يـك لقمـه   . هم باشد، نمي تواند حتي زير پاي خودش را بسوزاند    
 .نان بخورد و چند روز آخر عمرش را بي دردسر بگذراند

. شكمش را سير مي آرد و دنبال آارهايي مي رفت آه ياران به او مي گفتند. آچل حمزه در چنلي ماند
چنلي بل جايي . تند و چنان خوب انجام مي داد آه به زودي احترام همه را به دست آوردآارها را چنان 

. هر چه بود مال همه بـود . اصال در آنجا آسي ثروتي نداشت. نبود آه احترام آدم به لباس و ثروت باشد  
 همه آار مي آردند، همه مي جنگيدند، همه مي خوردند و به وقت خود مجلس شراب و ساز و رقص و    

 .آواز برپا مي آردند

اين يابو بـس آـه آـار آـرده     . آوراوغلو وقتي زرنگي آچل حمزه را ديد، مراقبت يابويي مردني را به او داد 
 .بود و بار آشيده بود، ديگر پوست و استخواني بيشتر برايش نمانده بود

رد و با جان و دل صبح و عصر تيمارش مي آ! آچل حمزه شروع آرد به مراقبت و تيمار يابو، چه جور هم    
. گاهي هم از جو و علوفه ي اسبهاي ديگر مي دزديد و مي ريخت جلـو يـابو  . در خدمت يابو مي آوشيد  
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يابو مي خورد و مي خورد و تيمار مي ديد و روز به روز آب زير پوستش مي دويد، چنان آه در مدت آمي 
 .حسابي چاق شد و آماده ي آار آردن

يابو را آه ديد، اول نشناخت، بعد آه شناخت مـات و مبهـوت   .  طويله آمدروز آوراوغلو براي سرآشي به 
: حمـزه گفـت   .حمزه، من هيچ نمي دانستم تو اينقدر خوب مي تواني تيمار اسبها را بكني  : گفت. ماند

من چشم باز آرده ام و خودم را اينكاره ديده ام و پدرم و پدربزرگم هم اينكاره بوده . قربانت بروم آوراوغلو
 ...ندا

بهتـر اسـت آن را بـه    . نمي دانم چطور شده آـه امسـال دورآت آمـي الغـر و نـزار شـده      : آوراوغلو گفت 
آچـل حمـزه از    .حمزه، بايد چنان مراقبش باشي آه هر چه زودتر بپاي قيـرآت برسـد  . دست تو بسپارم 

ا هـم نوبـت   امروز دورآت را به دست او مـي سـپارند، البـد فـرد    . شنيدن اين حرف قند توي دلش آب شد    
 .قيرآت خواهد شد

اما حمزه چنان در دل . ياران آوراوغلو، از زن و مرد، راضي نبودند آه دورآت به دست حمزه سپرده شود    
 .آوراوغلو جا باز آرده بود آه آوراوغلو آوچكترين شكي به او نداشت

بـا آليـدهاي   پـاي هـر دو اسـب بخـو داشـت      . دورآت و قيرآت دو تايي در يك طويله نگهداري مي شـدند     
. جداگانه، بعالوه زنجير محكمي به گردن هر آدام بود آه زنجير هم به ديواره ي طويله ميخكوب شده بود

هيچ پهلواني قادر نبود پيش اسبها برود و اگر هم به نحوي مي رفت هيچ طوري نمي توانست اسبها را 
 .آليدها را خود آوراوغلو نگاه مي داشت. باز آند و در ببرد

حمزه در تيمار اسب سخت آوشيد امـا وقتـي اسـب    . غلو حمزه را برد و دورآت را به دستش سپرد آوراو
. شروع آرد آه آبي زير پوستش بدود و به حال اولش در بيايد، آچل حمـزه جـو و علوفـه اش را آـم آـرد      

ده روز به آخر، حمزه چرا دورآت باز شروع آر: آوراوغلو از حمزه پرسيد. اسب باز شروع آرد به الغر شدن
 روز ناتوان تر مي شود؟ نكند خوب مراقبش نيستي؟

اما خيال مـي آـنم دورآت احتيـاج بـه     . من آنچه از دستم برمي آيد مضايقه نمي آنم : آچل حمزه گفت  
از پا و گردن هم . آخر آوراوغلو، اين حيوان زبان بسته شب و روزش توي طويله مي گذرد. هواي آزاد دارد
 .ت ناتوانيش همين استحتمًا عل. زنجير شده

آوراوغلو آليد بخوي دورآت را درآورد داد به حمزه آه اسب را گاهگـاهي بيـرون بيـاورد تـا هـواي آزاد بـه        
 .تنش بخورد

اگر آچل حمـزه دورآت را بـردارد   . باز ياران اعتراض آردند آه آدم نبايد به هر آس و ناآسي اطمينان آند  
 فرار آند چكار مي شود آرد؟

آچل حمزه چنـد روزي   .هيچ نترسيد، طوري نمي شود: باز زنان و مردان را ساآت آرد و گفت  آوراوغلو  
روزها پشت سر هم مي گذشت  .دورآت را چنان آرد آه اصال نشاني از ناتواني و الغري در اسب نماند    
. مهلت نيز داشت تمام مـي شـد  . و حمزه مي ترسيد آه نتواند به موقع قيرآت را به حسن پاشا برساند 

من اگر يك سال و دو سـال هـم   : بعد از مدتها فكر و خيال و شك و نگراني عاقبت شبي به خودش گفت    
بعالوه در توقات آسي نيست آه بين قيرآت . اينجا بمانم آوراوغلو هرگز آليد قيرآت را به من نخواهد داد 

گويم آه قيرآت همين بهتر است همين امشب دورآت را ببرم بدهم به حسن پاشا ب. و دورآت فرق بگذارد
تا آي بايد . بعد هم دختر پاشا را بگيرم و چند روزي عيش و نوش بكنم و غم دنيا را فراموش آنم    . است

پس مانده ي سفره ي هر آس و ناآس را بخورم و از همه جا رانده شوم؟ دختر پاشا آه زنم شد، ديگر  
مـن مـي   . به من آچل حمزه بگويـد آسي نمي تواند به من چپ نگاه آند، ديگر آسي جرئت نمي آند     

. داماد پاشا هم آـه هـر آـاري دلـش خواسـت مـي توانـد بكنـد        . مي شوم داماد پاشا! شوم حمزه بيگ  
بـراي  . آنوقت تالفي تمام شبهايي را آه گرسنه مانده ام و توي خاآروبه ها خوابيـده ام، در خـواهم آورد    

آلفت بي حساب خواهم داشت، ميليون خودم در ييالق ها قصرهاي باشكوهي خواهم داشت، آنيز و  
ميليون پول خرج خواهم آرد، شرابهاي گران قيمت خواهم خورد، جوجه آباب و گوشت بوقلمـون و تيهـو    
خواهم خورد و لباسهاي پر زر و زيور خواهم پوشيد، شكارگاه مخصوص خواهم داشت، مهتـر و دربـان و    

 !.. خوشي ديوانه مي شومدارم از زيادي!.. آخ، خدايا!.. چه و چه خواهم داشت

دورآت را زين آرد و سـوار شـد، و راه افتـاد و    . آچل حمزه اين فكرها را مي آرد و آماده ي رفتن مي شد  
 .مثل باد از چنلي بل دور شد
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فهميد آه آار از . صبح دلي مهتر آمد به اسبها سر بزند، ديد نه دورآت سر جايش است و نه آچل حمزه
بلند شو آه ديگر وقت خـواب  : ياد باالي سر آوراوغلو آمد و بيدارش آرد و گفتبا خشم و فر  . آار گذشته 

 !..آچل حمزه دورآت را در برده. نيست

 :ياران از زن و مرد شروع آردند به سرزنش آوراوغلو آه. در چنلي بل ولوله افتاد

سـب پهلـوان را    مگر به تو نگفتيم آه به هر آس و ناآسي نمي شود اعتبار آرد؟ فرق نمي آند آـه ا     -
تاآنون از ترس ما پرنده نمـي توانسـت در آسـمان چنلـي بـل پـر       . هر دو ناموس اوست. ببرند يا زنش را    

نام آوراوغلو، چنلي بل و ياران آه مي آمد خانها و پاشاها و خان بزرگ چون بيد بر خود مي لرزيدند . بزند
م و نشان آمده از اينجا اسـب مـي دزدد و   اما اآنون ببين آار ما به آجا آشيده آه يك باباي آچل بي نا    

. همين امروز و فرداست آه خبر به همه جا برسد و از هر طرف دشمنان رو به سوي ما بياورند . مي برد 
آوراوغلو، تو به دست خود چنان آاري آردي آـه اگـر همـه ي عـالم دسـت بـه يكـي مـي شـد، نمـي            

 خواهي آرد؟توانست بكند، حاال بگو ببينم دورآت را از آجا پيدا 

سوارش مي شوم و مي روم دورآت را پيـدا  . دورآت نيست اما قيرآت آه سر جاش هست: آوراوغلو گفت 
 .آمتر سرزنشم بكنيد. مي آنم

مگر تو خودت به مـا  . چرا سرزنشت نكنيم؟ تو قانون چنلي بل را شكسته اي: نگار خانم جلو آمد و گفت 
ود نشويم؟ مگر تو خودت نگفتـه اي آـه گـاهي يـك     نگفته اي آه اسير احساس رحم و محبت بيجاي خ  

محبت نابجا هزار و يك خيانت و گرفتاري به دنبال مي آورد؟ تو با رحم و شفقت نابجايت پاي خبرچينان و 
 .خيانتكاران را به چنلي بل باز آرده اي

دنبالش خواهي تو از آجا مي داني آه آن خبرچين از آجا آمده بود و دورآت را به آجا برده آه مي گويي 
ديـوار پـوالدين   … رفت و اسب را پيدا خواهي آرد؟ دورآت رفت و اآنون بايد منتظر حمله ي دشمنان شـد  

آوراوغلو سخت غضب نـاك   …چنلي بل ترك برداشته اين آار دشمنان ما را خوشحال و جري خواهد آرد 
صـدايش در نمـي آمـد و ف            قـط از زور غضـب و   بود اما چون مي دانست آه خـود او گناهكـار اسـت هـيچ 

 .پريشاني سبيلهايش را مي جويد و پيچ و تاب مي خورد

 !ايواز، به من شراب بده: ناگهان بلند شد و رو به ايواز آرد و نعره زد

بعد رو آرد به دلي مهتـر  . آوراوغلو هفت آاسه شراب پشت سر هم سرآشيد. ايواز پهلوان شراب آورد    
 !اسب را زين آن: و نعره زد

. لـب از لـب بـر نمـي داشـت     . انگار آوراوغلو الل و بي زبـان شـده بـود   . ين آردند و پيش آوردندقيرآت را ز 
قيرآت تا آوراوغلو را بـر  . صورتش چنان سرخ شده بود آه آدم خيال مي آرد آه اآنون آتش خواهد گرفت  

 آـه  در حال سـم بـر زمـين زد و چنـان گـردي راه انـداخت      . پشت خود ديد، شدت غضب او را نيز دريافت 
آنگاه آوراوغلو نعره اي زد، چنان نعره اي آه هر گاه ميدان جنگ مي بود، . پهلوان را از چشمها پنهان آرد

قيرآت در جواب نعره ي آوراوغلـو روي  . قشون زهره ترك مي شد و اسلحه از دستش بر زمين مي افتاد    
ز بلنـدي هـا لرزيـد و افتـاد و     دو پا بلند شد و يال و گردن برافراشت و چنان شيهه اي آشيد آه سنگها ا 

صد و يك اسب با هم شيهه مي  صد نقطه ي آوهستان در چنلي بل پيچيد، انگاري  صدايش از  برگردان 
لحظـه  . آنگاه مرد و مرآب چون برق از ميان گرد و غبار بيرون جستند و از آوهستان سرازير شدند    . زدند

 دل دشـت لكـه ي سـفيدي را ديدنـد آـه بـه       اي بعد ياران چنلي بل از باالي تخته سـنگ نگهبـاني، در   
 .سرعت دور مي شد و خط سفيدي دنبال خود مي آشيد

*** 
گاهي هم پشـت سـرش   . اسب مي راند و مي رفت. آچل حمزه از ترس جان در هيچ جايي توقف نكرد    

سر راه آم مانده بود به چهل آسياب ها برسد آه باز پشت سرش . نگاه مي آرد و بر اسب هي مي زد 
 آرد ديد در آن دور دورها چنان گردي به هوا بلند مي شود انگاري زمين خاك مي شود و پخش مي نگاه
آمي آه دقت آرد ديد آوراوغلوست آه بر پشت قيرآت مـي رانـد و هـيچ پسـتي و بلنـدي نمـي           . شود

ه آب دهان آچل حمـز  .شناسد و چون باد مي آيد چنان و چنان آه اگر بر زمين بيفتد هزار تكه مي شود  
خشك شد، زبان در دهانش بيحرآت ماند و حس آـرد آـه خيلـي وقـت پـيش مـرده اسـت و تـوي قبـر            

ديگر آاري نتوانست بكند جز اين آه هر چه تندتر خود را به در آسياب رساند و پياده شـد و  . گذاشته اند 
صدا زد، آهـاي آسـيابان، زود بيـا         ! بيـرون بـدبخت  جلو دورآت را به تير دم در بست و با عجله آسيابان را 

 ...اجلت رسيده دم در



صمد بهرنگي   http://Gajil.20m.com:  گجيل ------------------------------- )١(مجموعه آثار 

71/٢٦ 
 

چـي شـده بـرادر؟ از    : با نگراني و ترس پرسيد. آسيابان فوري بيرون آمد اما نا نداشت روي دو پا بايستد  
 جان من پيرمرد چه مي خواهي؟

. از چنلي بل مـي آيـد  . آنكه دارد مي آيد آوراوغلوست. نگاه آن. من هيچ چيز نمي خواهم  : حمزه گفت 
آخـر سـر حكيمهـا و    . هيچ دوا و درماني ناخوشـي اسـبها را از بـين نبـرده    .  گري شده ايلخي اش دچار  

حاال آوراوغلو دنبال مغز آسيابان مي گردد آـه  . آيمياگرها گفته اند آه مغز آسيابان دواي اين درد است  
مـن را حسـن پاشـا    . اسبهايش خوب شوند واال بدون اسب آه نمي توانند بـا خانهـا و پاشـاها بجنگنـد        

مگر نشنيده اي آـه حسـن پاشـا مـي     . ستاده آسيابانها را خبر آنم آه به موقع جانشان را در ببرند    فر
 خواهد به چنلي بل قشون بكشد؟

چرا، شنيده ام اما حاال مي گويي چه خاآي بـه سـر آـنم؟    : عاقبت گفت. آسيابان نا نداشت حرف بزند 
 آجا مي توانم فرار آنم؟. هفت هشت سر نانخور دارم

من آوراوغلو را يـك جـوري   . زود باش لخت شو لباسهاي مر بپوش برو زير ناو قايم شو: زه گفت آچل حم 
اگر هم نتوانستم دست به سر آنم بگذار مرا بكشد، تـو زن و بچـه داري، هـيچ    . دست به سر مي آنم  

مـن آدم بـي آـس و آـاري هسـتم، از      . دلم نمي آيد آه هشت تا نانخور يتيم و بي سرپرسـت بماننـد      
 .ي هم سير شده امزندگ

آچـل  . آسيابان در حال لباسهايش را درآورد و لباسهاي آچل را پوشيد و رفت زير ناو آسـياب قـايم شـد     
صورتش  حمزه هم فوري لباسهاي آسيابان را پوشيد و يكدفعه خودش را انداخت توي آپه ي آرد و سر و 

 .را سفيد آرد

آچـل حمـزه بـا     !آهاي آسيابان، زود بيـا بيـرون  :  زدناگهان آوراوغلو چون اجل بر در آسياب رسيد و نعره  
ضرم: لباس آسياباني بيرون آمد و گفت اسب سواري آه : آوراوغلو گفت .با من بوديد؟ در خدمتگزاري حا

 همين حاال پيش از من اينجا آمد چطور شد؟

 زرد شـد و  نمي دانم چه آاري آرده آه تا شما را ديد رنگـش . رفته زير ناو قايم شده : آچل حمزه گفت  
 .به من هم گفت آه جايش را به آسي نگويم. رفت تپيد زير ناو

تو جلو اسب مرا بگير، خودم مي دانـم چـه بـه روزگـارش     : آوراوغلو جست زد از اسب پياده شد و گفت    
 .بياورم

آسيابان خود  !د بيا بيرون، حمزه: آنگاه جلو قيرآت را به دست حمزه سپرد و تو رفت، بعد خم شد و گفت
بهتـر  . چرا بيايم بيرون؟ من از آن مغزهايي آه گري ايلخي تو را خوب آنـد نـدارم  : ا دورتر آشيد و گفت    ر

 .است همينجا بميرم و بيرون نيايم

 !گري آدام بود؟ مغز آدام بود؟ مـي گـويم بيـا بيـرون، مـرا عصـباني نكـن       ! ول آن احمق  : آوراوغلو گفت 
 تو تپيد تا باالخره پاي آسيابان را گرفت و بيرون آشـيد امـا   آوراوغلو هم. آسيابان باز خود را دورتر آشيد 

آنوقـت فهميـد آـه آچـل     . وقتي چشمش به او افتاد، ديد آه آچل آجا بـود، ايـن يـك آدم ديگـري اسـت      
در بيرون چـه ديـد؟ ديـد آـه آچـل      . فوري از جا جست و بيرون دويد. بدجوري آاله سرش گذاشته است 

آنوقتهـايي آـه حمـزه تيمـار دورآت را مـي آـرد،       . ه ي حرآت استحمزه بر پشت قيرآت نشسته و آماد  
مختصر آشنايي هم با قيرآت به هم زده بود، بعالوه چون خود آوراوغلو جلو او را به دست حمزه سپرده   

آوراوغلـو ديگـر زمـين و    . بود، اين بود آه حمزه توانسته بود با آمي نوازش و زبان نرم سوار قيرآت شـود     
خواست شمشير بكشد و حمله آنـد امـا فكـر    . غضب چشمانش را آور آرده بود. ختزمان را نمي شنا 

آرد آه اگر قيرآت قدم از قدم بردارد ديگر پرنده هم نمي تواند به گرد پايش برسد و آنوقت آـار بـدتر از بـد        
ي آنجـور . آهاي، حمزه، تند آمده ام قيرآت عرق آـرده : بنابراين آمي آرام شد و به حمزه گفت. مي شود 

 .بيا پايين آمي راه ببر عرقش خشك شود. سوار مي شوي آخر اسب مريض مي شود

 .يواش يواش مي روم، عرقش خود به خود خشـك مـي شـود   . عجله اي ندارم. عيبي ندارد : حمزه گفت 
آوراوغلو ديد حمزه خيلي ناشيانه اسب مي رانـد، جلـو را   . حمزه اين را گفت و اسب را به حرآت درآورد 

آخـر نمـك   : آوراوغلو تاب نيـاورد و گفـت  . د آه آم مي ماند دهنه لبهاي اسب را پاره آند چنان مي آش  
بحرام، نانكور، چرا جلو چشم من حيوان را اذيت مـي آنـي؟ مگـر نمـي دانـي مـن قيـرآت را از دو ديـده           

: حمـزه گفـت   .بيشتر دوست دارم؟ حق نـان و نمكـي را آـه بـه تـو دادم، خـوب آـف دسـتم گذاشـتي          
يك ماه آمتر پس مانـده  . به مردي و گذشت مشهور شده اي. تو پهلواني، اسم و رسم داري  آوراوغلو،  

 يـك اسـب چـه ارزشـي      تازه،. ي سفره ات را خورده ام ديگر چرا به رخم مي آشي؟ از تو خوب نيست    
 !دارد آه اينهمه التماس مي آني
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حـاال  .  داني آه قيرآت يعني چـه تو خودت مي. حمزه ي حقه باز، خودت را به آن راه نزن : آوراوغلو گفت 
حمـزه   اگر خانها و پاشاها بشنوند آه قيرآت را برده اند، هيچ مي داني چقدر خوشحالي خواهنـد آـرد؟    

خواست حرآت آنـد آـه آوراوغلـو     .اين حرفها به درد من نمي خورد. آوراوغلو، من ديگر بايد بروم  : گفت
دانـم آـه تـو خـودت قيـرآت را نگـاه نخـواهي        من مـي  . آهاي حمزه، گوش آن ببين چه مي گويم : گفت

ــت ــل فرســـــتاده بـــــود؟         . داشـــ ــرا بـــــه چنلـــــي بـــ ــو ببيـــــنم آـــــي تـــ  راســـــتش را بگـــ
اين سر آچل دنياي . آوراوغلو، بدان و آگاه باش، هر چه در چنلي بل به تو گفتم راست بود: حمزه گفت 

آسـي رغبـت   .  انـد هر جا رفته ام مثل سـگ مـرا رانـده   . به اين گل و گشادي را بر من تنگ آرده است    
صورت من نگاه آند اآنون قيرآت را مي برم به حسن پاشا بدهم تا من هم روز سفيدي ببينم . نكرده به 

 .و انتقام خودم را از سرنوشت بگيرم

: حمـزه گفـت   تو خودت به اين فكر افتادي يا حسن پاشا اين راه را پيش پايت گذاشـته؟   : آوراوغلو گفت 
 .حسن پاشا

: حمزه گفت تو خيال مي آني چه آساني ترا به اين روز سياه انداخته اند؟: د و گفت آوراوغلو فكري آر  
مـن فقـط مـي    . من چه مي دانم... شايد هم خدا... البد سرنوشت من اينجوري بوده. من چه مي دانم    

 .خواهم از سرنوشت خودم انتقام بگيرم

 آدمهايي مثل حسن پاشـا بـه روز   حمزه، تو هم مثل ميليونها هموطن ديگر ما به دست: آوراوغلو گفت 
تو به چنلي بـل، بـه ميليونهـا    . تو به جاي اينكه با آنها بجنگي، آمكشان مي آني. سياه نشسته يي 

تو بايد جزو ياران چنلـي بـل باشـي و بـا     . قيرآت را بيار برگرديم به چنلي بل. هموطنت خيانت مي آني 
يري و همراه ميليونها هموطن ديگر بـه روز سـفيد   تو از اين راه مي تواني انتقام بگ. حسن پاشا بجنگي  

 .برسي

هر . هيچ عالقه اي هم به هموطنانم ندارم. آوراوغلو، من راه خودم را انتخاب آرده ام: آچل حمزه گفت  
 .من رفتم. آس در فكر آسايش خودش است

ــول مـي خـواهي، ثـروت مـي خـواهي از مـن بگيــ           : آوراوغلـو گفـت    .رخيانتكـار، اسـب را بـده هـر چـه پ
آوراوغلو، تو خودت آه دنيا ديده يي مگر تو نمي داني آه آچلهـا را خـود خـدا هـم     : آچل خنديد و گفت    

نمي تواند گول بزند؟ خوب، گرفتيم آه من از اسب پياده شدم، آنوقت تو مرا سـالم مـي گـذاري آـه هـر       
راه درازي در . رومديگر ولم آـن بـ  . چقدر پول مي خواهم، بدهي؟ جان آوراوغلو، نمي توانم معامله آنم  

تو اگر راستي آوراوغلو هستي، خـودت بيـا قيـرآت را از حسـن پاشـا      . من مي روم به توقات. پيش دارم 
 .ديگر از من دست بردار. بگذار من هم از اين راه به نوايي برسم. بگير

 هـزار  قيـرآت بـاالتر اسـت از هشـتاد    : حمزه، بگذار قيمت اسب را بگويم آـه گولـت نزننـد   : آوراوغلو گفت 
باالتر است از هشتاد هزار ايلخـي و  . سرآرده و هشتاد هزار قوچ سفيدموي و هشتاد هزار خزانه و پول    

 .هشتاد هزار اسب و هشتاد هزار گاو نر

بـا حسـن پاشـا شـرط     . آوراوغلو، مطمئن باش من قيرآت را با مال دنيا عوض نخواهم آـرد   : حمزه گفت 
من ديگر رفتم تو هم خودت مي داني، اگر قيرآت را .  من بدهدآرده ام آه دختر آوچكش دونا خانم را به    

آوراوغلو  .خداحافظ. من هم آنجا هستم، قول مي دهم آه آمكت آنم. دوست داري خودت بيا به توقات
برو خائن، اما بدان آه آوراوغلو نيسـتم اگـر سـرت را چـون     : ديگر نتوانست جلو خودش را بگيرد و داد زد  

زبـانش را از پـس گـردنش    : به حسن پاشا هم پيام مرا برسان و بگـو آـه  . دا نكنمآونه ي خيار از تن ج    
قيرآت را در خون خانهـا جـوالن نـدهم،    . درنياورم آوراوغلو نيستم، خاك خانه اش را مزارش نكنم نامردم  

 .ناآسم

 و بـه اسـب    حمزه اين را گفـت  .به من مربوط نيست. اين را خودت مي داني و حسن پاشا  : حمزه گفت 
بعد نشست و ساز . آوراوغلو تنها بر در آسياب افتاد و نعره زد. هي زد و در يك لحظه از چشم ناپيدا شد

 .را بر سينه فشرد و حسرت آميز ساز زد و عاشقانه و آينه توزانه آواز خواند

صورت ياران نگاه آند؟ اگـر نگـار، دلـي حسـن، دلـي        حاال چگونه مي توانست به چنلي بل برگردد و به 
آچل  تر، ايواز، دميرچي اوغلو و ديگر پهلوانان بپرسند آه قيرآت را چكار آردي، جوابي دارد آه بدهد؟    مه

آسياب . حمزه چنان داغي بر سينه اش گذاشته بود آه انگاري هيچ آب سردي آن را تسكين نخواهد داد
 !چه تنهايي آزاردهنده يي. سوت و آور بود و او

 . افتاد و زمين را چنگ زدساز را به سويي انداخت و به رو
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آوراوغلو يك وقت چشم باز آرد ديد . آسيابان خيلي وقت بود آه فرار آرده بود و رفته بود. شب در رسيد
دورآت نيز خيلي وقت بود آه جو نخورده بـود، در ايـن موقـع    . سخت گرسنه بود. آفتاب تازه درآمده است  

: آوراوغلـو گفـت   رفيق، آسيابان آجاسـت؟ : وغلو پرسيداز آورا. مردي با دو گاو بار بر پشت از راه رسيد  
 .فعال من اينجا هستم. آسيابان نيست

 .آوراوغلو ديگر مجال حرف نداد و فوري جوال ها را از پشت گاوها برداشت و انداخت تـو . مرد باورش نشد  
مـرد  . آـه آرد آنـد  دو جوال گندم آه آنها را ريخت به آسـياب  . دو تا جوال جو بود، آنها را ريخت جلو دورآت  

تا آفتاب پهـن  . خواست چيزي بگويد آه نگاه غضبناك آوراوغلو او را سر جايش نشاند و زبانش را الل آرد 
بعـد يكـي از گاوهـا را سـر بريـد و آبـاب آـرد و        . بشود، آوراوغلو خمير هم آرده بود و نان هم پخته بـود  

چقـدر پـول بايـد بـه تـو      . تندي آـردم عمو، مرا ببخش آه : سير آه شد به مرد گفت. نشست به خوردن 
 .بدهم؟ بيا جلو، از من نترس

آوراوغلو قيمت گاو و گندم و جو را چند برابر حساب آـرد و بـه او داد بعـد سـوار     . مرد زبانش بند آمده بود  
 .دورآت شد و راه افتاد به طرف چنلي بل

*** 
. ه بودند آه آوراوغلو آـي برمـي گـردد   چشم به راه دوخت. ياران از زن و مرد خيلي نگران آوراوغلو بودند    

صورتش مثل : ناگهان آوراوغلو را ديدند آه مي آيد از جلو دورآت را گرفته، سرش را پايين انداخته و سر و 
همـه  . همان دقيقه فهميدند آه حمزه در چهل آسـيابها سـر آوراوغلـو آـاله گذاشـته     . آسيابانها سفيد 

آوراوغلـو   .آسي حال و احوالش را هم نپرسيد.  هيچ آالمينه سالمي و نه. سرشان را پايين انداختند 
بگـو ببيـنم چقـدر بـااليش دادي     . معامله ي خوبي آرده اي، آوراوغلـو : آه رسيد، ايواز جلو رفت و گفت    

 .دورآت را گرفتي؟ آسياباني هم آه ياد گرفته اي، مبارك باد

ياران اين چنين سرد با او روبرو نشده آوراوغلو بارها سفر آرده بود اما هرگز وقتي از سفر برمي گشت     
از همـه بـدتر سـخنان نيشـدار     . زنان از او رو برمي گرداندند و مردان جواب سالمش را نمي دادنـد   . بودند

آوراوغلو چنـان حـالي داشـت    . ايواز بود آه چون آوه بر سينه اش سنگيني مي آرد و دلش را مي آزرد  
 : عاقبت ساز را بر سينه فشرد و آواز غمناآي خواند آه.آه آم مانده بود اشك از چشمانش جاري شود

آخر شما چرا اينقدر ملول و گرفته ايد؟ چرا مرا به يك لبخند، دو آلمه حرف خوش شاد نمي آنيد؟ ثـروت   
ملول . مرا به يك لبخند شاد آنيد. دنيا مانند چرك آف دست است، اين آه ديگر ماتم گرفتن نمي خواهد

اندوه خود من، مرا آفايت مي آنـد شـما ديگـر    . دلم را آباب آرديد. ان من زديدشما آتش به ج    . نباشيد
 .اينهمه خودتان را نگيريد

. آسي نگاهي به آوراوغلو نكـرد . ياران چنان رنجيده بودند آه حتي اين سخنان نيز دلشان را نرم نكرد    
ول سـياه ارزش نـدارد   حاال آه سخن ما پيش آوراوغلو يك پـ : بعضي ها هم شروع آردند به اعتراض آه  

 .بهتر است هر آس برود پي آار خودش. ديگر در چنلي بل ول معطليم

از طرفي قيرآت را از دست داده بود، از طرفي يـك بابـاي آچلـي سـرش     . اين سخن به آوراوغلو برخورد    
 .آاله گذاشته بود، حاال هم اينهمه درد و محنت بس نبود آه ياران شروع آردند به سرزنش و بـدخلقي   

هر . من آسي را به زور نگه نداشته ام: آوراوغلو ديگر نتوانست خودداري آند و ناگهان به درشتي گفت
به آسـي مربـوط   . اسب مال خودم بود، حاال از دستش دادم آه دادم. آس دلش بخواهد مي تواند برود    

 .نيست

كي دو نفر از پهلوانان آمـاده ي  از گوشه و آنار ي. در چنلي بل ولوله افتاد. اين سخن ياران را از جا دربرد  
دلي حسن، تانري تانيماز، ديل بيلمز، قورخو قانماز آه از سرآردگان بنام آوراوغلو بودند و . حرآت شدند

صورت نگار خانم نگاه آردند  او . نگار خانم در ميان ياران احترام زيـادي داشـت  . چند سرآرده ي ديگر، به 
نگـار   .ياران همـه از او حـرف شـنوي داشـتند    . دان و باهوش بودعالوه بر زيبايي و پهلوانيش، سخت آار  

همـه  . خانم وقتي ديد اختالف در ميان پهلوانان افتاد و نزديك است آه آار به جدايي بكشد، برپاخاست 
دميرچي اوغلو، ايواز، دلي مهدي، چوپور . آنهايي آه آماده ي حرآت بودند، دوباره سر جايشان نشستند

مگر يادتان رفته براي چه به چنلي بل آمده : نگار رو به همه ي آنها آرد و گفت. ندسفر و ديگران نشست
ايد؟ ما اين اردوگاه را به بهاي خون خودمان بر پا آرده ايم و تا وقتي آه حتي يك نفـر سـتمديده در ايـن     

رانـه ي  تا وقتي آه زندگي خـواهر و براد . مملكت وجود داشته باشد، دست از مبارزه بر نخواهيم داشت 
آوراوغلـو  . چنلي بل در تمام مملكت و براي همه ي مردم ممكن نشود، ما حق نداريم از هم جدا شويم  

ما تا جان در بدن داريم شمشير را بـر زمـين نخـواهيم گذاشـت     . اگر دلش بخواهد خودش مي تواند برود 
نگـار خـانم حـرفش را     ...مگر روزي آه همه ي دشمنان مردم و همه مفتخورها را از پاي درآورده باشيم 

 .تمام آرد و آمد وسط همه ي سرآردگان و پهلوانان نشست و از آوراوغلو رو برگرداند
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ساز را برداشت و بر سينه فشـرد و بـه   . قهر نگار در يك چنين موقعي دل آوراوغلو را پاك از غصه پر آرد  
 :ساز و آواز شروع آرد به گاليه آردن از نگار آه

تو ديگر از آي ياد گرفتي آه دل مرا بشكني؟ آخر چرا مثل آهوي غضـبناك نگـاهم   اي نگار زيباروي من،     
 !مي آني؟ تو آه هيچوقت قهر آردن بلد نبودي

صورت آوراوغلو نگاه آند. نگار حرفي نزد  آوراوغلو چنان شد آه آم . حتي سرش را هم بلند نكرد آه به 
آخر چرا  :وع آرد به گاليه و تمنا و خواهش آهدوباره سازش را بر سينه فشرد و شر. مانده بود گريه آند 

 .روي از من برمي گرداني، نگار؟ دو آلمه بگو من بفهمم آه گناهم چيست

يعني تو آارت به آنجا رسـيده آـه مـي گـويي هـر آـس       : نگار چپ چپ نگاهش آرد و به درشتي گفت  
روع آرده اي به خودسـتايي،  تو آه از حاال ش. دلش خواست مي تواند برود پي آارش؟ قدر زر زرگر بداند 

پس چه جوري مي خواهي به داد مردم برسي و آنها را به قيام و مبارزه بكشاني؟ البته هر آس مثل تو 
ما اينجا جمع نشده ايم آه هر آس هر آاري . آارش باال بگيرد، هيچوقت قدر و قيمت مردم را نمي داند    

مـا بـه هـواي    . آه هر چه گفتي قبول آنيمعاشق چشم و ابروي تو هم نشده ايم . دلش خواست بكند  
ما همه در اينجا آار مـي  . شجاعت و آزادفكري تو به چنلي بل آمده ايم و سرآردگي تو را قبول آرده ايم  

آنيم و مي جنگيم و خواهر و برادرانه زندگي مي آنيم و همه حق داريـم حرفهايمـان را بـزنيم وعيـب و      
ميان ما باشد آه نخواهـد عيـب و اشـتباه خـودش را قبـول آنـد،       اگر آسي در . اشتباه ديگران را بگوييم 

من، محبوب خانم، آوراوغلو، دميرچي . حاال اين آس هر آه مي خواهد باشد. البته بايد از او رو برگرداند 
روايت مـي آننـد آـه     .اوغلو، گورجي ممد يا آنكس آه تازه به اينجا آمده و هيچگونه نام و شهرتي ندارد    

چنان از اشتباه خود شرمنده بود آه سرش را پايين انـداخت و رفـت در   .  يك آالم حرف نزدآوراوغلو ديگر 
 .سه شبانروز تمام تشنه و گرسنه بيحرآت خوابيد. گوشه اي روي سبزه ها به رو افتاد

نشستند با هم مصلحت و مشورت آردند و گفتند . از اين طرف ياران هم از آرده ي خود پشيمان شدند
د آرديم آه به جاي قوت قلب دادن به آوراوغلو، او را سرزنش آرديم و حـالش را پريشـانتر    ما هم ب  : آه

 .آرديم و دلش را شكستيم

دميرچـي  . عاقبت دست به دامن نگار خانم شـدند . هر چه دور و بر آوراوغلو رفت و آمد آردند بيدار نشد  
 آس ديگري نمـي توانـد دل آوراوغلـو را    غير از تو. نگار، حاال ديگر تو بايد دست به آار شوي  : اوغلو گفت 

 .به دست آورد

وقتي مي خواهد بيدار بشود، همه تان پراآنده مي شويد، آنوقـت  . حاال بگذاريد بخوابد  . باشد: نگار گفت 
ايواز او را پيش من مي آورد، من مي دانم چه جوري دل آوراوغلو را به دسـت بيـاورم و همـه را آشـتي         

 .بدهم

روز سوم خواب ديد آه در توقات سوار بر . حاال بشنويد از آوراوغلو.  منزلگاه خودشياران هر آس رفت به  
ناگهان از خـواب پريـد و ايـواز را    . قيرآت، پيش حسن پاشا ايستاده و نعره مي زند و مرد ميدان مي طلبد  

و با ديد آه باالي سرش نشسته چنان و چنان آه انگاري تمام غمهاي عالم را توي دلش جمع آرده اند 
سـاز را بـر   . دل آوراوغلـو از ديـدن ايـواز آتـش گرفـت     . دو آلمه حرف مانند ابر بهاري گريه سر خواهـد داد  
 :سينه فشرد و آوازي غمناك و شورانگيز سر داد آه

! ايواز، از چه رو چنين پريشاني؟ سرم را مي خواهي؟ جانم را مي خواهي؟ هر چه مـي خـواهي، بگـو       
: ايواز گفت .ه تا آوراوغلو زنده است نبايد غبار غم بر چنلي بل بنشيندچنين گرفته و غمگين ننشين آ    

 .همه منتظر تو هستند. بلند شو برويم. بلند شو، آوراوغلو

ايواز، مگر ممكن است بار ديگر مردان و زنان چنلي بـل منتظـر   : آوراوغلو ساز را بر زمين گذاشت و گفت    
 .گر آسي به روي من نگاه نخواهد آردمن باشند؟ من آنها را چنان رنجانده ام آه دي

 .آوراوغلو، اين چه حرفي است مي زني؟ تو سرآرده ي ما هستي: ايواز گفت

 تا قيرآت را برنگردانده ام، نمي توانم پيش ياران بروم: آوراوغلو گفت

صورت ديگر معطل چه هستي؟ پاشو لباس بپوش، اسـلحه بـردار و بـرو   : ايواز گفت  آوراوغلـو پـا    .در اين 
صداي ساز و آوازي به گوشش رسيد، چنان سوزناك و چنان حسرت   . دش يكي دو قدم راه نرفته بود آه 

آوراوغلو نگاهي به اطراف انداخت، ناگهان نگار را . آميز آه پرنده ها را در آسمان از پرزدن باز مي داشت    



صمد بهرنگي   http://Gajil.20m.com:  گجيل ------------------------------- )١(مجموعه آثار 

71/٣٠ 
 

 آوراوغلـو را دعـوت مـي    ديد آه ساز بر سينه باالي بلندي، زير درختي ايستاده و ساز و آواز سر داده و  
 .آند

وقتي به باالي بلندي رسيد و قدم در چمنزار گذاشت، چه . آوراوغلو ديگر تاب نياورد و به طرف نگار رفت 
سفره ها را پهن آرده اند، . ديد؟ ديد آه مجلس دوستانه اي از تمام ياران چنلي بل از زن و مرد برپاست

 دورادور نشسته انـد امـا آسـي نـه حرفـي مـي زنـد و نـه         غذا و شراب آماده است، پهلوانان زن و مرد، 
 .همه منتظر آوراوغلو بودند. دست به غذايي مي برد

پهلوانان و آوراوغلو هـر يـك بـه زبـاني     . آنوقت بازار بوس و آشتي رونق گرفت. آوراوغلو وارد مجلس شد    
 همـه خوردنـد و   .ايواز بـه وسـط مجلـس درآمـد و سـاقيگري آـرد      . دوستي و آشتي خود را نشان دادند    

آوراوغلـو سرگذشـت خـود را بـا آچـل      . نوشيدند و آيف همه آوك شد و رنجش و گاليه ها از يادها رفت  
من همـين حـاال مـي روم قيـرآت را برمـي      : پهلوانان هر آدام از گوشه اي گفتند آه. حمزه به آنها گفت    

 .گردانم و سر حسن پاشا را بر سر نيزه پيشكش مي آورم

. قيرآت چشم بـه راه مـن اسـت   . بهتر است خودم دنبال اسب بروم:  ساآت آرد و گفتآوراوغلو همه را 
آنوقت آوراوغلو بلند شد از سر تا پا لباس جنگي پوشيد، تيغ آبدار بر آمـر بسـت، سـپر و عمـود و ديگـر          

ات را لوازم جنگي با خود برداشت و پوستين از رو پوشيد و ساز بر شانه تك و تنها، با پاي پياده، راه توقـ  
. شب و روز راه رفت و رفت، سرش بالين نديد و چشمش خواب، تا رسيد به شهر توقات. در پيش گرفت  

آوراوغلو مشتي پول به . پيرزن در را باز آرد. آوراوغلو در خانه ي پيرزني را زد. هوا داشت تاريك مي شد
 .دپيرزن داد آه برايش غذا تهيه آند و بگذارد آه شب را در خانه اش بخواب

عاشـق،  : شب آه شام راخوردند و سفره را جمع آردند، پيرزن نگاهي به ساز آوراوغلو انداخت و گفـت  
 .حاال سازت را بردار يك آمي بخوان گوش آنيم

صبح برايت مي خوانم. ننه جان، حاال ديگر وقت خواب است: آوراوغلو گفت  .فردا 

 خواهي حاال بخوان نمـي خـواهي هـم    مي. خواهم رفت» حمزه بگ«فردا من به عروسي  : پيرزن گفت 
 .نخوان

 !حمزه بگ آيست، ننه جان: آوراوغلو گفت

مي گويند يك آوراوغلويي . جوان نترس و شجاعي است... حمزه بگ داماد حسن پاشاست: پيرزن گفت
 تو مي شناسي اش؟... نمي دانم چه چيزي هست

 خوب؟. اسمش را شنيده ام: آوراوغلو گفت

دونـا  «داده و بعـالوه دختـرش   » بيگي«حسن پاشا او را .  اسب او را گرفته آوردهحمزه رفت: پيرزن گفت 
صـبح زود پاشـوم   . فردا عروسيشان است من هم خدمت دخترها و عروس را خواهم آرد    . را» خانم بايد 
 .بروم

 ننه جان، تو مي داني اسب آوراوغلو را آجا نگه مي دارند؟: آوراوغلو گفت

آسي را پهلـويش راه نمـي   . اما مي گويند اسب ديوانه اي است. ن پاشادر طويله ي حس: پيرزن گفت 
حاال ديگر جو و علوفه اش را از سوراخ پشت بام طويله . تمام مهترهاي حسن پاشا را زخمي آرده. دهد

 .مي ريزند

 .بهتـر اسـت بخـوابم   . ننه جـان، مـن خسـته ام   : آوراوغلو آنچه ياد گرفتني بود ياد گرفت و عاقبت گفت    
صبح به عروسي بيايي سازي بزني و آوازي . گوش آن ببين چه مي گويم: ن گفتپيرز بهتر است تو هم 

 !شوخي نيست، عروسي دختر پاشاست. بخواني پول مولي گير بياوري

صبح آوراوغلو پا شد و مثل روز پيش لباس پوشيد و مشتي پول به پيرزن داد . خالصه، شب را خوابيدند 
 .پولها را خرج خورد و خوراك مي آني، اگر هم نيامدم مال تواگر شب آمدم، اين : و گفت

*** 
در آنجا چه ديد؟ ديد جشني راه انداخته اند آه چشـم  . آوراوغلو آمد و آمد تا رسيد به قصر حسن پاشا    
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اهل مجلس تا شنيدند عاشق غريبه اي آمده شاد شـدند و آوراوغلـو را آشـان    . روزگار نظيرش را نديده 
 .وسي بردندآشان به مجلس عر

حسن پاشا نگاهي به قد و باالي آوراوغلو انداخت ديد عاشقي است قد بلند و شانه پهن، گردنش مثل 
. خالصه هيچ شـباهتي بـه عاشـقهايي آـه ديـده نـدارد      . گردن گاو نر و سبيلهايش از بناگوش در رفته 

 :پرسيد

  عاشق، اهل آجايي؟-

 .اهل آن بر قاف: آوراوغلو گفت

 غلو را مي شناسي؟آوراو: پاشا گفت

باليي به سر من آورده آه تا دنيا دنياست فراموشم نمي . خيلي هم خوب مي شناسم: آوراوغلو گفت
 .شود

 چه باليي؟: حسن پاشا پرسيد

 .اسمش را قيرآت مـي گوينـد  . پاشا به سالمت، آوراوغلو يك اسب لعنتي ديوانه اي دارد: آوراوغلو گفت 
  :بعد به آوراوغلو گفت.  حسن پاشا جلوش را گرفتيكي از پاشاها خواست حرفي بزند،

 . خوب، مي گفتي-

روزي از روزها داشتم مي رفتم، همين سـاز  .  بله، قربان، اسب خوبي است افسوس آه ديوانه است  -
حـاال  . يكدفعه عده اي روي سرم ريختند و چشمهايم را بستند و مرا با خود بردند. هم روي شانه ام بود  

چشمهايم را آه باز آردند ديدم سر آوهي هستم . ري رفتيم، اينش را ديگر نمي دانمآجا رفتيم و چطو
نگو آه اينجا چنلي بل است و آن جوان گردن آلفت هم خود . و جوان گردن آلفتي هم روبرويم ايستاده  

نگـو آـه بـاز ايـن اسـب      . حاال چرا مرا آنجا بـرده بودنـد داسـتان شـنيدني و عجيبـي دارد         . آوراوغلوست
هـر  . نمي گذارد هيچكس سوارش شـود . هر قدر دوا و درمان داده اند سودي نكرده. انگيش گل آرده  ديو

آوراوغلو يـك دوسـت   . آس هم جرئت مي آند و نزديكش مي شود با لگد و دندان تكه پاره اش مي آند    
 حكيم گور به گور شده هم مـي گويـد اسـب را   . حكيم و آيمياگري داشت، مي روند و پيدايش مي آنند 

آنوقتها . بايد سه شبانه روز آسي بيايد بنشيند برايش ساز بزند و آواز بخواند تا جن بگذارد برود. جن زده
 .اين بود آه دنبال عاشقي مي گشتند آه من بيچاره را گير آوردنـد . آوراوغلو خودش ساز و آواز بلد نبود 

اال در آن سه شـبانه روز چـه هـا بـر     ح. مرا هلم دادند و انداختند جلو اسب. غرض، سرتان را درد نياورم  
 .راستي پدرم درآمد. سرم آمد خدا مي داند

 اسب چي؟ حالش جا آمد؟: حسن پاشا هولكي پرسيد

مـي گوينـد   . از همان روز آوراوغلو شروع آرد سـاز و آواز يـاد بگيـرد   . حسابي هم جا آمد : آوراوغلو گفت 
آنوقـت آوراوغلـو سـازش را بـر مـي دارد و آواز      . حاال هم ده پانزده روز يك بار باز اسب به سرش مي زند  

 .مي خواند و اسب حالش سر جا مي آيد

عاشـق،  : گفـت . باز يكي از پاشاها خواست حرفي بزند، حسن پاشا چشمش را دراند و ساآتش آـرد   
 .حاال آمي بزن و بخوان تا گوش آنيم

 چه بخوانم؟: آوراوغلو گفت

 .بگو ببينم قد و بااليش چطـور اسـت، نشـانيهايش چيسـت    تو آه قيرآت را ديده اي، : حسن پاشا گفت 
 .لعنتي اسب خوبي است افسوس آه گاهي ديوانگيش گل مـي آنـد  . پاشا به سالمت  : آوراوغلو گفت 

 :بعد ساز را به سينه فشرد و خواند

گـردن بلنـدش در   . پاشا نشانيهاي قيرآت را از من مي خواهي، قيـرآت اسـبي اسـت يـالش از ابريشـم       
در شـب  . از آره اسب ميان باريكتر اسـت و از گـرگ گرسـنه پرخـوارتر    .  هرگز خم نمي شود ميدان جنگ 

اسب آوراوغلو مثل خودش . در ميدان جنگ هرگز سوارش را رها نمي آند. سياه هم راهش را مي يابد    
 .ديوانه بايد
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راوغلـو  بگـو ببيـنم آو  . قيرآتي آه اينهمه تعريفش آردي حاال در طويله ي مـن اسـت  : حسن پاشا گفت  
 دالورتر است يا من آه اسبش را ربوده ام؟

گوش . اما مرد دالور نشانيهاي زيادي دارد. اگر راستي اسبش را ربوده باشي آه دالوري: آوراوغلو گفت
 :آن ببين اين نشانيها را هم داري

و وارد دالور يكتنه بر قشون خصم مي زند و هنگامي آه نعره مـي زنـد   :  نشانيهاي مرد دالور را بشنو    -
 .ميدان مي شود دشمن چاره اي جز فرار ندارد

. دالور آسي است آه سر تسليم فرود نمي آرد و در پيش مرگ نيز از يار و يـاور خـود رو برنمـي گردانـد     
حسـن   .دشمن الف مردي و دالوري مي زند، اما دالور شجاعي بايد تا گوسفند را از چنگال گرگ برهاند  

حاال بلنـد شـو بـرويم پـيش     . خودت هم خواهي ديد.  را آه گفتي دارمعاشق، اين نشانيها: پاشا گفت 
 .قيرآت ببين مي تواني عالجش بكني يا نه

امـا شـرط مـن    . باشـد، بـرويم  : گفـت . آوراوغلو از شنيدن اين حرف به وجد آمد اما شاديش را بروز نـداد     
. نگاهي به اسب بكنيداينست آه من مي نشينم بيرون طويله و سازم را مي زنم، شما هم از الي در   
امـا اگـر تـأثيري نكـرد،     . اگر ديديد ساز و آواز من تأثيري آرد، حرفي ندارم مي روم تو و باز ساز مـي زنـم   

ضر نيستم وارد طويله بشوم   !آخر من مي دانم چه حيـوان نـانجيبي اسـت   . آنوقت گردنم را هم بزنيد حا
آوراوغلـو از الي در نگـاه آـرد ديـد انگـار      . لو طويلهپاشا قبول آرد و بلند شدند راه افتادند و رسيدند به ج 

خـودش را آنـار   . قيرآت بويش را شنيده و چشمهايش را به در دوختـه و گوشـهايش را تيـز آـرده اسـت      
 .خوب، حاال شما اسب را بپاييد، من هم سازم را مي زنم: آشيد و گفت

آوراوغلو سازش را بر سـينه  . ندپاشاها مثل مور و ملخ جمع شدند و از شكاف در به طويله چشم دوخت 
 :فشرد و خواند

فقط نامردان .  دالوران سرزمين ما در ميدان مردانه مي ايستند و تا دم مرگ از برابر دشمن نمي گريزند  -
يارانم فوج فـوج، بـر پشـت اسـبان     . هرگز شغالي به شجاعت گرگ نيست. از حرف نيشدار نمي رنجند    

 .راوغلوي ديگري استتندرو، شمشير مصري بر آمر هر يك آو

صداي آوراوغلو چنان شاد شد آه شروع آرد به رقصيدن و پا آوفتن   گويي طويله را از . قيرآت از شنيدن 
به پهلوي دوستانش مي زد و مـي  . حسن پاشا از خوشحالي نمي دانست چه آار آند. جا خواهد آند 

 !چه رقصي مي آند! ببين، نگاهش آن: گفت

اگر عالجش آردي ترا از مال . عاشق، زود باش برو تو: م آرد، حسن پاشا گفتآوراوغلو آه آوازش را تما 
ديگـر الف مـردي و دالوري نمـي    . حاال آوراوغلو مي فهمد آه دنيا دست آيسـت . دنيا سيراب مي آنم    

 .زند

آـه  آوراوغلو ساز را بر سـينه فشـرد و آواز عاشـقانه اي خوانـد     . در را باز آردند و آوراوغلو را انداختند تو    
صدايش را قيرآت مي شنيد     بعد دستهايش را دور گردنش انداخت و شروع آرد به بوسـيدن سـر و   . تنها 

صورت آوراوغلو مي ماليد و چنان مي بوييدش آه . قيرآت هم روي پا بند نمي شد . رويش صورتش را به 
 .انگار گاو ماده گوساله اش را مي بويد

اي دل غافـل، چكـار مـي    : ويي از خواب پريـده، بـا خـود گفـت    آوراوغلو ناگهان يكه خورد و به خود آمد، گ 
 آني؟ دشمن اطرافت را گرفته و تو داري خودت را لو مي دهي؟

پاشا، حاال شما آنار بكشيد، من اسب را بياورم بيـرون  : زود خودش را آنار آشيد، در را باز آرد و گفت    
ايـن آـار   . ا، بايد انعام حسابي بدهيداما پاش. بعد بسپارم به دستتان سوارش بشويد . آمي هوا بخورد  

 !..خيلي دردسر دارد

اما آمي دسـت  . مطمئن باش، آنقدر طال به سرت بريزم آه خودت بگويي بس است : حسن پاشا گفت  
 .مي ترسم باز آاري دستمان بدهد. نگهدار تا ما برويم بعد

پاشـاها  .  به طويله دوختندپاشاها دوان دوان خودشان را به برج قلعه رساندند و نشستند آنجا و چشم 
آه رفتند آوراوغلو زين اسب را پيدا آرد و به پشت قيرآت گذاشت و شروع آرد به بستن و سفت آـردن      

 .حاال بشنو از آچل حمزه بيگ، داماد حسن پاشا. آن
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خانم دونا . آچل حمزه ايستاده بود پاي پنجره ي دونا خانم و التماس مي آرد آه در را باز آند، او بيايد تو
حمزه ناگهـان ديـد مـردم مـي دونـد بـه       . مسخره اش مي آرد و از آن باال آب به سر و رويش مي پاشيد  

 چه خبر است؟: پرسيد. طرف برج قلعه

 .خبر نداري؟ عاشقي آمده و ديوانگي قيرآت را عالج آرده و حاال دارد قيرآت را مي آورد بـه ميـدان   : گفتند
پاره شد و زبانش به تته پته افتاد و شروع آرد دنبال آنها دويدن آچل حمزه از شنيدن اين حرف بند دلش 

: وقتي به برج رسيدند آچل حمزه خودش را به حسن پاشا رساند و ترسان و لـرزان گفـت   . و ناله آردن  
 !حسن پاشا، بيچاره شدي، عاشق آدام بود؟ آن مرد خود آوراوغلو است

دونا خـانم هنـوز هـم    .  دانم آه دردت چيستحمزه، مي: حسن پاشا لبخند مسخره آميزي زد و گفت    
 .غصه نخور. نمي گذارد بروي تو؟ باشد، آم آم به راه مي آيد و رام مي شود

 .آوراوغلو االن مي آيد و قلعه را به سرت خراب مـي آنـد  . پاشا، تا وقت نگذشته فكري بكن : حمزه گفت 
 !..ت استخوب، برو، برو آه دونا خانم منتظر: حسن پاشا باز خنديد و گفت

ديد آوراوغلو سوار قيرآت شـده و بـه   . آمد به طويله. چاره ي ديگري نداشت. آچل حمزه از برج پايين آمد  
مـي  ! اي قربان قدمهايت آوراوغلو، چـه بـه موقـع رسـيدي    : دويد جلو و خنده آنان گفت . ميدان مي رود  

آوراوغلـو نگـاه    ... گرفتم و لقب بيگي. از دولت سر تو من هم به نوايي رسيدم. دانستم آه خواهي آمد  
حمزه، : آوراوغلو گفت .حمزه سر جا خشك شد و رنگش مثل زعفران زرد شد. غضبناآي به حمزه آرد    

تـو بـراي مـردم از    . هدف تو پول و مقام و نفـع شخصـي اسـت   . تو به آسي آه پناهت داد خيانت آردي  
اما تو در لبـاس دوسـت وارد   . شمن اندخانها و پاشاها هم خطرناآتري، چون اقال آدم مي داند آه آنها د  
درچنلي بل نفاق انداختي و پاشاها را . شدي، و آاري آردي آه من از تو حمايت آنم و يارانم را برنجانم

 .دلير آردي آه قشون بر چنلي بل بياورند

حـاال فهميـدم آـه    . فداي قدمهايت بشوم آوراوغلو، مرا ببخش: حمزه خود را به موش مردگي زد و گفت  
 ...بعد از اين قول مي دهم. ه اشتباهي آرده امچ

. شمشـيرش را آشـيد و زد گـردن آچـل ده متـر آن طرفتـر افتـاد       . آوراوغلو نگذاشت حرفش را تمام آند 
حسـن   .مهميزي به اسب زد و قيرآت مثل شاهيني پردرآورد و پريد و آوراوغلو را به وسط ميدان رسـاند     

آوراوغلو اشاره به قيـرآت   !، آمي اين ور و آن ور راه ببرش ببينمآهاي، عاشق: پاشا از باالي برج داد زد    
آرد و قيرآت گرد و خاآي در ميدان راه انداخت آه حسن پاشا از شادي يا شايد هم از تـرس بـاالي بـرج     

ــدن   ــه لرزيــــ ــرد بــــ ــروع آــــ ــت. شــــ ــم بلــــــدي   : گفــــ ــواري هــــ ــب ســــ ــق، اســــ  !عاشــــ
 :آوراوغلو سازش را درآورد و خواند

يـاران دالورم اگـر از   . حاال آجايش را ديده اي، شمشيرزني هم بلـدم . دي نزنحسن پاشا، ديگر الف مر 
آوراوغلو هسـتم و از چنلـي بـل آمـده ام،     . چنلي بل برسند، شهر و قلعه ات خالي از سرباز مي شود    

 .هزارها از اين فوت و فن ها بلدم. مي بيني آه در لباس عاشق سوار قيرآت شده ام

بال به دور، نكند خود . شا، من آه چشمم از اين عاشق تو آب نمي خوردحسن پا: يكي از پاشاها گفت 
 !آوراوغلو باشد

يعنـي مـا   . نـه جـانم، آوراوغلـو آجـا بـود     : يكه اي خـورد و گفـت  . حسن پاشا انگارخواب بود و بيدار شد  
 آنقدرها احمقيم آه آوراوغلو بيايد و همه مان را خر آند و قيرآت را ببرد؟

سـر آوههـاي بلنـد    . در ميدانها مردانه مي ايستم. »مرادبگلي«ما را مي گويند : اندآوراوغلو باز مي خو  
صحرا مي اندازم. جلو آاروانهاي خانها و پاشاها را مي گيرم     اگـر نعـره اي بـزنم    . هاي و هويي در آوه و 

 .سربازان شهر و قلعه ات را مي گذارند و فرار مي آنند

دنيا جلو چشمش سياه شد و . ته و آار از آار گذشته استحسن پاشا ديد آاله تا خرخره به سرش رف
 .امر آرد فوري درهاي قلعه را به بندند و آوراوغلو را دستگير آنند. لرزه به تنش افتاد

 :رو آرد به حسن پاشا و خواند. آوراوغلو ديد يكي از درهاي قلعه را بستند

 .بـزنم همـه ي راههـا خـالي مـي شـود      قلعـه پـنج راه دارد نعـره اي اگـر     : از قاصدي خبر گـرفتم گفـت    
قشون جلوش را گرفـت، آوراوغلـو شمشـير آبـدار آشـيد و      . اين را گفت و خواست از راه دوم بيرون برود  
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سرها مثل آونه ي خيار به زمين مي ريخت امـا  . مثل گرگي آه به گله مي افتد خودش را به قشون زد 
 .آنقدر قشون بود آه راه باز نمي شد

آنجا هم آنقدر سنگ و شن ريخته بودند آه اسـب بـه دشـواري مـي     . از راه سوم برودآوراوغلو برگشت  
قيـرآت  . آوراوغلو باز خودش را به قشون دشمن زد و نعش بر نعش انبار آرد. توانست راهش را پيدا آند    

 .هم با چنگ و دندان دست آمي از آوراوغلو نداشت

). رودخانه ي دانوب(رودخانه ي وحشي تونا سه طرف قلعه ي توقات خشكي بود و يك طرفش آب بود،   
حسن پاشا اين راه را باز گذاشته بود آه آوراوغلو يا به دست سربازان آشته شود و يـا خـود را بـه آب        

 .بزند و غرق شود

آوراوغلو ديد همه ي راهها بسته است، هر قدر هم شمشير بزند و سرباز بكشد راههـا را بيشـتر بنـد      
 :گفـت . قيرآت را بـه آن طـرف رانـد   . طرف رودخانه ي تونا انداخت ديد راه باز استنگاهي به . خواهد آورد 

امـروز بايـد بـاج و خـراج هفـت سـاله از پاشـا        . اسبم را به جوالن درآورده ام، تا دشمن را زهره ترك آنم  
 .بگيرم، چون قيرآت مثل غواصي از رودخانه ي تونا خواهد گذشت

آوراوغلو ديـد آـه آب خيلـي پـرزور اسـت و      . تا گوشهاي اسب باال آمدآب . اين را گفت و خود را به آب زد    
اي اسـب آهوتـك    :دستهايش را دور گردن قيـرآت انـداخت و نعـره زد   . اسب مأيوسانه دست و پا مي زند 

صبح و شام تيمارت مي آنم، طال به نعلت مـي  . من، اي اسب شاهين پر من، تندتر آن، تندتر آن  هر 
 .ز اينجا بيرون ببر و به چنلي بل برسانزنم، هر طوري شده مرا ا

آوراوغلـو  . شناآنان خـود را بـه آن طـرف رودخانـه رسـاند     . قيرآت از شنيدن آواز آوراوغلو گويي پر درآورد  
آهاي پاشا، اين دفعه بـاالي  : فرياد زد. برگشت و نگاه آرد ديد حسن پاشا هنوز هم از برج پايين نيامده 

باز همديگر را مـي  . دفعه ي ديگر ببينم آجا را داري فرار آني. رفتيبرج پنهان شدي خوب از دستم در   
 !..بينيم

قيرآت تا بوي چنلي بل را شنيد چنان شيهه اي . آمد و آمد تا به چنلي بل رسيد. اين را گفت و راه افتاد    
صدايش در آوه و آمر پيچيد     وش آوراوغلـو، خـ  : ياران همگي دور آوراوغلـو را گرفتنـد و پرسـيدند   . زد آه 

 بگو ببينم چه ها ديدي؟ چطور اسب را پيدا آردي آوردي؟! آمدي

ياران از اينكـه او را رنجانـده بودنـد    . آوراوغلو سرگذشت خود را از آسياب تا رودخانه ي تونا به ياران گفت  
مـن  . حـق بـا شـما بـود    . ناراحت نشويد: آوراوغلو گفت. پشيمان شدند و سرهايشان را پايين انداختند    

حـاال آـاري   .  به هر آس و ناآسي اطمينان مي آردم و آليد اسـب را بـه آچـل مـي دادم    نمي بايست 
 !اما اين را هم بدانيد آه مرا مي گويند آوراوغلو. است شده

آوراوغلو، ما مي دانـيم  : نگار خانم ديد آوراوغلو باز دارد از آوره در مي رود چشمكي به ياران زد و گفت 
راست است مردانه اي، دالوري، چـم و  ! گر نه آه دورت جمع نمي شديما. آه تو واقعًا آوراوغلو هستي  

يـاران   !..سياه سوخته يي و سـر و بـرت تعريـف زيـادي نـدارد     . خم آارها را بلدي اما ميان خودمان بماند 
 :بعد ساز را بر سينه فشرد و خواند. خود آوراوغلو هم خنديد. همگي خنديدند

  ابروي تو سياه نيست؟ اي زيباروي آه سياهم مي خواني، مگر

صورت چون ماه ! گيسوانت آه به گردنت ريخته، مگر سياه نيست اي زيباي چنلي بل، آن دانه ي خال در 
و خورشيدت مگر سياه نيست؟ آوراوغلو از جان دوستت دارد، گوش به سـاز و نـوايم ده، آن سـرمه اي      

 آه به چشمها آشيده اي مگر سياه نيست؟

 ١٣٤٧تابستان 

××× 
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  ساعت در خواب و بيداري٢٤

 خواننده ي عزيز،

قصدم اين است آه . را به خاطر اين ننوشته ام آه براي تو سرمشقي باشد» خواب و بيداري« قصه ي   
 بچه هاي هموطن خود را بهتر بشناسي و فكر آني آه چاره ي درد آنها چيست؟

تاب مي شـود و شـايد هـم همـه را     اگر بخواهم همه ي آنچه را آه در تهران بر سرم آمد بنويسم چند آ 
از اين رو فقط بيست و چهار ساعت آخر را شرح مي دهم آه فكر مي آـنم خسـته آننـده    . خسته آند 
چند مـاهي بـود آـه     :البته ناچارم اين را هم بگويم آه چطور شد من و پدرم به تهران آمديم. هم نباشد 

در شهر خودمان گذاشت و دسـت مـن را گرفـت و    عاقبت مادرم و خواهرم و برادرهايم را  . پدرم بيكار بود  
آمده بودنـد و توانسـته بودنـد آـار پيـدا       چند نفر از آشنايان و همشهري ها قبال به تهران. آمديم به تهران  

يكـي ديگـر رخـت و    . مثال يكي از آشنايان دآـه ي يخفروشـي داشـت   . ما هم به هواي آنها آمديم    . آنند
پدر من هم يك چرخ دسـتي گيـر آورد و   .  ديگر پرتقال فروش بوديكي. لباس آهنه خريد و فروش مي آرد  

يك لقمه نان خودمان مي . پياز و سيب زميني و خيار و اين جور چيزها دوره مي گرداند. دستفروش شد
من هم گاهي همراه پدرم دوره مي گشتم و گاهي . خورديم و يك لقمه هم مي فرستاديم پيش مادرم

گاهي هم آدامـس بسـته   . ي زدم و فقط شب ها پيش پدرم بر مي گشتمتنها توي خيابان ها پرسه م  
 .يك قران يا فال حافظ و اين ها مي فروختم

 :حاال بياييم بر سر اصل مطلب

آن شب من بودم، قاسم بود، پسر زيور بليت فروش بود، احمد حسين بود و دو تاي ديگر بودنـد آـه يـك      
 .ندساعت پيش روي سكوي بانك با ما دوست شده بود

ما چهار تا نشسته بوديم روي سكوي بانك و مي گفتيم آه آجا برويم تاس بازي آنيم آه آن ها آمدنـد    
آن ديگري آفش نو سياهي به . يكي يك چشمش آور بود. هر دو بزرگتر از ما بودند. نشستند پهلوي ما 

سر و وضـعش بـدتر از   پايش بود اما استخوان چرك يكي از زانوهايش از سوراخ شلوارش بيرون زده بود و   
 .ما بود

صورت هم. ما چهار تا بنا آرديم به نگاه هاي دزدآي به آفش ها آردن   بـا نگـاه بـه    . بعد نگاه آرديم به 
يارو آه ملتفت نگاه هاي مـا  . همديگر گفتيم آه آهاي بچه ها مواظب باشيد آه با يك دزد آفش طرفيم  

 چيه؟ مگر آفش نديده ايد؟: شد گفت

مگر نمي بيني ناف و آون همه شان بيرون افتـاده؟ ايـن بيچـاره هـا     . ن آن محمود ولشا: رفيقش گفت 
 .آفش آجا ديده بودند

مرا باش آه پاهاي برهنه شان را مي بينم باز دارم ازشان مي پرسم آه مگـر آفـش بـه      : محمود گفت 
 .پايشان نديده اند

د آه مثل ريگ پول بريزنـد بـراي   همه آه مثل تو باباي اعيان ندارن: رفيقش آه يك چشمش آور بود گفت 
 .بچه شان آفش نو بخرند

احمد حسين نگاه آرد بـه پسـر   . ما چهار تا پاك درمانده بوديم. بعد هر دوشان غش غش زدند زير خنده 
چكار بكنيم؟ شر راه بيندازيم يـا  : بعد سه تايي نگاه آردند به من. بعد دوتايي نگاه آردند به قاسم . زيور

 ند و دستمان بيندازند؟بگذاريم هرهر بخند

 !..تو آفش ها را دزديده يي!.. تو دزدي: من بلند بلند به محمود گفتم

نگفـتم  : چشم آوره با آرنج مي زد به پهلوي آن يكـي و هـي مـي گفـت    . آه هر دو پقي زدند زير خنده    
 !..هه...هه...هه.. نگفتم؟!.. ها ها.. محمود؟
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ف آرده بودند و چنان آيپ هم قرار گرفته بودند آه انگـار  ماشين هاي سواري رنگارنگي آنار خيابان توق    
ماشين سواري قرمزي آه درست جلو روي من بود حرآت آرد . ديواري از آهن جلو روي ما آشيده بودند

 .و سوراخي پيدا شد آه وسط خيابان را ببينم

 به آنـدي و آيـپ   ماشين هاي جوراجوري از تاآسي و سواري و اتوبوس وسط خيابان را پر آرده بودند و  
صدا راه مي انداختند   انگار يكديگر را هل مي دادنـد جلـو مـي رفتنـد و بـه      . هم حرآت مي آردند و سر و 

به نظر من تهران شلوغ ترين نقطه ي دنياست و اين خيابان شلوغ ترين نقطه . سر يكديگر داد مي زدند  
 .ي تهران

مـن خـدا خـدا مـي آـردم آـه دعوامـان        . ندچشم آوره و رفيقش محمود آم مانده بود از خنده غش بكن    
به . فحش تازه اي ياد گرفته بودم و مي خواستم هر جور شده، بيجا هم آه شده، به يكي بدهم. بشود

« : خودم مي گفتم آاش محمود بيخ گوش من بزند آنوقت من عصـباني مـي شـوم و بهـش مـي گـويم       
با اين نيت يقه » !قو مي برم، همين مندست روي من بلند مي آني؟ حاال مي آيم خايه هايت را با چا    

اگر دزد نيستي پس بگو آفش ها را آي برايـت  : ي محمود را آه پهلويم نشسته بود چسبيدم و گفتم    
 خريده؟

هـيچ  . بنشين سر جايت، بچـه : محمود دست من را به تندي دور آرد و گفت. اين دفعه خنده قطع شد    
 معني حرفت را مي فهمي؟

اين وقـت شـب   . ولش آن محمود: گفت. وسط انداخت و نگذاشت دعوا دربگيردچشم آوره خودش را به  
ما چهـار تـا خيـال     .بگذار مزه ي خنده را توي دهنمان داشته باشيم. ديگر نمي خواهد دعوا راه بيندازي  

دعوا و آتك آاري داشتيم اما محمود و چشم آوره راستي راستي دلشان مي خواسـت تفـريح آننـد و     
 .بخندند

اگر شما دلتان دعوا مي خواهد بگـذاريم بـراي   . داداش، ما امشب خيال دعوا نداريم: ه من گفت محمود ب 
 .فردا شب

 .باشد: من گفتم خوب؟. امشب، ما مي خواهيم همچين يك آمي بگو بخند آنيم: چشم آوره گفت

مي جوان و يك آقا و خان. ماشين سواري براقي آمد روبروي ما آنار خيابان ايستاد و جاي خالي را پر آرد  
پسر بچه درست همقد احمـد حسـين بـود و شـلوار آوتـاه و      . توله سگ سفيد و براق از آن پياده شدند  

در يك دست عينك . جوراب سفيد و آفش روباز دو رنگ داشت و موهاي شانه خورده و روغن زده داشت
نم بود آه بازوها زنجير توله سگ در دست خا. سفيدي داشت و با دست ديگر دست پدرش را گرفته بود

. و پاهاي لخت و آفش پاشنه بلند داشت و از آنار ما گذشت عطر خوشايندي به بينـي هايمـان خـورد       
پسرك برگشت نگاهي به ما آرد و . قاسم پوسته يي از زير پايش برداشت و محكم زد پس گردن پسرك 

 !..ولگردها: گفت

 !..برو گم شو، بچه ننه: احمد حسين با خشم گفت

 .حاال مي آيم خايه هايت را با چاقو مي برم:  يافتم و گفتممن فرصت

پدر دست پسرك را آشيد و داخل هتلي شـدند آـه چنـد متـر آن     . بچه ها همه يك دفعه زدند زير خنده  
 .طرفتر بود

آفـش بـراي مـن    : محمود دوستانه گفـت . باز همه ي چشم ها برگشت به طرف آفش هاي نو محمود 
 . خواهيد مال شما باشداگر مي. زياد هم مهم نيست

احمد حسـين بـا شـك     .بيا آفش ها را درآر به پايت آن. بيا آوچولو: بعد رو آرد به احمد حسين و گفت  
چرا وايستادي نگاه مي آنـي؟ آفـش نـو    : محمود گفت. نگاهي به پاهاي محمود انداخت و جنب نخورد    

 .نمي خواهي؟ د بيا بگير

مـا  . فت روبروي محمود خم شد آه آفش هـايش را در بيـاورد  اين دفعه احمد حسين از جا بلند شد و ر    
احمد حسين پاي محمود را محكم گرفت و آشيد اما دست . سه تا نگاه مي آرديم و چيزي نمي گفتيم

محمود و چشم آوره زدند زيـر خنـده طـوري آـه مـن بـه       . هايش ليز خوردند و به پشت بر پياده رو افتاد 
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چشم آوره . دست هاي احمد حسين سياه شده بود.  مي گيردخودم گفتم همين حاال شكمشان درد
  !..هه...هه...هه.. نگفتم؟!.. ها...هاها.. نگفتم محمود؟: هي مي زد به پهلوي محمود و مي گفت

ما سه تا تازه ملتفت شـديم  . جاي انگشتان ليز خورده ي احمد حسين روي پاي محمود ديده مي شد    
احمـد  . ما هم زديم زير خنده. و رفيق حقه باز به ما هم سرايت آردخنده ي آن د. آه حقه را خورده ايم    

حاال . حسين هم آه ناراحت از زير پاي مردم بلند شده بود، مدتي ما را نگاه آرد بعد او هم زد زير خنده    
من خم شـدم و پـاي محمـود را از    . جماعت پياده رو ما را نگاه مي آردند و مي گذشتند! نخند آي بخند  

محمود فقط پاهايش را رنگ آرده بود به طوري آه آدم خيـال مـي آـرد    ! آفش آجا بود. ه آردمنزديك نگا 
 !عجب حقه يي بود. آفش نو سياهي پوشيده

*** 
 .محمود گفت آه شش نفره تاس بازي آنيم

پسـر زيـور بليـت    . آن دو تا رفيق پـنج هـزار داشـتند   . قاسم نگفت چقدر پول دارد. من چهار هزار داشتم  
رفتيم آنجا و . آمي پايين تر مغازه يي بسته بود. احمد حسين اصال پول نداشت. تومان داشتفروش يك 

تاس . پشك اول به پسر زيور افتاد. براي شروع بازي پشك انداختيم. جلو مغازه بنا آرديم به تاس ريختن
 بعـد دوبـاره   .يك قران از پسـر زيـور گرفـت   . تاس ريخت، شش آورد. بعد نوبت قاسم بود  . پنج آورد . ريخت

دو قران از قاسم گرفت و با شادي دسـت  . محمود چهار آورد. تاس را داد به محمود. تاس ريخت، دو آورد  
 .بختمان گفت! برآت بابا: هايش را بهم زد و گفت

 .اين جوري دو به دو تاس مي ريختيم و بازي مي آرديم

آقـا  ... يـك قـران  : د و التماس آرداحمد حسين جلو دوي. دو تا جوان شيك پوش از دست راست مي آمدند 
 !..ترا خدا... يك قران بده

احمد حسين دويد و جلوشـان را گرفـت و التمـاس    . يكي از مردها احمد حسين را با دست زد و دور آرد  
 ...ترا خدا... يك قران آه چيزي نيست... آقا يك قران بده: آرد

را گرفـت و بلنـدش آـرد و روي شـكمش     از جلو ما آه رد مي شدند، مرد جوان پس گردن احمد حسين     
سر احمد حسين به طرف وسط خيابان آويزان بود و پاهايش به طرف . گذاشت روي نرده ي آنار خيابان  

دو تا دختر جوان . احمد حسين دست و پا زد تا پاهاش به زمين رسيد و همانجا لب جو ايستاد. پياده رو
 دخترها پيراهن آوتاه خوشـرنگي پوشـيده بودنـد و    .با يك پسر جوان خنده آنان از دست چپ مي آمدند 

خـانم تـرا خـدا    : احمد حسين جلو دويد و به يكي از دخترها التماس آرد. در دو طرف پسر راه مي رفتند 
ــران بــده   ــنه ام... يــك قـ ــت   ... گرسـ ــه چيــزي نيسـ ــران آـ ــدا ... يــك قـ ــران !.. تــرا خـ ــك قـ  !..خــانم يـ

دختر پولي از آيفش درآورد گذاشـت بـه آـف دسـت     . احمد حسين باز التماس آرد. دختر اعتنايي نكرد  
پولت : پسر زيور گفت .من هم مي ريزم: احمد حسين با شادي برگشت پيش ما و گفت . احمد حسين 

 آو؟

باز هم : قاسم گفت .يك سكه ي دو هزاري آف دستش بود. احمد حسين مشتش را باز آرد نشان داد
 گدايي آردي؟

براي . احمد حسين چيزي نگفت. حمود دستش را گرفت و نگذاشتو خواست احمد حسين را بزند آه م  
حـاال مـن يـك قـران      .من با گداها تاس نمـي ريـزم  : من بلند شدم و گفتم. خودش جا باز آرد و نشست 

تاس : محمود هم آه خيلي بد آورده بود گفت. سه هزار از چهار هزارم را باخته بودم. بيشتر پول نداشتم
 .ديواري بازي مي آنيمبيخ . بازي ديگر بس است

 .لطيف، باز با اين حرف هايت بازي را به هم نزن: قاسم به من گفت

 آي مي ريزد؟: بعد به همه گفت

 .ما بيخ ديواري بازي مي آنيم. خودت تنهايي بريز: چشم آوره گفت

. ردهمه ش پنج و شـش مـي آو  . تاس بازي با اين فايده اي ندارد: پسر زيور به قاسم اشاره آرد و گفت  
 . شير يا خط بازي مي آنيم
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 .باشد: احمد حسين گفت

 .بيخ ديواري. نه: محمود گفت

براي شروع بازي هر آدام . چند تا از مغازه هاي روبرويي بسته شده بود. خيابان داشت خلوت مي شد    
ن داد هنوز سكه ها بيخ ديوار بود آه احمد حسي. يك سكه ي يك قراني را از لب جو تا بيخ ديوار انداختيم

 !..آژان: زد
محمود و پسـر  . من و احمد حسين و چشم آوره در رفتيم. آژان باتون به دست در دو سه قدمي ما بود    

قاسم . قاسم خواست پول ها را از بيخ ديوار جمع آند آه آژان سر رسيد. زيور هم پشت سر ما در رفتند
ضربت باتون فريادي آشيد و پا به دو گذاشـت      مگـر  !.. ولگردهـاي قماربـاز  : اد زدآژان پشـت سـرش د  . از 
 شما خانه و زندگي نداريد؟ مگر پدر و مادر نداريد؟

 .بعد خم شد يك قراني ها را جمع آرد و راه افتاد

هـر وقـت   . دير آرده بودم. چلوآبابي آن بر خيابان بسته بود. از چهار راه آه رد شدم ديدم تنها مانده ام    
از خيابان ها و . يين مي آشيد، وقتش بود آه پيش پدرم برگردمشاگرد چلوآبابي در آهني را تا نصف پا

آاشكي منتظر . حاال ديگر پدرم گرفته خوابيده«: چهارراه ها به تندي مي گذشتم و به خودم مي گفتم    
مغازه ي اسباب بازي فروشـي  «: بعد باز به خودم گفتم» .حاال ديگر حتمًا گرفته خوابيده  ... من بنشيند 

البد حاال شتر .. اين وقت شب آي حوصله ي اسباب بازي خريدن دارد؟. ست ديگرچي؟ آن هم بسته ا  
آاشكي مي توانستم با شترم ... من را هم چپانده اند توي مغازه و در مغازه را هم بسته اند و رفته اند    

. حتمًا مـي آيـد  . نه.. اگر پيشم نيايد؟. مي ترسم يادش برود آه ديشب چه قراري گذاشتيم. حرف بزنم 
شـتر سـواري هـم    . ودش گفت آه فردا شب مي آيم سوارم مي شوي مي رويم تهران را مي گـرديم     خ

 »!..آيف دارد آ

صداي ترمزي بلند شد و من به هوا پرت شدم به طوري آه فكر آردم ديگر تشريف ها را برده ام   . ناگهان 
داشـتم مـچ   . م نشـده به زمين آه افتادم فهميدم وسط خيابان با يك سواري تصادف آرده ام امـا چيـزي    

!.. د گـم شـو از جلـو ماشـين    : دستم را مالش مي دادم آـه يكـي سـرش را از ماشـين درآورد و داد زد        
 .مجسمه آه نيستي

پيرزن بزك آرده يي پشت فرمان نشسته بـود سـگ گنـده يـي هـم پهلـويش       . من ناگهان به خود آمدم 
يك دفعه حالم طوري شد آه . رق مي زدقالده ي گردن سگ برق ب. چمباتمه زده بود بيرون را مي پاييد

خيال آردم اگر همين حاال آاري نكنم، مثال اگـر شيشـه ي ماشـين را نشـكنم، از زور عصـباني بـودن         
 .خواهم ترآيد و هيچ وقت نخواهم توانست از سر جام تكان بخورم

 !..مگر آري بچه؟ گم شو از جلو ماشين: پيرزن يكي دو دفعه بوق زد و دوباره گفت

پيرزن سرش را درآورد و خواست چيزي بگويد آه من . دو تا ماشين ديگر آمدند و از بغل ما رد شدند  يكي  
صورتش انداختم و چند تا فحش بارش آردم و تند از آنجا دور شدم   آمي آه راه رفـتم،   .تف گنده يي به 

. ي داشتمغازه در آهني سوراخ سوراخ .دلم تاپ تاپ مي زد. نشستم روي سكوي مغازه ي بسته يي
روزي پدرم مي گفت آه ما . آفش هاي جوراجوري پشت شيشه گذاشته بودند. داخل مغازه روشن بود

 .حتي با پول ده روزمان هم نمي توانيم يك جفت از اين آفش ها بخريم

مچ دستم هنوز درد مي آرد، دلم مالش مي رفت، يادم آمد . سرم را به در وا دادم و پاهايم را دراز آردم
آاشـكي پـدرم چيـزي بـرايم     . امشب هم بايد گرسنه بخـوابم «: به خودم گفتم. ز نان نخورده ام آه هنو 

از جـا  . ناگهان يادم آمد آه امشب شترم خواهد آمد من را سوار آنـد ببـرد بـه گـردش    » ...گذاشته باشد 
صداي اسباب بازي ها. پريدم و تند راه افتادم  از پشت مغازه ي اسباب بازي فروشي بسته بود اما سر و 

خـرس گنـده ي سـياه    . قطار باري تلق تلوق مي آرد و سوت مي آشيد. در آهني به گوش مي رسيد    
انگار نشسته بود پشت مسلسل و هي گلوله در مي آرد و عروسـك هـاي خوشـگل و ملـوس را مـي          

ميمون ها از گوشه يي به گوشه ي ديگر جست مي زدند و گاهي هم از دم شـتر آويـزان مـي      . ترساند
خر درازگوش دندان هايش را به هم مي ساييد و .  آه شتر دادش درمي آمد و بد و بيراه مي گفت  شدند

عرعر مي آرد و بچه خرس ها و عروسك ها را به پشـتش سـوار مـي آـرد و شـلنگ انـداز دور بـر مـي             
. انگـار وعـده يـي بـه آسـي داده باشـد      . شتر گوش به تيك تيك ساعت ديـواري خوابانيـده بـود     . داشت
ماده سگ . الك پشت ها توي الآشان چرت مي زدند. ماها و هليكوپترها توي هوا گشت مي زدند  هواپي

خرگوش ها با تعجـب  . گربه از زير سبد دزدآي تخم مرغ در مي آورد. ها بچه هايشان را شير مي دادند  
ميمون سياه ساز دهني من را آه هميشه پشت شيشه . شكارچي قفسه ي روبرو را نگاه مي آردند 

صـداهاي قشـنگ جوراجـوري از آن درمـي آورد          بو اتوبـوس هـا و   . د، روي لب هاي آلفتش مـي ماليـد و 
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تانك ها و تفنگ ها و تپانچه ها و مسلسل ها . سواري ها عروسك ها را سوار آرده بودند و مي گشتند 
دند بچه خرگوش هاي سفيد زردك هاي گنده يي را با دست گرفته مي جوي. تند تند گلوله در مي آردند 

مهمتر از همه شتر خود من بـود آـه اگـر مـي خواسـت      . در حالي آه نيششان تا بناگوش باز شده بود  
آنقدر گنده بود آه ديگر پشت شيشه جا نمي گرفت و تمام . حرآتي بكند همه چيز را در هم مي ريخت

 و زنگ گردنش را حاال هم ايستاده بود وسط مغازه. روز لب پياده رو مي ايستاد و مردم را تماشا مي آرد
صدا در مي آورد، سقز مي جويد و گوش به تيك تيك ساعت خوابانيده بود  يـك رديـف   . جرينگ جرينگ به 

ننه، اگر به خيابان بروي مـا هـم بـا تـو مـي آيـيم،       : بچه شتر سفيد مو از توي قفسه هي داد مي زدند 
 خوب؟

صدا ناچار چند لگد به در زدم . يم را نشنيدخواستم با شتر دو آلمه حرف زده باشم اما هر چه فرياد زدم 
بلكه ديگران ساآت شوند اما در همين موقع آسي گوشم را گرفت و گفت مگر ديوانه شـده يـي بچـه؟        

 .بيا برو بخواب

خودم را از دست آژان خالص آردم و پا به دو گذاشـتم آـه بيشـتر از ايـن ديـر      . ديگر جاي ايستادن نبود    
 .نكنم

. تك و توآي تاآسي مي آمد رد مي شد. يابان ها همه ساآت و خلوت بودوقتي پيش پدرم رسيدم، خ    
پدرم روي چرخ دستيش خوابيده بود به طوري آه اگر مي خواستم مـن هـم روي چـرخ بخـوابم، مجبـور       

غير از چرخ دستي ما چرخ هاي ديگري هم لب . بودم او را بيدار آنم آه پاهايش را آنار بكشد و جا بدهد
چند نفري هم آنار ديوار همينجوري روي زمين . ر بودند آه آساني رويشان خوابيده بودندجو يا آنار ديوا

اينجا چهار راهي بود و يكي از همشهري هاي ما در همين جا دآه ي يخفروشـي  . به خواب رفته بودند 
 .پاي چرخ دستيمان افتادم خوابيدم. سر پا خوابم مي گرفت. داشت

*** 
 .!.جرينگ!.. جرينگ!.. جرينگ

!.. جرينـگ !.. جرينـگ  . آهاي لطيف آجايي؟ لطيف چرا جواب نمي دهي؟ چرا نمي آيـي بـرويم بگـرديم     -
 !..جرينگ

صدايم را مي شنوي؟ من شترم - شـتر آـه زيـر     .آمدم برويم بگرديم د بيا سوار شو بـرويم .  لطيف جان، 
مـن آـه   :  و خنـده آنـان گفـتم   ايوان رسيد من از رختخوابم درآمدم و از آن باال پريدم و افتادم به پشت او  

 نشسته ام پشت تو ديگر چرا داد مي زني؟

. شتر از ديدن من خوشحال شد و آمي سقز به دهانش گذاشت وآمـي هـم بـه مـن داد و راه افتـاديم      
من سـاز دهنـي    .بگير بزن گوش آنيم. ساز دهنيت را هم آورده ام: آمي راه رفته بوديم آه شتر گفت  

شتر هم با جرينگ جرينگ زنـگ هـاي بـزرگ و    .  بنا آردم محكم در آن دميدنقشنگم را از شتر گرفتم و    
 .آوچكش با ساز من همراهي مي آرد

 لطيف، شام خورده يي؟: شتر سرش را به طرف من برگرداند و گفت

 .پول نداشتم. نه: من گفتم

 .پس اول برويم شام بخوريم: شتر گفت

شتر جان، امشب شام را در ويال مي :  پريد و گفتدر همين موقع خرگوش سفيد از باالي درختي پايين 
 .شما خودتان برويد. من مي روم ديگران را خبر آنم. خوريم

شـتر   .خرگوش ته زردآي را آه تا حاال مي جويد، تـوي جـوي آب انـداخت و جسـت زنـان از مـا دور شـد        
 مي داني ويال يعني چه؟: گفت

 .به نظرم يعني ييالق: من گفتم

آدم هاي ميليونر در جاهاي خوش آب و هوا براي خودشان آاخ ها و خانه هاي . ه نهييالق آ: شتر گفت 
اين خانه هـا  . مجللي درست مي آنند آه هر وقت عشقشان آشيد بروند آنجا استراحت و تفريح آنند    

يـك دسـته   . البته ويالها استخر و فواره و باغ و باغچه هاي بزرگ و پرگلـي هـم دارنـد   . را مي گويند ويال    
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. بعضي از ميليونرها چند تا ويال هم در آشـورهاي خـارج دارنـد   . غبان و آشپز و نوآر و آلفت هم دارند  با
حاال ما مي رويم به يكي از ويالهاي شمال تهـران آـه گرمـاي تابسـتان را از     . مثال در سويس و فرانسه  

 .تنمان درآوريم

زيـر پايمـان خانـه هـاي زيبـا و      . وا بلند شدشتر اين را گفت و انگار پر در آورده باشد، مثل پرنده ها به ه    
خانه ها و آوچه هـا طـوري بودنـد آـه مـن خيـال       . بوي دود و آثافت هم در هوا نبود. تميزي قرار داشت  

شـتر   ! شتر، نكند از تهران خـارج شـده باشـيم   : عاقبت به شتر گفتم. آردم دارم فيلم تماشا مي آنم    
 چطور شد به اين فكر افتادي؟: گفت

خانه هـا همـه اش بـزرگ، مثـل دسـته گـل       .  آخر اين طرف ها اصال بوي دود و آثافت نيست:من گفتم 
 .هستند

تهران دو قسمت دارد و هر قسمتش براي خودش چيز ديگري . حق داري لطيف جان: شتر خنديد و گفت
زيـرا همـه ي   . جنوب پر از دود و آثافت و گرد و غبار است اما شـمال تميـز اسـت   : جنوب و شمال  . است

ضه در آن طرف ها آار مي آنند همه ي . همه ي آوره هاي آجرپزي در آن طرف هاست. اتوبوس هاي قرا
خيلي از آوچه و خيابانهاي جنوب خاآي است، همه . ديزل ها و باري ها از آن برها رفت و آمد مي آنند 

 آدم جنـوب محلـه ي  . خالصـه . ي آب هاي آثيف و گنديده ي جوهاي شمال به جنوب سرازير مي شود    
و » نازي آباد«و » حصيرآباد«تو هيچ در . هاي بي چيز و گرسنه است و شمال محله ي اعيان و پولدارها

ساختمان هاي ده طبقه ي مرمري ديـده يـي؟ ايـن سـاختمان هـاي بلنـد       » خيابان حاج عبدالمحمود  «
سـگهاي  هستند آه پايينشان مغازه هاي اعياني قراردارند و مشتري هايشان سواري هـاي لـوآس و     

 .چند هزار توماني دارند

در آنجـا آسـي سـواري نـدارد امـا      . در طرف هاي جنوب همچنين چيزهايي ديده نمي شود  : من گفتم 
 .خيلي ها چرخ دستي دارند و توي زاغه مي خوابند

 .چنان گرسنه بودم آه حس مي آردم ته دلم دارد سوراخ مي شود

عمارت بزرگي مثـل  . نگ، خنك و پر طراوت و پر گل و درختزير پايمان باغ بزرگي بود پر از چراغهاي رنگار  
يك دسته گل در وسط قرار داشت و چند متر آن طرفتر استخر بزرگي با آب زالل و ماهي هاي قرمز و دور 

صندلي و گل و شكوفه   روي ميزها يك عالمه غذاهاي رنگارنگ چيده شده بود آه بويشان . و برش ميز و 
 .آدم را مست مي آرد

ضر است. برويم پايين: شتر گفت  .شام حا

صاحب باغ آجاست؟: من گفتم  پس 

 .در زيرزمين دست بسته افتاده و خوابيده. فكر او را نكن: شتر گفت

ضـر بـود   . شتر روي آاشي هاي رنگين لب استخر نشست و من جست زدم و پايين آمدم   . خرگـوش حا
عروسـك هـا بـا    . د سـر مهمـان هـا بـاز شـد     آمي بع. دست من را گرفت و برد نشاند سر يكي از ميزها 

ماشين هاي سواري، عده يي با هواپيما و هليكوپتر، االغ شلنگ انداز، الك پشت هـا آويـزان از دم بچـه     
مهماني عجيب و پـر  . شترها، ميمون ها جست زنان و معلق زنان و خرگوش ها دوان دوان سر رسيدند    

صدايي بود با غذاهايي آه تنها بوي آن ها   بوقلمون هاي سرخ شده، . دهان آدم را آب مي انداختسر و 
جوجه آباب، بره آباب، پلوها و خورش ها ي جوراجور و خيلي خيلي غذاهاي ديگر آه من نمي توانستم 

 .زيـر دسـت و پـا ريختـه بـود     . ميوه هم از هر چه دلت بخواهد، فراوان بـود . بفهمم چه غذاهايي هستند 
همـه از آوچـك و   : اشاره ي سر و گردن همه را سـاآت آـرد و گفـت   شتر در آن سر استخر ايستاد و با   
صفا آورده ايد  اما مي خواستم از شما بپرسم آيا مي دانيـد بـه خـاطر آـي و چـرا      . بزرگ خوش آمده ايد، 

 همچنين مهماني پرخرجي راه انداخته ايم؟

 .ه دلش نماندحسرت ب. مي خواستيم او هم يك شكم غذاي حسابي بخورد. به خاطر لطيف: االغ گفت 
آخر لطيف اينقدر مي آيد ما را تماشا مي آند آه ما همه مان او را دوسـت  : خرس پشت مسلسل گفت 

 .داريم

همانطور آه لطيف دلش مي خواهد ما مال او باشيم، ما هم دلمان مـي خواهـد    . آري ديگر : پلنگ گفت 
 .مال او باشيم
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پدرهايشان هر روز اسباب بازي هاي . مي شوندبچه هاي ميليونر خيلي زود از ما سير . آري: شير گفت
تازه يي برايشان مي خرند آنوقت اين ها يكي دو دفعه آه با ما بازي آردند، دلشان زده مي شود و ديگر 

: من به حرف آمدم گفـتم  . ما را به بازي نمي گيرند و ولمان مي آنند آه بمانيم بپوسيم و از بين برويم  
هميشه با شما بازي . باشيد، قول مي دهم آه هيچوقت ازتان سير نشوماگر شما هر آدامتان مال من 
 .مي آنم و تنهايتان نمي گذارم

. اما ما نمي توانيم مال تو باشـيم . ما تو را خوب مي شناسيم. مي دانيم: اسباب بازي ها يكصدا گفتند    
 .ما را خيلي گران مي فروشند

 .اه پدر تو براي خريدن يكـي از ماهـا آفايـت بكنـد    من فكر نمي آنم حتي درآمد يك م: بعد يكيشان گفت 
حرف هاي همه ي شما درست است ولـي  . برگرديم بر سر مطلب: شتر باز همه را ساآت آرد و گفت    

مـن بـاز بـه     .ما مهماني امشب را به خاطر چيز بسيار مهمي راه انداختيم آه شما به آن اشاره نكرديد  
شما خواستيد به من بگوييـد آـه ببـين    . را به اينجا آورديدمن خودم مي دانم چرا من  : حرف آمدم گفتم  

 .همه ي مردم مثل تو و پدرت گرسنه آنار خيابان نمي خوابند

معلوم بود آه نوآر و آلفت هاي خانه . چند زن و مرد دور ميزي نشسته بودند و تند تند غذا مي خوردند    
ود آه هر چه مي خوردم سـير نمـي شـدم و    من هم بنا آردم به خوردن اما انگار ته دلم سوراخ ب . بودند

فكـر آـردم آـه نكنـد دارم     . مثل آن وقت هايي آه خيلي گرسنه باشـم . شكمم مرتب قار و قور مي آرد  
به خـودم  . هر دو قشنگ باز بودند. خواب مي بينم آه سير نمي شوم؟ دستي به چشم هايم آشيدم  

ديگر چشم هـايش بـاز نيسـت و جـايي را     آدم آه به خواب مي رود . من خوابم؟ نه آه نيستم    «: گفتم
ــي بينــد   »پــس چــرا ســير نمــي شــوم؟ چــرا دارم خيــال مــي آــنم دلــم مــالش مــي رود؟            . نم

حاال داشتم دور عمارت مي گشتم و بـه ديوارهـاي آن و بـه سـنگ هـاي قيمتـي ديوارهـا دسـت مـي            
صورت مـن   . آشيدم  تـوي زيـرزمين   حـاال . نمي دانم از آجا گرد و خاك مي آمد و يك راست مي خورد به 

در اولين پله گرد و خاك چنان توي بيني و دهنم تپيد آه . بودم آه خيال مي آردم گرد و خاك از آنجاست
 !..هاپ ش: عطسه ام گرفت

*** 
 چي شده؟ من آجام؟: به خودم گفتم

صورتم زد صورتم رد شد و گرد و خاك پياده رو را به   .جاروي سپور درست از جلو 

 ه؟ من آجام؟ نكند خواب مي بينم؟چي شد: به خودم گفتم

صداي تاآسي ها را شنيدم بعد هـم در تاريـك   . اما خواب نبودم  چرخ دستي پدرم را ديدم بعد هم سر و 
صبح چشمم به ساختمانهاي اطراف چهار راه افتاد سپور حاال از جلوي من رد . پس خواب نبودم. روشن 

بـه   .ياده رو را خط خطي مي آـرد و جلـو مـي رفـت    شده بود اما همچنان گرد و غبار راه مي انداخت و پ  
سپور برگشت  ..نه!.. نه!.. نه. آري ديگر خواب ديدم!.. پس همه ي آن ها را خواب ديدم؟ نه  : خودم گفتم 

 !..نه!.. نه: من گفتم لطيف، خوابي؟: پدرم از روي چرخ خم شد و گفت. و من را نگاه آرد

 .ي؟ بيا باال پهلوي خودمخواب نيستي چرا ديگر داد مي زن: پدرم گفت

شكمم درست . دلم مالش مي رفت. پدرم بازويش را زير سرم گذاشت اما من خوابم نمي برد . رفتم باال 
من هم خسته بودم . شب دير آردي: پدرم ديد آه خوابم نمي برد گفت. به تخته ي پشتم چسبيده بود

 .زود خوابيدم

 . تماشا آنم دير آردمدو تا سواري تصادف آرده بودند وايستادم: گفتم

 ...شتر مي تواند حرف بزند و بپرد. پدر: بعد گفتم

 .نه آه نمي تواند: پدرم گفت

 ...شتر آه پر ندارد. آري: من گفتم

صـبح آـه از خـواب بلنـد مـي شـوي حـرف شـتر را مـي زنـي               : پدرم گفت   .پسر تو چـه ات اسـت؟ هـر 
مگر نه؟ آدم مي توانـد  .  چيز خوبي است، پدرپولدار بودن هم: من آه فكر چيز ديگري را مي آردم گفتم    
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ناشكري نكن : پدرم گفت مگر نه، پدر؟. هر چه دلش خواست بخورد، هر چه دلش خواست داشته باشد
پدرم هميشه همين حرف را مـي   .خدا خودش خوب مي داند آه آي را پولدار آند، آي را بي پول  . پسر
 .زد

بعد، از چرخ دستي پايين .  سرش برداشت به پايش آردهوا آه روشن شد پدرم چستك هايش را از زير
مـن   .نصف بيشترش روي دسـتم مانـده  . ديروز نتوانستم سيب زميني ها را آب آنم: پدرم گفت . آمديم
 .مي خواستي جنس ديگري بياوري: گفتم

ترازو من هم . قفل چرخ را باز آرد و دو تا آيسه ي پر درآورد خالي آرد روي چرخ دستي. پدرم حرفي نزد
 .بعد، راه افتاديم. و آيلوها را درآوردم چيدم

 .مي رويم آش بخوريم: پدرم گفت

صبح پدرم مي گفت       .من مي فهميدم آـه شـب شـام نخـورده اسـت     » مي رويم آش بخوريم«هر وقت 
پيرمـرد آش فـروش   . ما مي رفتيم به طرف پارك شهر. سپور پياده رو را تا ته خيابان خط خطي آرده بود  

ه لب جو، پشت به وسط خيابان، نشسته بود و ديگ آش جلوش، روي اجاق فتيله يي، قل مثل هميش
سه تا مشتري زن و مرد دوره نشسته بودند و از آاسه هاي آلومينيومي آششـان را مـي   . قل مي آرد 

چمباتمه زده بود و دسته بليـت  . مثل زيور بليت فروش چادر به سر داشت. زن بليت فروش بود  . خوردند
پدرم بـا پيرمـرد    . گذاشته بود وسط شكم و زانوهايش و چادر چرآش را آشيده بود روي زانوهايش ها را 

پـدرم دو قـران پـول بـه     . دو تا آش آوچك با نصفي نان خورديم و پا شديم. احوال پرسي آرد و نشستيم  
ــت ــن داد و گف ــردم : م ــن مــي روم دوره بگ ــوريم   . م ــا هــم مــي خ ــار را ب ــا ناه ــي همينج ــر مــي آي  .ظه

*** 
آقا يـك دانـه بليـت    : جلو مردي را گرفته و مرتب مي گفت. اول آسي آه ديدم پسر زيور بليت فروش بود 

 .آقا ترا خدا بخر. انشااهللا برنده مي شوي. بخر

پسر زيور چند تا فحش زير لبي داد و مي خواسـت  . مرد زورآي از دست پسر زيور خالص شد و در رفت  
صدايش زدم و گفتم  ! نتوانستي آه قالب آني:راه بيفتد آه من 

 .اوقاتش تلخ بود، انگار با زنش دعواش شده بود: پسر زيور گفت

پسر زيور دسته ي ده بيست تايي بليت هايش را جلو مردم مي گرفت و مرتب مي . دو تايي راه افتاديم
 ..خانم بليت؟.. آقا بليت؟: گفت

خرجي خودش را آه در مي آورد . گرفتپسر زيور براي هر بليتي آه مي فروخت يك قران از مادرش مي 
ظهرها . پولدارتر از همه ي ما بود. ديگر بليت نمي فروخت، مي رفت دنبال بازي و گردش و دعوا و سينما

صبح آفتاب نزده بيدار مي . عادتش بود آه توي جوي آبي، زير پلي، دراز بكشد و يكي دو ساعتي بخوابد
صبح را از دست ندهد شد و از مادرش ده بيست تايي بليت مي گر فت و راه مي افتاد آه مشتري هاي 

تـا   .دلش نمي آمد بعد از ظهرش را هـم بـا بليـت فروشـي حـرام آنـد      . تا آارش را ظهر نشده تمام آند    
مغازه  .من ديگر بايد همينجاها بمانم: آنجا آه رسيديم گفت. خيابان نادري پسر زيور سه تا بليت فروخت

دلم . شترم هنوز آنار پياده رو نيامده بود. ازه ي اسباب بازي فروشي بسته بودمغ. ها تك وتوك باز بودند
صبحش را حرام آرده باشم   خيابـان هـا پـر    . گذاشتم رفتم باالتر و بـاالتر . نيامد در را بزنم آه نكند خواب 

توي هر ماشين سواري يكي دو بچه مدرسه يـي آنـار پـدر و مادرهايشـان     . شاگرد مدرسه يي ها بود    
 .ته بودند و به مدرسه مي رفتندنشس

باز از چنـد  . در اين وقت روز فقط مي توانستم احمد حسين را پيدا آنم تا از دست تنهايي خالص بشوم 
بچه ها و بزرگترها . خيابان گذشتم تا رسيدم به خيابان هايي آه ذره يي دود و بوي آثافت درشان نبود

دخترها و زن ها مثل .  همه شان برق برق مي زدندصورت ها. همه شان لباس هاي تر و تميز داشتند    
من هر وقت . مغازه ها و خانه ها زير آفتاب مثل آينه به نظر مي آمدند. گل هاي رنگارنگ مي درخشيدند 

هيچوقـت  . از اين محله ها مي گذشتم خيال مي آردم توي سينما نشسته ام فيلم تماشـا مـي آـنم     
 اين بلندي و تميزي چه جوري غذا مي خورنـد، چـه جـوري    نمي توانستم بفهمم آه توي خانه هاي به  

تو مي تواني پيش خود بفهمي آه . مي خوابند، چه جوري حرف مي زنند، چه جوري لباس مي پوشند  
توي شكم مادرت چه جوري زندگي مي آردي؟ مثال مي تواني جلو چشـم هـات خـودت را تـوي شـكم       

صـال نمـي   . مـن هـم مثـل تـو بـودم     . مـي تـواني  مادرت ببيني آه چه جوري غذا مي خوردي؟ نه آه ن     ا
 .توانستم فكرش را بكنم
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من . جلو مغازه يي سه تا بچه آيف به دست ايستاده بودند چيزهاي پشت شيشه را تماشا مي آردند
بي اختيار پشت گردن . عطر خوشايندي از موهاي شانه زده شان مي آمد. هم ايستادم پشت سرشان

صله گرفتند و بچه ها . يكيشان را بو آردم به عقب نگاه آردند و من را برانداز آردند و با اخم و نفرت ازم فا
 !چه بوي بدي ازش مي آمد: از دور شنيدم آه يكيشان مي گفت. رفتند

موهاي سرم چنان بلند و پريشان بودند . فقط فرصت آردم آه عكس خودم را توي شيشه ي مغازه ببينم
پيراهن آرباسي ام رنگ چرك و . نگار آاله پر مويي به سرم گذاشته اما. آه گوش هايم را زيرگرفته بودند

پاهام برهنه و چرك و پاشنه هام . تيره يي گرفته بود و از يقه ي دريده اش بدن سوخته ام ديده مي شد
 .دلم مي خواست مغز هر سه اعيان زاده را داغون آنم. ترك خورده بودند

  جوري داشتم؟آيا تقصير آن ها بود آه من زندگي اين

صـبح هنـوز    . بـرو بچـه  : مردي از توي مغازه بيرون آمد و با اشاره ي دست، من را راند و گفـت    صـبح اول 
 .دشت نكرده ايم چيزي به تو بدهيم

عجـب  . د گم شو برو: مرد باز من را با اشاره ي دست راند و گفت. من جنب نخوردم و چيزي هم نگفتم  
 !رويي دارد

 . من گدا نيستم:من جنب نخوردم و گفتم

 ببخشيد آقا پسر، پس چكاره ايد؟: مرد گفت

 .دارم تماشا مي آنم. آاره يي نيستم: من گفتم

تكـه  . ديگـر معطـل نكـردم   . تكه آاشي سفيدي ته آب جو برق مي زد. مرد داخل مغازه شد. و راه افتادم 
صـدايي آـرد و    . آاشي را برداشتم و با تمام قوت بازويم پراندم به طرف شيشه ي بزرگ مغازه  شيشـه 

صداي شيشه انگار بار سنگيني را از روي دلم برداشت و آنوقت دو پا داشتم دو پاي ديگر هم . خرد شد 
نمي دانم از چند خيابان رد شده بودم آه به احمد حسين برخوردم ! قرض آردم و حاال در نرو آي در برو 

 .و فهميدم آه ديگر از مغازه خيلي دور شده ام

ل هميشه جلو دبستان دخترانه اين بر آن بر مي رفـت و از ماشـين هـاي سـواري آـه      احمد حسين مث 
صبح زود آار احمد حسين همين بود. دختر بچه ها را پياده مي آردند، گدايي مي آرد  من عاقبـت  . هر 

هم نفهميدم آه احمد حسين پيش چه آسي زندگي مي آند اما قاسم مي گفت آـه احمـد حسـين      
وقتي زنـگ مدرسـه    .احمد حسين خودش چيزي نمي گفت. رد آه او هم گداستفقط يك مادر بزرگ دا  

همه مي . امروز دخل خوبي نكردم: احمد حسين گفت. زده شد و بچه ها به آالس رفتند ما راه افتاديم 
 .گويند پول خرد نداريم

 آجا مي خواهيم برويم؟: من گفتم

 .همين جوري راه مي رويم ديگر: احمد حسين گفت

قاسم ته خيابان  .برويم قاسم را پيدا آنيم يكي يك ليوان دوغ بزنيم.  همين جوري نمي شود:من گفتم 
سي متري دوغ ليواني يك قران مي فروخت و ما هر وقت بـه ديـدن او مـي رفتـيم نفـري يـك ليـوان دوغ         

كي پيراهن ي. پدر قاسم در خيابان حاج عبدالمحمود لباس آهنه خريد و فروش مي آرد. مجاني مي زديم
خيابـان حـاج   . پانزده هزار، زيـر شـلواري دو تـا بيسـت و پـنج هـزار، آـت و شـلوار هفـت هشـت تـومن            

در و ديـوار و زمـين خيابـان پـر از چيزهـاي آهنـه و       . عبدالمحمود با يك پيچ به محل آار قاسم مي خورد  
صدا مي زدند   صاحبانشان باال سرشان ايستاده بودند و مشتري  ضه بود آه  آان بسيار پدر قاسم د. قرا

خانـه ي ديگـري   . آوچكي داشت آه شب ها هم با قاسم و زن خود سه نفري در همانجا مي خوابيدند 
صبح تا شام لباس هاي پاره و چرآي را آه پدر قاسم از اين و آن مي خريد، تـوي      . نداشتند مادر قاسم 

المحمود خاآي خيابان حاج عبد. دآان يا توي جوي خيابان سي متري مي شست و بعد وصله مي آرد 
 .بود و جوي آب نداشت و هيچ ماشيني از آنجا نمي گذشت

. قاسـم در آنجـا نبـود   . من و احمد حسين پس از يكي دو ساعت پياده روي رسيديم به محل آار قاسم  
مـادر قاسـم   . پدر قاسم گفت آه قاسم مادرش را به مريضخانه برده. رفتيم به خيابان حاج عبدالمحمود 

 .اشت يا درد معدههميشه يا پا درد د
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*** 
نزديك هاي ظهر من و احمد حسين و پسر زيور در خيابان نادري، لب جو، آنار شـتر نشسـته بـوديم و     

عاقبت قرار گذاشتيم آه برويم توي مغازه و . تخمه مي شكستيم و درباره ي قيمت شتر حرف مي زديم
پـول خـرد   . برويد بيرون: ارد نشده گفتفروشنده به خيال اين آه ما گداييم، از در و. از فروشنده بپرسيم  

 .نداريم

 شتر را چند مي دهيد؟. پول نمي خواستيم آقا: من گفتم

 !شتر؟: صاحب مغازه با تعجب گفت. و با دست به بيرون اشاره آردم

 چند مي دهيد؟. آري ديگر: احمد حسين و قاسم از پشت سر من گفتند

 . نيستشتر فروشي. برويد بيرون بابا: صاحب مغازه گفت

دماغ سوخته از مغازه بيرون آمديم انگار اگر فروشي بود، آنقدر پول نقد داشتيم آه بدهيم و جلو شـتر را   
ما خيال مي آرديم مي توانـد هـر سـه مـا را يكجـا      . شتر محكم سر جايش ايستاده بود. بگيريم و ببريم  

پسر زيور . ر مي رسيددست احمد حسين به سختي تا شكم شت. سوار آند و ذره يي به زحمت نيفتد 
االغ مگـر  : هم مي خواست دستش را امتحان آند آه فروشنده بيرون آمد و گوش قاسم را گرفت و گفت  

 نمي بيني نوشته اند دست نزنيد؟

و با دست تكه آاغذي را نشان داد آه بر سينه ي شتر سنجاق شده بود و چيزي رويش نوشته بودنـد    
آمي . از آنجا دور شديم و بنا آرديم به تخمه شكستن و قدم زدن. ولي ما هيچكدام سر در نمي آورديم

بعد پسر زيور گفت آه خوابش مي آيد و جاي خلوتي پيدا آـرد و رفـت تـوي جـوي آب، زيـر پلـي، گرفـت         
چنان عرقي آـرده بـوديم   . هوا گرم و خفه بود. من و احمد حسين گفتيم آه برويم به پارك شهر . خوابيد
بدجوري غريبيم مي . من دلم مي خواست االن پيش مادرم بودم. في نمي زديمهيچ يكيمان حر. آه نگو
 .آمد

. دم در پارك شهر احمد حسين دو هزار داد و ساندويچ تخم مرغ خريد و گذاشت آه يك گاز هم من بزنم  
چند بچه ي ديگر هـم بـاالتر از مـا آب تنـي مـي      . بعد رفتيم در جاي هميشگي توي جو، آب تني بكنيم    

من و احمد حسـين سـاآت تـوي آب دراز آشـيديم و سـر و      .  به سر و روي هم آب مي پاشيدندآردند و 
صدا به طرف ما آمد و همه مان پا . بدنمان را شستيم و آاري به آار آنها نداشتيم   نگهبان پارك به سر و 

من و احمـد حسـين بـا شـن شـكل شـتر       . به فرار گذاشتيم و رفتيم جلو آفتاب نشستيم روي شن ها  
صداي پدرم را باالي سرمان شنيدمدرس من و پدرم رفتيم . احمد حسين گذاشت رفت. ت مي آرديم آه 

لطيف، چـي شـده؟   : پدرم ديد آه من حرفي نمي زنم و تو فكرم گفت. به دآان جگرآي و ناهار خورديم 
 حالت خوب نيست؟

 .چيزي نيست: من گفتم

 پدرم ديد آه من هي از اين پهلو به آن پهلـو  .آمديم زير درخت هاي پارك شهر دراز آشيديم آه بخوابيم  
لطيف، دعوا آردي؟ آسي چيزي بهت گفته؟ آخر به من بگو چـي  : گفت. مي شوم و نمي توانم بخوابم 

 .شده

دلم مي خواست االن . خوشم مي آمد آه بدون حرف زدن غصه بخورم. من اصال حال حرف زدن نداشتم
يك دفعه زدم زير گريه و سرم را توي سينه ي پـدرم  . بوسمصدا و بوي مادرم را بشنوم و بغلش آنم و ب  

اما باز چيزي . پدرم پا شد نشست من را بغل آرد و گذاشت آه تا دلم مي خواهد گريه آنم. پنهان آردم
بعد خواب من را گرفت و چشم آه باز . فقط گفتم آه دلم مي خواست پيش مادرم بودم . به پدرم نگفتم  

من پايش .  من نشسته و زانوهايش را بغل آرده و توي جماعت نگاه مي آندآردم ديدم پدرم باالي سر  
 !پدر: را گرفتم و تكان دادم و گفتم

 بيدار شدي جانم؟: پدرم من را نگاه آرد، دستش را به موهايم آشيد و گفت

 .من سرم را تكان دادم آه آري
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گر آاري شد همانجا مـي آنـيم   ا. مي رويم پيش مادرت. فردا برمي گرديم به شهر خودمان : پدرم گفت 
هر چه باشد بهتر از اين است آه ما در اينجا بي سر و يتيم . نشد هم آه نشد. يك لقمه نان مي خوريم
 .بمانيم آن ها هم در آنجا

اگـر  . دلم نمي آمـد از شـتر دور بيفـتم   . توي راه، از پارك تا گاراژ، نمي دانستم آه خوشحال باشم يا نه  
 .م با خودم ببرم، ديگر غصه يي نداشتممي توانستم شتر را ه

پـدرم مـي خواسـت چـرخ دسـتيش را هـر       . رفتيم بليت مسافرت خريديم باز توي خيابان ها راه افتاديم    
. من دلم مي خواست هر طوري شده يك دفعه ي ديگر شتر را سير ببينم. طوري شده تا عصر بفروشد  

پدرم نمي خواست من را تنها بگذارد اما من گفتم . قرار گذاشتيم شب را بياييم طرف هاي گاراژ بخوابيم
 .آه مي خواهم بروم يك آمي بگردم دلم باز شود

*** 
نمي دانم چند ساعتي به تماشاي شتر ايستاده بودم آه ديدم ماشين سـواري  . طرف هاي غروب بود    

ز تـوي ماشـين   يك مرد و يك دختر بچه ي تر و تمي. رو بازي از راه رسيد و نزديك هاي من و شتر ايستاد    
به دلم برات شـد آـه مـي    . چشم دختر به شتر دوخته شده بود و ذوق زده مي خنديد . نشسته بودند 

دختر دست پدرش را گرفته از ماشين بيرون مي آشيد و مي . خواهند شتر را بخرند ببرند به خانه شان
 .حاال يكي ديگر مي آيد مي خرد. زودتر پاپا: گفت

نمـي  . خل مغازه شوند آه ديدند من جلوشان ايسـتاده ام و راه را بسـته ام  پدر و دختر مي خواستند دا  
مي ترسيدم؟ گريه ام مي گرفت؟ غصه ي چيزي را مي خوردم؟ نمي دانم چه . دانم چه حالي داشتم    

آقـا، شـتره   : همين قدر مي دانم آه جلو پدر و دختـر را گرفتـه بـودم و مرتـب مـي گفـتم      . حالي داشتم 
 .باور آن فروشي نيست. ش به من گفتصبح خود. فروشي نيست

 .راه را چرا بسته يي بچه؟ برو آنار: مرد من را محكم آنار زد و گفت

صحبت آردن. و دو تايي داخل مغازه شدند   صاحب مغازه  دختر مرتب برمـي گشـت و   . مرد شروع آرد با 
يك ذره غصه چنان حال خوشي داشت آه آدم خيال مي آرد توي زندگيش حتي . شتر را نگاه مي آرد    

. من انگار زبانم الل شده بود و پاهايم بي حرآت، دم در ايستاده بودم و توي مغازه را مي پاييدم. نخورده
ميمون ها، بچه شترها، خرس ها، خرگوش ها و ديگران من را نگاه مي آردنـد و مـن خيـال مـي آـردم          

 .دلشان به حال من مي سوزد

من دستهايم . پدر يك سكه ي دو هزاري به طرف من دراز آرد. يندپدر و دختر خواستند از مغازه بيرون بيا
صورتش نگاه آردم  نمي دانم چه جوري نگاهش آرده بودم آه دو هزاري را . را به پشتم گذاشتم و توي 

صاحب مغازه من را از دم در دور آرد. زود توي جيبش گذاشت و رد شد   دو نفر از آـارگران مغـازه   . آنوقت 
دختر بچه رفته بود نشسته بود توي سواري و شتر را نگاه مي آرد و . تند به طرف شتربيرون آمدند و رف 

صدقه اش مي رفت   آارگرها آه شتر را از زمين بلند آردند، مـن بـي اختيـار جلـو     . با چشم و ابرو قربان 
گرها يكي از آار .من نمي گذارم. آجا مي بريد. دويدم و پاي شتر را گرفتم و داد زدم شتر مال من است    

 !مگر ديوانه شده يي. بچه برو آنار: گفت

صاحب مغازه پرسيد  گداست؟: پدر دختر از 

من پاي شتر را ول نمي آردم عاقبت آارگرها مجبور شدند شتر را بـه  . مردم به تماشا جمع شده بودند  
پاپا، : تصداي دختر را از توي ماشين شنيدم آه به پدرش مي گف. زمين بگذارند و من را به زور دور آنند

 .ديگر نگذار دست بهش بزند

ماشين خواست حرآت آند آـه  . شتر را گذاشتند پشت سر پدر و دختر. پدر رفت نشست پشت فرمان    
شتر من : دو دستي ماشين را چسبيدم و فرياد زدم. من خودم را خالص آردم و دويدم به طرف ماشين

 .من شترم را مي خواهم. را آجا مي بريد

ص     صدايي از گلويم در نمـي آمـد و فقـط خيـال     . دايم را نشنيدفكر مي آنم آسي  انگار الل شده بودم و 
دسـت هـايم از ماشـين    . ماشين حرآت آرد و آسي من را از پشت گرفت. مي آردم آه فرياد مي زنم 

سرم را بلند آردم و آخرين دفعه شترم را ديدم آه گريـه  . آنده شده و به رو افتادم روي اسفالت خيابان  
صدا در مي آوردمي آرد  . و زنگ گردنش را با عصبانيت به 
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 .پاهايم را بر زمين زدم و هق هق گريه آردم. صورتم افتاد روي خوني آه از بيني ام بر زمين ريخته بود  
 .دلم مي خواست مسلسل پشت شيشه مال من باشد

 ١٣٤٧تابستان 

××× 

 
 

 بي نام
 

اينـو هـم بـا    ! بگير آوفت آن:  گذاشت و گفتزنك آاسه اي آش آشك با يك تكه نان بيات جلو شوهرش 
 .هزار مصيبت تهيه آرده ام

صبح بهت دادم چه شد؟: مردك فكر آرد  پس پول هايي آه امروز 
از تيغ آفتاب تا تنگ غروب آار و زحمت، چيزي آه بهت مي رسد آش آشـك بـا يـك    : بعد دوباره فكر آرد    

 !خوب باشد. تكه نان بيات
بعد آه ديد چيزي نگفت، . يستاد تا اگر غرولند راه بيندازد سرآوفتش بزندزنك آمي باالي سر شوهرش ا

مرغ برياني را آه داشت . گرفت و رفت آشپزخانه از خاگينه اي آه پخته بود چشيد تا آم شيرين نباشد  
عسـل و آـره را   . روي آتش جلز و ولز مي آرد جابجا آـرد، آـدوها را پوسـت گرفـت و تـوي تابـه انـداخت         

آنوقـت پـيش شـوهرش آمـد آـه آش      . سفره ي رنگيني آمـاده آـرد  ... و بشقابي گذاشت و پهلوي هم ت  
 .آشك را با نيمي ازتكه نان بياتش خورده به خميازه افتاده بود

ــوام  : زن گفـت  ــزي مـي خ ــاري       . يـه دي ــزي فـروش بـازار مــي خـري و مي  .زود پـا مـي شــي ميـري از دي
نميشـه اينـو يـه    :  بود، پكر شد و زيـر لـب گفـت   مردك آه هواي خواب شيرين بعد از ناهار به سرش زده 

 .ساعت بعد بخرم؟ تازه اين همه ديزي را مي خواهي چكار؟ هر روز يه ديـزي؛ هـر هفتـه هفـت ديـزي         
صداي پارس سگي رفت طرف دريچه اي آه از طبقه ي دوم به آوچه باز مي شـد  . زنك جوابي نداد   . به 

صبر: نگاهي به آوچه انداخت و به آسي گفت  دارم . ذليل شده هواي خواب به آلـه ش زده . آنيه آم 
گـور بگـور   : قيافه ي اخمويي گرفت و گفـت . در را بست. خبرت مي آنم. مي فرستمش پي نخود سياه  

 !شي همسايه بد
ضر آرده بود آه بپرسد آي بود؟ . و چه بجا گفت. اين را گفت آه شوهرش چيزي نپرسد مردك خود را حا

نشنيدي گفتم : زنك در درگاه گفت. و موضوع ديزي ماست مالي شودمي خواست سرصحبت را باز آند 
 يه ديزي مي خوام؟

: گفـت . زن دست در جيب آت مردك آه دم در آويخته بود آرد و آليدي درآورد . چرا شنفتم : مردك گفت 
ي و رفت به اتاقي آه م. حاال ميرم بخوابم. هر وقت اومدي در ميزني ميام باز مي آنم. آليد رو ورداشتم

. بهتـرين لباسـش را پوشـيد   . بـدنش را عطـر ماليـد   . لباس هـايش را درآورد . شد گفت اتاق آرايش است 
آوتاه سخن تا شوهرش برود بـا خـودش ور رفـت بعـد مثـل      . سرخاب سفيداب ماليد. سرش را شانه زد    

مردك سر پـيچ آوچـه بـه جـوان شـيك پـوش خـوش        . عروس پا به درون اتاق گذاشت و دريچه را باز آرد    
جلوت را نگاه آن، بي سر . بس آه خواب آلود بود، آفش جوان را لگد آرد و فحش شنيد. يكلي برخورده
 !و پا

بـه نخسـتين ديـزي    . تا آن جا برسد يكساعت تمـام طـول آشـيد   . بازار ديزي فروش ها آن سر شهر بود 
 .اگه دارين بدين. منو زنم فرستاده آه يه ديزي بخرم: فروش گفت

اوهـوي، مشـدي   : آمي آه آرام شد به ديزي فروش پهلـو دسـتيش هـي زد   . خندهديزي فروش زد زير     
او هـم موذيانـه زد    .ها هـا ... ها... ها... باز هم آقا رو زنش فرستاده ديزي بخره ها! غضنفر ديزي فروش 

اوهوي، داش سيد آاظم  :زير خنده و سقف بلورين بازار را لرزاند و همسايه ي پهلو دستيش را آگاه آرد
 .ها ها... ها... باز هم زنش فرستاده ديزي بخره ها. خل مي خواستي ببيني؟ نگاه آن!  فروشديزي

. داش سيد آاظم ديزي فروش چنان با شدت خنديد آه دو تا ديزي از زير دستش در رفت و خاآشير شد
اوهـو، آميـز موسـا     :او هم خنده اش را قاطي خنده ي سه نفر نخستين آرد و به پهلودستيش هي زد  

 .ها ها... ها... ها... بازم زنش فرستاده ديزي بخره. نگاه آن! آبال سيد حسني ديزي فروش
مسـخره اش مـي   . ديزي فروش ها سر مردك ريخته بودند و مي خنديدنـد . صداهاي خنده بازار را پر آرد  

آخر سر مثل هميشه يك ديزي به قيمـت بيسـت ريـال فروختنـد و روانـه اش      . خلش مي خواندند . آردند
 .آردند

. بـاز هـم بـاز نشـد    . بـاز هـم زد  . باز نشد. در زد. يكساعت ديگر طول آشيد تا مردك به خانه اش رسيد  
. چيـزي نگفـت  . آجـري از بـاالي در افتـاد و سـرش را شكسـت     . آنوقت دلش خواست لگدي بـه در بكوبـد   

ريچـه ي  در ايـن وقـت د  .دستي به سرش آشيد و خون قرمز خوش رنگش را نگاه آرد و لبخند تلخي زد  
صداي زنش را شنيد آه گفت  .خريدم: مردك گفت ديزي خريدي؟: باال خانه شان باز شد و 
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  پرسيدي توش چقدر نمك بريزم؟ خب،: زن گفت
مي رفت ديزي را مي خريـد مـي آورد، امـا نمـي     . هيچ وقت اين را نمي پرسيد. مرد اين را نپرسيده بود    

اگـر مـي   .  آه نپرسيدن با پرسـيدنش يكـي اسـت   چون مي دانست. پرسيد چقدر نمك بايد توش ريخت    
بپرس ببين چقدر آب بريزم، بپرس ببين چند دانه نخود مـي  : پرسيد، باز زنش بهانه هاي ديگري داشت 

 ...بپرس ببين . گيرد
صـد دفعـه    . آخه زير آوار بموني انشااهللا: زنش دو بدستش افتاد. اين بود آه هيچوقت نمي پرسيد     مگـه 

ديگه گذشته . تا نپرسي در واشدني نيس. ا بپرس بيا؟ يا اهللا زود برگرد و بپرس بيانگفته م نمك ديزي ر 
ديگه مته به خشخاش گذاشته . مث دفعه هاي پيش نيس آه بهت رحم آنم و درو باز آنم. ها گذشته

 ميري مي پرسي، يا تا روز قيامت همونجا مي موني؟. م
صداي زنش را هـم مـي شـنيد امـا خـودش را      . دمردك خونش را مي ديد آه از نوك بينيش چكه مي آن    

 .صداي نفس نفس زدن آس ديگري را هم مي شنيد. نمي ديد
 ...چرا واستادي؟ گفتم: زنش گفت

.  بست– دريچه ي خانه اش را –چيزي زنش را عقب آشيد و دست مردي دريچه را . حرفش ناتمام ماند
 گرفت و بـه نخسـتين ديـزي فـروش آـه رسـيد       مردك خون آلود و آوفته راه بازار ديزي فروش ها را پيش  

 .زنم اندازه ي نمك ديزي را پرسيد: گفت
ــاه آـرد ديـد خـيس اســت           ــه خـون سـر مـردك زد و نگ ــده اي : گفـت . ديـزي فـروش انگشـتي ب  !انگـار زن

اوهـوي، مشـدي غضـنفر    : بعد شديدتر از پيش قهقهه را سر داد و به همسايه پهلو دسـتيش هـي زد    
 .هـا هـا  ... هـا .... نگفـتم؟  . ا رو زنش فرستاده انـدازه ي نمـك ديـزي رو بدونـه    نگاه آن، آق  ! ديزي فروش 

سقف بلورين بازار . مثل دفعه ي پيش ديزي فروش ها يكي پس از ديگري به سر مردك ريختند و خنديدند
: چند ديزي جوراجور از قفسه ها افتاد و خاآشير شد، آخر سر به مـرد گفتنـد  . از زور خنده ترك برداشت 

 ».آم از يه مشت. به زنت بگو ، بيش از نيم مشتبرو 
بيش از نيم مشـت، آـم از يـه    . بلند بلند اين حرف را تكرار مي آرد آه فراموشش نشود. مردك راه افتاد 

. گذارش از جايي افتاد آه در آنجا خرمن به باد مي دادنـد . بيش از نيم مشت، آم از يه مشت    ... مشت
ند آه روي سخنش با آنهـا اسـت بـه سـرش ريختنـد و تـا مـي خـورد         ورد مردك را آه شنيدند گمان برد  

دو . وقت آتك تمام شد، يكدفعه به سر مردك زد آه نكند همه ي اين آارها زير سر زنش باشد    . زدندش
ديگه از اين غلط ها نكني، نگي بيش از : خرمن آوبها گفتند. تا بد و بيراه نثار زنش آرد و پا شد آه برود 

 !يه مشتنيم مشت، آم از 
 .پس چي بگم؟ گفتند، بگو يكي هزار شه، خدا برآت بده: مردك گفت

 !يكـي هـزار شـه، خـدا برآـت بـده      ! يكي هزار شه، خـدا برآـت بـده   : بلند بلند مي گفت. مردك راه افتاد  
ورد مردك را آـه شـنيدند، بـه    . آسيشان مرده بود. به جماعتي برخورد آه تابوتي روي دوش مي بردند 

وقتي آتك تمام شد باز به سر مردك زد آه نكند همه ي اين آارها . تا مي خورد زدندشسرش ريختند و 
اگه اين دفعه پام به خونه برسه مي دونم چكار آنم، چهار تا بد : پيش خودش گفت! زير سر زنش باشد

 !ار شـه ديگه از اين غلط ها نكني، نگي يكي هـز : عزاداران گفتند. و بيراه نثار زنش آرد و پا شد آه برود 
 پس چي بگم؟: مرد گفت
 .ديديد ديگه نبينيد. بگو اول آخري شه: گفتند

اول آخـري شـه، ديديـد ديگـه     !.. اول آخري شه، ديديـد ديگـه نبينيـد   : بلند بلند مي گفت. مردك راه افتاد 
 .به جماعتي رسيد آه عروس به خانه ي داماد مي بردند!.. نبينيد

. روس را گرفت و باقي ريختند به سرش و تا مي خورد زدندشورد مردك را آه شنيدند يكي جلو اسب ع    
اگه پام به خونـه   :پيش خودش گفت. باز به سر مردك زد آه نكند همه ي اين آارها زير سر زنش باشد  

هشت تا بد و بيراه نثار زنش . اين دفعه حقشه آش آشك با نون بيات بخوره. برسه، مي دونم چكار آنم
 .نگي ديديد ديگه نبينيد. ديگه از اين غلط ها نكني: مهاي عروس گفتندآد. آرد و پا شد آه برود

 پس چي بگم؟: مرد گفت
سوت بزن، آالهت را هوا بينداز، شادي آن، بخند، فرياد بكش، آن قدر شادي آن آه مـردم بـه       : گفتند

ازي آني، بايد شادي آني، ب. بايد بخندي. يه آم اخم آني واي به حال و روزگارت. حالت حسرت بخورند
مي فهمي؟ مگه نمي بيني همه شادي مي آنن؟ خوب گوش هات رو باز آن، يه آـم اخـم آنـي واي     

 مي فهمي آه؟. بايد بخندي و شادي آني. بحالت
دندان هاي جلويش را آه در اثر مشت لق شده بود آنـد و دور انـداخت و   . مردك خون لبهايش را پاك آرد 

 .خيلي هم خوب مي فهمم: گفت
. در حاليكه خون سرش از نوك بيني اش چكـه مـي آـرد، امـا لـب هـايش مـي خنديـد        . افتادسپس راه   

جسـت و خيـز مـي آـرد و آالهـش را بهـوا مـي        . اخم نمي آـرد . فرياد مي زد. خودش شادي مي آرد    
وقتي مي خنديد اشـك از  . وقتي سوت مي زد خون از دهانش مي جست. و سوت هم مي زد    . انداخت

وقتي آالهش را باال مي انـداخت  . مي پريد پاره هاي لباسش بلند مي شدوقتي  . چشمانش مي پريد  
در اين هنگام به آفتربازي برخورد آه آفترهايش را رديف هم . از سوراخ وسط آالهش آسمان را مي ديد

 .لب بام نشانده بود و داشت دانه مي پاشيد آه آفترهاي همسايه را بگيرد
آفترباز سخت عصباني شد و بكوچه آمد و . يدند و تا دوردست رفتندآفترها به هواي داد و فرياد مردك پر 

: پيش خود گفـت  .بسر مردك زد آه همه ي اين آارها زير سر زنش است. مردك را تا مي خورد آتك زد    
نمي خواد آاريم بكنه همـين جـوري   . منو مسخره خودش آرده، مي دونه آه همه چيز زندگيش از منه 
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ديگه از ايـن غلـط هـا    : آفتر باز گفت . و بيراه نثار زنش آرد و پا شد آه برودشانزده تا بد . سر مي دونه  
 !نكني

 پس چي بگم؟: مردك گفت
صدات رو ميبـري، آالهـت رو محكـم مـي چسـبي،      . هيچي نگو: آفتر باز گفت   آمرت را خم مي آني، 

نفس هم . رينفس هم نمي آشي، دست و پاتو جمع مي آني، پاورچين پاورچين از آنار ديوار راه مي 
 !مي فهمي آه. نمي آشي
صدام بريده، آالهم رو محكـم  . خيلي هم خوب مي فهمم! مي فهمم : مردك گفت  آمرم باس خم بشه 

. و راه افتـاد . مي چسبم، نفس هم نمي آشم از آنار ديـوار يواشـكي رد ميشـم، مـث اينكـه نيسـتم          
 .آمرش خم شده بود و نفسش بريده

بـه  ... همه ي آارها زير سر زنمه... همه ي اين آارها زير سر زنمه: اين دفعه پي در پي مي گفت    ... و
وقت ظهر، روز روشن دآـانش را دزد زده  . جماعتي برخورد آه جلو دآان جواهر سازي جمع شده بودند  

 .بود و جماعت در جستجوي دزد بودند
رنگ مـردك از نـوك   خـون خوشـ  . مردك را آه با آن حال ديدند، دزدش پنداشتند آنقدر آتكش زدند آـه نگـو   

اگر تو دزد نيستي  :سي و دو تا بد و بيراه نثار زنش آرد و خواست آه برود، گفتند. بينيش چكه مي آرد
 پس از آنكه جيب هايش را نگاه آرده، سر و وضعش را ديده بودند، او را ديوانه –نبايد اين جوري راه بري   

 پس چكار آنم؟: مردك گفت. پنداشته بودند
 .مردك راه افتاد.  باال بگير، آمرت را راست آن و بروسرتو: گفتند

از ايـن حـالتش خوشـش مـي آمـد گـويي سـالها در        . سر را باال نگاه داشته بود و قـد راسـت آـرده بـود     
 .از بس خم شده بودم داشتم قوز در مـي آوردم : فكر آرد. جستجوي چيزي بود و حاال آنرا پيدا آرده بود    

نردبان از در خانه اي بيرون مي آمد و در خانه ي روبرويي . جلوش سبز شددر همين فكر بود آه نردباني 
 .وارد مي شد

 .مردم خم مي شدند آه بگذرند
مـردم   .راست راست پيش رفت. نمي خواست اين حالت خوش آيندش را از دست بدهد. مردك خم نشد 

نردبـان  . ان و عقـب برگشـت  سر مردك سخت خورد به نردبـ . او را ديوانه خواندند. در آارش حيران ماندند    
و . مردك بار ديگر پيش رفـت  .هي پله بود آه از يك در بيرون مي آمد و در ديگري مي رفت  . انتها نداشت 

جماعـت مسـخره اش آردنـد، آخـر     . اين آار چند بار تكرار شـد . بار ديگر پيشاني و سرش زخم برداشت  
هي شكست و به آن طرف خـواهي رفـت؟   ديوونه، مي خواهي بگويي يك تنه نردبان باين آلفتي را خوا 

مردك اين حرف ها را از يك گوش مي گرفت و از گوش ديگر بيرون ! خودآشي است، ديوونه  . بيخود است 
 .مي آرد

ناگهان همه ديدند مردك عقب عقب رفت، رسيد به آخر آوچـه، آنوقـت شـروع    . زير لب زمزمه اي داشت    
: چند نفري ايستاده بودند و نگاه مـي آردنـد، مـي گفتنـد    . نردبان از حرآت نايستاده بود. آرد به دويدن  

حرآت نردبان تندتر شد و ايـن هـا   . وقتي نردبان را بردند مي رويم. مي ايستيم. خوب، عجله اي نداريم    
. مردك تند مي دويد، اگر بزمين مي خـورد هـزار تكـه مـي شـد، رسـيد پـاي نردبـان         . آخرها شه : گفتند

چنـد نفـري از زيـر    .  رفت، پاي مردك گير آرد و افتاد بـه آن طـرف بـه رو   جست زد پريد، نردبان زودي باال    
مردك خون آلود برخاست نشست و چهل بد و بيراه نثار زنش آرد و پـا  . نردبان گذشتند و نردبان ايستاد    

 .بدو گذاشت
شت ترو خدا برگرد، اگر مسلموني نرو، يه نگاه به پ: از پشت سر مردك شنيد. هياهو از دو سو برخاست

بـاز  . بـاز هـم زد  . در زد باز نشد. مردك دويد و دويد تا بخانه شان رسيد!.. سرت بكن، قاقات ميديم برگرد 
. چيـزي نگفـت  . بسرش زد و دو لگد بدر آوبيد آجري از باال افتاد و سرش بيشـتر شكسـت  . هم باز نشد  

. آه آجـر رويـش بيفتـد   سرش را گرفت . باز هم دو لگد بدر زد. خون رنگينش از نوك بينيش چكه مي آرد  
آجـر  . نشان دهد آه او نمي تواند نگـذارد آـه شـوهرش تحقيـرش آنـد     . مي خواست زنش را تحقير آند    

 .افتاد دريچه باز شد
: زن گفـت . شـوهرت : مـردك گفـت  . ترو نمي شناسـم : زنش گفت. آيه؟ مردك گفت منم: صدايي گفت 

 اسمت چيه؟. باشه
فكر آرد آه در . زنش هيچوقت اين بهانه را نياورده بود.  بودراستي اسمش چه بود؟ اين را ديگر نخوانده    

صدايش مي زدند     وقتي به آن جـوان شـيك پـوش خـوش هيكـل      . چيزي بيادش نيامد. گذشته ها چطور 
اگر اين طور بود پـس   ست؟» بي سر و پا«مي شد گفت اسمش . صدا آرد» بي سر و پا«برخورد، او را   

اگر خل بود پس چـرا  . نه! باشد» خل«گفته بودند؟ نكند اسمش » خل«چرا در بازار ديزي فروش ها او را   
شايد هم از نخست . اسمش يادش رفته بود! اش خوانده بودند» ديوانه«پهلوي آن نردبان تمام نشدني     

خـر مـا از آرگـي دم    : آاش اينطور بود، آنوقت آسـوده مـي شـد و بخـود مـي گفـت      . نامي نداشته است 
خـوب نگفتـي اسـمت چيـه؟ تـا      : زنش فرياد زد. وزي اسمي داشته استاما مي دانست آه ر  . نداشت

بگـو بهـروز، بگـو    . اسمتو مي پرسه؟ اين آـه چيـزي نشـد   : رهگذري گفت. نگي در خونه واشدني نيس 
برم پيدا آنم . يادم رفته: ها؟ مرد گفت: زنش گفت. مرد بر هم نگشت آه رهگذر را نگاه آند. افتخار، بگو

تمام ديزي فروش ها در چارچوب دريچه . رو برگردانيد. صداي خنده هايي شنيد. دبرگردم، برگشت آه برو
خـون تـويش جمـع    . مردك بدستش نگاه آرد ديزي دستش بـود . جمع شده بودند و قاه قاه مي خنديدند  

 .صداي خنده بلندتر شد. ديزي برگشت و خورد بسر خودش. ديزي را پرت آرد طرف دريچه. بود
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اش قد برافراشته بود و قنديل خانه را از سـقف مـي آنـد، ايـن هـا همـه اش در       ديزي فروشي در خانه     
 .چارچوب دريچه بود
 .و راه افتاد! باشد: مرد زير لب گفت

تنگ غروب مرد بيرون شهر دم دروازه نشسته بود روي آپه خاآروبه اي و از آيندگان و روندگان اسمش را 
 .مي پرسيد

ه شده از آسمان آويخته اند و ستارگان در دوردست ها سوسو حس مي آرد زنجيري را آه بنافش بست
 .مي زنند

 
 ٤٢ارديبهشت 

 
 

××× 
 
 
 

  تلخون
 

 من اينجا بس دلم تنگ است
 و هر سازي آه مي بينم بد آهنگ است

 بيا ره توشه برداريم،
 قدم در راه بي برگشت بگذاريم؛

 ببينيم آسمان هر آجا آيا همين رنگ است؟
 اميد. م

ماه فرنگ، ماه سلطان، ماه خورشيد، مـاه بـيگم، مـاه    . يچ يك از دختران مرد تاجر نرفته بودتلخون به ه  
ضـاهائي داشـت      وقتـي  . ملوك و ماه لقا، شش دختر ديگر مرد تاجر، هر يك ادا و اطوارهائي داشـت، تقا

صداي آنها پسران همسايه به در و آوچـه مـي ريختنـد      صـداي خنـده ي شـاد و    . مي شد آه به سر و 
بـدن  . خوش خوراآي و خوش پوشي آنها را همـه آـس مـي گفـت    . ناك دختران تاجر ورد زبانها بود هوس

براي خاطر يك رشـته منجـوق الـوان يـك     . گوشتالو و شهوانيشان، آب در دهن جوانان محل مي انداخت    
گـاه مـي شـد    . هفته هرهر مي خنديدند، يا توي آفتاب مي لميدند و منجوقهايشان را تماشا مي آردند  

مرد تاجر براي هر يك از دخترانش شوهري نيز دسـت و پـا   . ه همان سر سفره ي غذا بيفتند و بخوابند  آ
شـوهران در خانـه ي زنـان خـود     . آرده بود آه حسابي تنه لشي آنند و گوشت روي گوشـت بيندازنـد    

 هم آن. روزانه يكي دو ساعت بيشتر آار نمي آردند. زندگي مي آردند و آنها هم حسابي خوش بودند    
بعد به خانه برمي گشتند و با زنان تنـه  . چه آاري؟ سر زدن به حجره ي مرد تاجر و تنظيم دفترهاي او    

 .لش و خوشگذرانشان تمام روز را به خنده و هر و آر مي گذراندند

. گوئي اين همه را نمي بيند يا مي بيند و اعتنائي نمي آند. تلخون در اين ميان براي خودش مي گشت
مثل . مرد تاجر نتوانسته بود او را به شوهر بدهد. ته تغاري بود. بود، اما زيبائي نمكيني داشتگوشتالو ن

دامن پيراهنش بيشتر وقتها آـيس مـي شـد، و همـين     . خواهرهايش لباسهاي جور واجور نمي پوشيد 
خواهرهايش به آيسهاي لباسش نگاه مي آردند و در شـگفت مـي شـدند آـه     . جوري هم مي گشت 

پـدرش هـيچ وقـت بـه يـاد نداشـت آـه تلخـون از او چيـزي          . ش مي شود با آن سر و بر بگـردد چطور روي 
نه اعتراضي، نه تشكري، گوئي به هيچ . هر چه پدرش مي خريد يا قبول مي آرد، قبول داشت . بخواهد

اگـر چيـزي از او مـي پرسـيدند     . نه جائي مي رفت، نه با آسي حرفـي مـي زد  . چيز اهميت نمي دهد  
. خرمن خرمن گيسوي شبق رنگ روي شانه ها و پشتش موج مـي زد . آوتاه آوتاه مي دادجواب هاي   

فحـش مـي دادنـد يـا تعـريفش مـي       . راه آه مي رفت به پريان راه گم آرده ي افسانه ها مي مانسـت     
گـوئي خـود را از سـرزمين ديگـري     . آردند، مسخره اش مي آردند يا احترامش، به حال او بي تفاوت بود 

 .ا چشم به راه چيزي است آه باالتر از اين چند و چون هاستمي داند، ي

دختران از چند روز پيش در اين فكر بودند آـه چـه   . آارها بر همين منوال بود آه جشني بزرگ پيش آمد    
. مثل اين آه در اين دنياي گل و گشاد نمي شد آار ديگري يافت. تحفه ي گرانبهائي از پدرشان بخواهند

امـا ايـن   . چـه تحفـه اي بخواهنـد   :  ول آرده بودند و چسبيده بودند به ايـن يكـي آـار   هر آار ديگرشان را 
همان مـردم، همـان سـرزمين،    . برايش روزي بود مانند هر روز ديگر. جشن به حال تلخون اثري نداشت    

. همان خانه ي دختران تنه لش و شوهران شهوت پرست و راحت طلب، همان آسـمان و همـان زمـين       
ائي هم آه هر روز عصر هنگام برمي خاست و خاك در چشمها مـي آـرد، دمـي عـادت     حتي باد توفانز 

 .ديرين را ترك نكرده بود، اين را فقط تلخون مي دانست و حالش تغييري نكرده بود
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يك روز به جشن مانده، مرد تاجر دخترانش را دور خود جمع آرد و برايشان گفت آه مي خواهد به شهر 
نخست دختر بزرگ، ماه فرنـگ،  .  تحفه اي مي خواهد بگويد تا او از شهر بخردبرود و خريد آند، هر آس    

اين دختر هر وقت از پدرش چيزي مي خواست روي زانوي او مي نشست، دسـت در گـردن   . شروع آرد 
پدرش مي انداخت، از گونه هايش بوسه مي ربود و دست آخر سر در بيخ گوش او مي گذاشت، سـينه    

مـن يـه حمـوم    : اين بار نيز همين آار را آرد و گفت. مي فشرد و حرف مي زداش را به شانه ي پدرش  
. مي خوام آه برام بخري، حوضش از طال، پاشوره ي حوضش از نقره باشه، از دوشاش هم گالب بريزه  

ضر بشه آه با شوهرم بريم حموم آنيم  .خودش هم تا عصر حا

 سـينه ي خـود بگـذارد و بفشـارد، در     ماه سلطان، دختر دومي، آه عادت داشت دست پـدرش را روي     
منم مي خوام يه جفت آفش و يه دس لبـاس  :  گفت– و معلوم نبود براي چه –حالي آه گريه مي آرد     

مـاه  .يه لنگه از آفشام نقره باشه يكيش طال، يه تار از لباسـام نقـره باشـه يـه تـارش طـال      . برام بخري 
صورت پدر ماليد و     صورتش را به   گفت مي خوام دو تا آنيز سياه و سـفيد بـرام   خورشيد، دختر سومي، 

ماه  .بخري آه وقتي مي خوابم سياه لباسامو درآره، وقتي هم مي خوام پاشم سفيد لباسامو تنم آنه
يه گردن بند مـي خـوام آـه شـبا     : بيگم، دختر چهارمي، لبهايش را غنچه آرد، پدرش را بوسيد و گفت  

 . تا يه فرسخي هم نور بندازهسفيد شه مثه پشمك، روزا سياه شه مثه شبق،

يه جفت جوراب از عقيق مي خـوام آـه وقتـي    : ماه ملوك، دختر پنجمي، زودي دامنش را باال زد و گفت  
 .مي پوشم تا اينجام باال بياد، وقتي هم آه درميارم تو يه انگشتونه جا بدمش

يه : ه هم درآورد، گفتماه لقا، دختر ششمي، آه هميشه اداي دختر نخستين را درمي آورد و اين دفع
چيزي ازت مي خوام آه وقتي به حموم ميرم غالمم بشه، وقتي به عروسي ميرم آنيزم بشـه، وقتـي    

 .هم آه الزم ندارم يه حلقه بشه بكنم به انگشتام

ــاي دختـرانش گــوش داد و بـه دل ســپرد      ــاجر بـه حرفه ــوده انتظـار آشــيد آـه تلخــون،     . مـرد ت امـا بيه
شايد نگاه هم نمي آرد و تنها به نظر مـي رسـيد   . او تنها نگاه مي آرد. ددخترهفتمي، هم چيزي بگوي 

صبر آند و گفت. آه نگاه مي آند   دخترم، تو هم چيزي از من بخواه آه برايت : دست آخر تاجر نتوانست 
تلخـون  . هر چـه دلـت مـي خواهـد بگـو برايـت مـي خـرم        : مرد تاجر گفت. دختر رويش را برگرداند    . بخرم

هر چـه بخـواهم مـي خـري؟ مـرد      :  و با تندي گفت– اين حالت سابقه نداشت –يد  چشمهايش درخش 
همـانطور آـه خواهرانـت    . هر چه بخواهي: تاجر آه فكر نمي آرد نتواند چيزي را نخرد، با اطمينان گفت    

صبر آرد تا همه چشم بدهان او دوختند. گفتند ضائي مي آرد. دختر  آن . نخستين بار بود آه تلخون تقا
يـك  : ر لب، گوئي آه پريان افسانه ها براي خوشبختي آسي زير لب دعا و زمزمه مي آنند گفت گاه زي 

 .اين را گفت و آرام مثل دودي از ته سيگاري پا شد و رفت! دل و جگر

خواهرهايش و پدرش گوئي چيزي نشنيده اند و رفتن او را نديده اند، همانطور چشم بـه جـاي دهـان او     
هيچ آـدام  . آخرش مرد تاجر ديد آه دخترش رفته است و چيزي نگفته است. دنددوخته بودند و مانده بو    

تنها ماه لقا، دختر ششمي آه پهلوي راست تلخون نشسته بود، شنيده بود . صداي او را نشنيده بودند
 !يك دل و جگر: آه او يواشكي گفته است

ن هوس دل و جگـر آـرده باشـد؟    دل و جگر براي چه؟ مگر در خانه ي مرد تاجر خوردني آم بود آه تلخو    
 .خواهرهايش شروع به لودگي آردند. مرد تاجر دنبال تلخون رفت

خواهر راستي مسخره نيس آـه آدم  : ماه فرنگ، خواهر بزرگتر، به زحمت جلو خنده اش را گرفت وگفت  
دل و . ..يه عمر چيزي نخواد، وقتي هم آه مي خواد دل و جيگر بخواد؟ من آه از اين چيزا اقم مي شينه

 ...ها... هاها... راستي آه مسخره اس ... دل و جيگر ... ها... جيگر ها

 .از لبهايش شهوت ديوانه آننده اي الو مي آشيد

بوي عرق آدمي از (ماه سلطان، خواهر دومي، يقه ي پيراهنش را باز آرد آه باد توي سينه اش بخورد     
راستي ماه ... ها... هاها... دل و جيگر :  و گفت)ميان پستانهايش بيرون مي زد و نفس را بند مي آورد    

هيچ معلوم نيست دل و جيگـر رو مـي   ... ها... هاها... ها... لقا جونم تو خودت شنفتي؟ مسخره است  
 ...خواد چكار

صـورتش ريخـت و           ماه خورشيد، خواهر سومي، به پشت دراز آشيد، سـرش را تكـان داد موهـايش را ب
بيچاره شـوهرهامون حـاال تنهـائي    ... شما هم حوصله دارين... حرفهاچه  ... واه: خيلي شهواني گفت  
 !پاشين بريم پيش شوهرهامون... پاشين بريم پيش اونا . حوصله شون سر رفته
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ماه ملوك، دختر پنجمي و ماه لقا، دختر . ماه بيگم، خواهر چهارمي، با سر از گفته ي او پشتيباني آرد 
چيـز ديگـه   : گفـت . مرد تاجر را وسط درگاه ديدند. د آه بروندپاشدن. ششمي هم همين حرآت را آردند 

هر چه گفتم آخه دختر حسابي دل را مي خواهي چكار؟ فقط يك دفعـه گفـت مـي خـواهم      . نمي خواد 
بعدش گفتم خوب گرفتيم آه دل را مي خواهي داشته باشي جيگر را مي خواهي چكار؟ . داشته باشم

واهي چكـار؟ بـاز هـم يواشـكي گفـت مـي خـواهم داشـته         خون را مي خ. اون آه همه اش خون است    
باشم، مي خواهم داشته باشم يعني چه؟ به نظر شما مسخره نيس آه آدم بخواد دل داشته باشه،     

 خون داشته باشه؟

مـرد تـاجر    .چرا پدر جان مسخره اس، خيلي هم مسخره اس، براش شوهر بگير: دخترها همآواز گفتند  
: دختران با شيطنت گفتند .اما دوستي مردان غنيمته. ردن مسخره اسميگه شوهر آ. نمي خواد: گفت

 .چه فرق مي آنه؟ بعد زدند زير خنده و يكديگر را نيشگون گرفتند. خوب اسمشو ميذاريم دوست

 ...حتي شوهراي شما، حتي من. ميگه اونا مرد نيستن: پدرشان گفت

 ...ديمچطور؟ نيستن؟ ما با چشمامون دي: دخترها با شگفتي گفتند

. ميگه اون عالمت ظاهريه، مي شنفين؟ ميگه اون عالمت ظاهريه، عالمت مـردي نـيس  : پدرشان گفت 
 شما سر در ميارين؟. من آه سر در نميارم

خواهرا، خوب نـيس مغزتونـو بـا ايـن جـور      : ماه خورشيد آخر از همه گفت. مسخره است : دختران گفتند 
پدرمون هم بره شهر برامـون چيزهـايي رو آـه گفتـيم،     . چيزا خسته آنين، خوبه پيش شوهرامون بريم 

 !بريم خواهرا. بخره

*** 
مرد تاجر براي ماه فرنگ حمامش را سفارش داد، براي ماه سلطان لباس و آفش را تهيه آرد، براي ماه  
خورشيد دو تا آنيز ترگل ورگل آه پستانهايشان تازه سر زده بود خريد، براي ماه بيگم گردنبندي سفيدتر 

ز پشمك و سياه تر از شبق بدست آورد، براي مـاه ملـوك جـورابي از عقيـق پيـدا آـرد آـه در تـوي يـك           ا
انگشتانه جا مي گرفت، براي ماه لقا يك حلقه از زمرد خريد آه وقتي به حمام مي رود غالمش باشـد،    

 پـيش  .وقتي به عروسي مي رود آنيزش باشد، آن وقت خواست براي تلخون ته تغاري دل و جگر بخـرد   
صرف آرده بود، يك . اينو ديگه يه دقيقه نمي آشه آه مي خرم: خود گفت براي چيزهاي ديگر زياد وقت 

 .ساعت تمام

نخست به بازارچه اي رفت آه يادش مي آمد زماني در آنجا دل و جگر مي فروختند، اما هر چـه گشـت       
 دل و جگر مـي فروختنـد حـاال    در دآانهائي آه يادش مي آمد وقتي. يك دل و جگر فروشي هم پيدا نكرد 

آينه هائي آه يكي را هزارها نشان مي داد، آوچك را بزرگ، زشت را زيبـا،  . همه اش آينه مي فروختند  
پيش خود گفت آه چطور دخترش از اين آينه هـا  . چقدر هم مشتري داشت. دروغ را راست و بد را خوب  

 .حيف آه نخواسـته بـود  .  و برايش مي بردنخواسته است؟ اگر خواسته بود حاال زودي يكي را مي خريد 
بعضي از آنهـا  . دو ساعت تمام ويالن و سرگردان توي بازار گشت تا يك دآان دل و جگر فروشي پيدا آند 

آور خوندي، به تو چه، برو آشكت رو بساب، ديگه : بسته بود و چيزي نوشته به درشان زده بودند، مثل
 ...از اين شكرخوريها راه نيندازي

بـه تـو چـه؟ از ديگـري     : اينا چرا بسته ان؟ جواب شـنيد : از يكي پرسيد. تاجر هيچ سر در نمي آوردمرد  
بـاز از سـومي   . بـرو آشـكت رو بسـاب   : اين دل و جگر فروشي ها آي باز ميشن؟ جواب شنيد    : پرسيد
و سـيلي آبـداري نـوش جـان آـرد      ! چرا اين آقايون بهم جواب سرباال ميدن، من آه چيزي نميگم : پرسيد

 ...ديگه از اين شكرخوريها راه نيندازي: جواب شنيد

از آجـا ديگـر مـي    . دست و پـايش را جمـع آـرد و رفـت    . مرد تاجر ديد آه مسجد جاي اين آارها نيست  
داداش نشنيدي آه تو اين شـهرتون يـه جـائي دل و    : توانست دل و جگر بخرد؟ از رفيق همكاري پرسيد 

 جگر بفروشند؟

و تاجر ! ياد چه چيزها افتاده اي:  هاي عاقل اندر سفيه به مرد تاجر آرد و گفتهمكارش يكي از آن نگاه  
ممكنـه  : از جلـو يـك قصـابي آـه رد مـي شـد از قصـاب پرسـيد        . را هاج و واج وسط راه گذاشـت و رفـت   

از تـرس سـيلي خـوردن    ! بـه تـو چـه   : بفرمائين دل و جگر گوسفنداتونو چيكار مي آنـين؟ جـواب شـنيد       
اگر بعد از اين سـيلي خـوردن بـاز    . اگر دنبالش را مي گرفت باز هم سيلي مي خورد. دنبالش را نگرفت  

مرد تاجر بي جربزه تر و محافظه آارتر از آن بود آه به ايـن  ! هم دنبالش را مي گرفت چكارش مي آردند    
 .پرسش ها برسد
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آمي نان و .  نشستعصر خسته و آوفته در قهوه خانه اي. چيزي پيدا نكرد. تمام شهر را زير پا گذاشت
شـش دختـر   . در اين فكر بود آه به دخترش چه جوابي خواهـد داد . پنير، دو تا چائي خورد و به راه افتاد 

ديگرش مي توانستند خواسته شان را داشته باشند، اما دختر هفتمـي، تـه تغـاري، نمـي توانسـت و          
دتها فكر اين را دريافت آه تلخون فقط پس از م. مرد تاجر از هيچ چيز سر در نمي آورد. خيلي بد مي شد

يكـي مـي   . مي دانسته در شهر دل و جگر پيـدا نمـي شـود، و او و شـش دختـرش نمـي دانسـته انـد          
. خوب از آجا مي دانست؟ مرد تاجر اين را هم نمي دانسـت . دانست، هفت تاي ديگر نمي دانسته اند    

. ر باغي نشست آه خستگي در آنهاز بس آه خسته بود سر راه آنار ديوا. اصال هيچ چيز نمي دانست
صدايي از باغ به گوشش آمد  :تازه نشسته بود آه 

ــه ميشـه خريـد، نـه ميشـه فروخــت    .  پـس همـه چيـز رو بـه راه شــده و ديگـه هـيچ دلـي نمونـده        -  .ن
 .اگه خوب بگردي، ميتوني پيدا آني.  نه دخترم، ديگه اينجوراهم نيست-

ا از ديوار باغ تو آرد و اما فقط ديـد خرگـوش سـفيدي در بـاغ     مرد تاجر تا اين را شنيد بلند شد و سرش ر    
 .هست آه دارد بچه هايش را شير مي دهد

مرد تاجر فكر آرد هوا به سرش زده، تند راهش را پيش آشيد و رسيد به سر پيچ آوچه شان، آه ديـد      
چ وقـت  به دخترش چه جوابي مي داد؟ هـي . نمي توانست دست خالي به خانه برود . پاهايش آند شد  

آهي از ته دل آشيد آـه بگويـد اگـر قـدرت ايـن را داشـتم آـه بـه دل و جگـر          . اين اندازه عاجز نشده بود  
تـو  : ناگاه چيزي مرآب از سوز و دود و آتش جلويش سـبز شـد  . دسترسي پيدا آنم ديگر غمي نداشتم  

 !آه: آيستي؟ جواب شنيد

 آه؟: مرد تاجر گفت

 بلي، چه مي خواهي؟: آه گفت

 .دل و جگر: گفتمرد تاجر 

 .دارم، اما به يك شرط مي دهم: آه گفت

باور نمي آرد آه يـك همچـو موجـودي حـرف بزنـد و دل وجگـر       . مرد تاجر قد و باالي ريزه آه را ورانداز آرد    
مـرد   !تلخون را به من بده: آه گفت. هر چي باشه، قبول: اما آخر سر دل به دريا زد و گفت. داشته باشد 
 ال؟همين حا: تاجر گفت

زياد در فكر اين نبود آه ايـن  . تاجر قبول آرد. حاال نه، هر وقت آه دلم خواست مي آيم مي برم : آه گفت 
 .دل و جگر را گرفت و به خانه آمد. شرط چه آخر و عاقبتي خواهد داشت

دخترها آمي پكر شده بودند آه چرا پدرشان اين قدر سهل انگاري مي آنـد و آنهـا را چشـم بـراه مـي          
ضر و آماده ديدند، ديگر همه چيز از يادشان رفت مگر ور رفتن با آنها و .گذارد  اما وقتي تحفه هاشان را حا

يكـي از شـوهر خواهرهـا او را    . تلخون را تا وقت شام نتوانسـتند پيـدا آننـد   . رفتن به پيش شوهرانشان 
 مـي رفـت و سـخت    ديده بود آه سر ظهري از يك درخت تبريزي بسيار بلند در وسط باغ خانه شان باال 

ديگـر آسـي از او خبـري    . تعجب آرده بود آه خودش با آن آه مرد هم بـود نميتوانسـت آن آـار را بكنـد        
 .نداشت

از پـدرش  . وقتي همه دور سفره نشسته بودند، تلخون آرام وارد شـد و آنهـا فقـط نشسـتن او را ديدنـد      
يدا نكرده است، يـا يقـين پيـدا آـرده     گوئي يقين داشت آه پ. نپرسيد آه دل و جگر پيدا آرده است يا نه 

تلخـون  . مرد تاجر دل و جگر او را در بشقابي بـرايش آورد . نمي شد گفت به چه چيز يقين داشت . است
صداي شكستن بشقاب را شـنيدند و ديدنـد آـه دختـر بـه      . آنها را گرفت و از اطاق بيرون رفت  دمي بعد 

تلخون چاالآتر از هميشه پنجره را باز . ته بودسينه اش باز و وسط دو پستانش سخت شكاف. اطاق آمد 
به حكايت . مرد تاجر داشت حكايت مي آرد آه در شهر چه ديده است. آرد و چشم به در آوچه دوخت 

. آينه فروش ها آه رسيد آرزو آرد آه اي آاش يكي از دخترانش از آن آينه ها خواسته بود و آهي آشيد  
بـر  . مرد تاجر هراسان بـه طـرف پنجـره دويـد    .  از پنجره بيرون پريدتلخون. در همين حال در خانه را زدند    

زود خـود را بـه دم در   . خالف انتظارش ديد آه دخترش با جوان باال بلنـدي دم در آوچـه حـرف مـي زنـد       
مـرا  : جوان گفت .خواهران از پنجره سرك مي آشيدند و روي هم خم مي شدند و مي خنديدند . رسانيد

 .ون را ببرمآه فرستاده است آه تلخ
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يكي اين آه مي ترسيد دخترش بيشتر غصه بخورد، : تاجر به دو علت قضيه را از تلخون پنهان آرده بود
ديگر اين آه اگر هم او مي گفت تلخـون حـال و حوصـله ي شـنيدن نداشـت و اعتنـائي نمـي آـرد آـه              

 آه حالش تغييري اما تلخون گوئي از نخست اين را مي دانست. صحبتهاي او درباره ي چه چيزي است
 . نكرد

 .من نمي تونم اين آار رو بكنم، من دخترم رو نميدم: پدرش گفت

اين آار بايد بشود و دوباره شرط او و آه را . اختيار از دست تو خارج شده است: جوان با خونسردي گفت  
 .به يادش آورد

 آدم دخترشو دست آدمي به نظر تو اين مسخره نيست آه: مرد تاجر آمي نرم شد و بهانه جويانه گفت
 بده آه نه مي شناسدش نه اونو جائي ديده؟

 .شناسائي تلخون آافي است: جوان گفت

تلخون سر را به عالمـت  . مرد تاجر به تلخون نگريست، تا به حال او را چنين شكفته و سرحال نديده بود  
ضا پائين آورد   ش سوار آرد و اسبش را جوان تلخون را به ترك اسب سفيد رنگ. آخر سر پدر راضي شد. ر

تلخون دست در آمر مرد جوان انداخته، سرش را به پشت او تكيه داد و خودش را محكـم بـه او   . هي زد 
 .مثل اين آه مي ترسيد او را از دستش بقاپند. چسبانيد

 .اسب دو به دستش افتاد و به تاخت دور شد

دره هـاي پـر از ددان خونخـوار را زيـر پـا      ماهها و سالها از درياهاي آب و آتش گذشتند، ماههـا و سـالها    
گذاشتند، ماهها و سالها عرق ريختند و از آوههاي يخ زده و آتش گرفته باال رفتند و از سرازيري هاي يخ 

صداهاي . زده و آتش گرفته پائين آمدند  مي آشم، مي « ماهها و سالها از بيشه هاي تيره و تاريك آه 
ماهها و سـالها تشـنگي آشـيدند و گرسـنگي     . سيد، گذشتنداز هر گوشه ي آن به گوش مي ر    » درم

ماهها و سالها اژدهاي هفت . ديدند، ماهها و سالها با هزاران دام و تله روبرو آمده به سالمت بدر رفتند    
سر و هزار پا سر در عقب آنها گذاشتند و نفس آتشين و گند خـود را روي آنهـا ريختنـد و عاقبـت جرقـه          

اي آنها را آور گردانيد و راه را گم آردند، هزاران فرسـخ بـه سـوي خـاور و     هاي سم اسب جوان چشمه    
صحراي خشك و بي علف را آه آتش از آسمان آن      هزاران فرسخ به سوي باختر راه سپردند، هزار و يك 
ها مي باريد پشت سر گذاشتند، ليكن تمام اين ها در نظر تلخون به اندازه يك چشم بر هـم زدن طـول     

صفا ديد آـه درختـان ميـوه از هـر طـرف سـر آشـان و            وقتي. نكشيد  چشم باز آرد خود را در باغي پر 
صف آشيده بودند  حاال مي شد گفت آه تلخون تنهـا  . از آن دقيقه باغ و جوان متعلق به او بود. سرسبز 

نگاه نمي آند، بلكه هم مي خندد، هم شادي مي آند، هم آار مي آند و هم هر چيز ديگر آه يك آدم 
 .ماهها به خوشي و خرمي و زنده دلي گذراندند. تواند بكند، مي آندمي 

اگر مرغـي در هـوا مـي    . روزي تلخون و جوان در باغ گردش مي آردند، دست در دست هم و دلها يكي    
. سيبهاي رسيده به زمـين ريختـه بـود   . به درخت سيبي رسيدند. پريد هر دو در يك دم آن را مي ديدند 

نـه از اينهـا   : با اين آه جوان هم در اين دم خم شده بـود ناگـاه گفـت   . ا برداردتلخون خم شد آه يكي ر  
لباسهاي روئي را آنـد و  . خوب است از آن سيبهاي تر و تازه بخوريم، من از درخت باال مي روم  . نخوريم

ن نگاه تلخون از پائي.  رفت آه از سيب هاي تر و تازه ي باالئي بچيند–به تلخون داد و از درخت باال رفت   
تلخـون  . يك پر مرغ آوچك به آمر جـوان چسـبيده بـود   . مي آرد و از قامت آشيده ي جوان لذت مي برد  

معلـوم نشـد آـه چـرا ايـن دفعـه جـوان        . دست دراز آرد آن را بردارد، اينها همه در يـك دم اتفـاق افتـاد       
فـت و آشـيد، آشـيدن    تلخون نوك پـر را گر . گو اين آه اين آار سابقه نداشت. احساس تلخون را نخواند 

تلخون نخست گيج شد، ندانست چكار آرده است و چكار . همان و سرنگون شدن جوان از درخت همان 
خواسـت پـر   . دو دستي بـر سـر خـودش آوفـت    . بعد آه به روي جوان خم شد ديد مرده است. بايد بكند 

تلخون را اندوه . ه ها افتادمرغ را به جاي نخستين بچسباند، اما هر دفعه پر لغزيد و به روي خاآها و سبز
 .آهي از نهادش برآمد و ناگهان آه در جلويش سبز شد. سختي فرا گرفت

باشد آه راه چـاره  . بيا ترا ببرم در بازار برده فروشان بفروشم. ديگر از من آاري ساخته نيست: آه گفت 
 .اي پيدا آني

 .همين آار را هم آردند

*** 
تلخون را به قيمت يك چكه اشك . اه پوشيده بود او را ديد و پسنديدآليد دار مرد ثروتمندي آه لباس سي  
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مادر آن مرد مدتها بود آه دنبال نديم خوبي مي گشت و . چشم و يك قطره خون براي مادر آن مرد خريد    
آليد دار هر روز به بازار برده فروشان مـي رفـت و   . در بين آنيزان خود آسي را اليق اين آار نمي يافت    

آه چشـم و  . تا آخر تلخون را پسنديد و فكر آرد آه خانمش نيز او را خواهد پسـنديد . ي يافتآسي را نم 
صدا آند   گوئي به . تلخون تنها نگاه آرد. روي تلخون را بوسيد و گفت آه اميدوار است دوباره تلخون او را 

د گفت آه چه نمي ش. با اين تفاوت آه اين بار نگاههايش جور ديگري بود. عادت پيشين برگشته است 
 .جور

. آليد دار تلخون را از راههاي زيادي گذراند و به در بزرگي رسيد آه غالماني در آنجا نگهباني مي آردند
در وسط باغ، قصر بسيار باشكوهي قرار گرفته بود آه چشم را خيره . از آنجا گذشتند و وارد باغي شدند

رغهاي خوش آواز دسته دسته روي درختان مي م. مي آرد و زمين باغ را گلهاي خوشبوئي پوشانده بود
هر چه بخواهي، از شير مرغ گرفته تا جان آدميزاد : آليد دار به تلخون گفت. نشستند و برمي خاستند    

در اين باغ پيدا مي شود، و اين همه نعمت متعلق به آقاي جوان سخاوتمند من است آه چند ماه پيش  
خانم من آه مادر آقا باشد از همـان روز  . ي آنيم نمي يابيمناگهان گم شد و ما هر چه او را جستجو م    

 .تو هم بايد همين آار را بكني. لباس سياه پوشيده اند

. صاحب باغ به اين زيبائي باشـي « در دلش گفت . تلخون نگاه آرد و گوشه هاي باغ را از چشم گذراند 
ليكن آه نيامد، چـون آـه   » !چه بدآه ... پس اينجا هم . اما ناگهان گم شوي و سگ هم سراغت را ندهد    

 .اين را خودش گفته بود. آاري از دستش ساخته نبود

تلخون را به حمام بردند، سر و برش را شستند، عطر و گالب به سـر و رويـش زدنـد، يـك دسـت لبـاس        
صحبت . مادر سخت غمگين مي نمود. سياه پوشانيدند و پيش مادر آن آقاي جوان گمشده آوردند دل به 

صـاحب مقـام شـد    . سپرد و او را خوش آيند يافت  تلخون   امـا  . آنيزان ديگر حسد بردند آه دير آمـده، زود 
 .هيچ اهميت نمي داد آه نديم مادر آن آقا باشد يا آنيز مطبخي. تلخون باز هم نگاه مي آرد

 يكـي  ديد آه. تلخون يك شب از جلو اطاق آنيزان مي گذشت آه برود و در اطاق خانم زير پاي او بخوابد 
 و خانم روي اعتماد و محبتي آه به ايـن آنيـز داشـت از پسـرش     –از آنيزان آه زن آشپزباشي نيز بود     

 بـا قـابي پلـو و تازيانـه اي سـياه رنـگ در       –خواسته بود او را با جهيز مناسبي به آشپزباشي زن بدهد   
ك آنيزان مي رفت و زن آشپزباشي باالي سر يك ي. تلخون از دريچه نگاه مي آرد. دست وارد اطاق شد 
صدا درنيامد آنيز خواست آه بـه اطـاق خـانم    : در گوشش مي گفت     خوابي يا بيدار؟ وقتي از هيچكس 

زن آشپزباشي نخست باالي سر خانم آمد . تلخون زودتر از او دويد و زير پاي خانم خود را بخواب زد . برود
صدائي درنيامد دست به زير بالش: و گفت  خانم برد و دسته آليدي از آنجا بيرون خوابي يا بيدار؟ وقتي 

زن آشپزباشـي  . پاشد و به دنبال آنيـز افتـاد  » نكند به دزدي مي رود«تلخون با اين فكر آه . آورد و رفت 
به همين ترتيب چهل در را باز آرد و . دري را باز آرد، اطاقي بود، باز هم دري را باز آرد، اطاق ديگري بود

ــه با    ــان آن قـرار داشــت     از چهـل اطـاق گذشــت تـا ب زن . غچـه اي رســيد آـه حوضــي بـا آب زالل در مي
. زن آشپزباشـي آن را برداشـت  . در ته حوض، تختـه سـنگي آشـكار شـد    . آشپزباشي زير آب را باز آرد    

از زيـرزمين  . زن آشپزباشي سرازير شد، تلخون هم پشت سرش. پلكاني بود سخت پيچيده و فرورونده  
محوطـه اي رسـيدند آـه از سـقف آن جـواني از زنجيـري آـه بـه         هـاي مرطـوب زيـادي گذشـتند تـا بـه       

زن آشپزباشي آمي . از هوش رفته بود. جوان، سخت نزار مي نمود. دستهايش بسته بودند آويخته بود
قاب پلو را به آناري گذاشته تازيانـه را در دسـت راسـتش    . آب به روي جوان پاشيد و او را به هوش آورد  

 .گرفته بود

. اصطالحي است محلي* (*پسر اين دفعه مي خواهي سرت را با من يكي آني: فتزن آشپزباشي گ
زن آشپزباشي سه دفعه ! نه: جوان فقط گفت) »مي خواهي با من همخوابه شوي؟«زن ميخواهد بگويد

آخرش خون به چشمانش زد و با تازيانـه آنقـدر بـر بـدن جـوان      . حرفش را تكرار آرد و هر بار يك نه شنيد 
وقتي سه دفعه ديگر نه شنيد باز او را آنقدر . زن دوباره او را به هوش آورد. اره از هوش رفتآوفت آه دوب

جوان سه دفعه تازيانه خورد سه دفعه بيهوش شد اما يك دفعه نگفـت آـه مـي    . زد آه باز بيهوش شد    
 را دفعه ي سوم آه به هوش آمد، زن آشپز باشي قاب پلـو . خواهد سرش را با زن آشپزباشي يكي آند 

ــورد   ــه بخـ ــت آـ ــنش گرفـ ــو دهـ ــد    . جلـ ــه او خورانـ ــو را بـ ــه زور پلـ ــا زن بـ ــرد تـ ــودداري آـ ــوان خـ  .جـ
صـاحب بـاغ بـه آن زيبـائي     «: فقط يك بار پيش خود گفـت . تلخون اين همه را از پشت ستوني مي ديد    

آن وقت يك آنيـز مطبخـي تـرا در زيـرزمين و     . اما ناگهان گم بشوي و سگ هم سراغت را ندهد    . باشي
لـيكن آه  » !آه چـه بـد  ... پـس اينجـا هـم   . اي خانه ي خودت با زنجير آويزان آند و تازيانه ات بزنـد   سردابه

 .خودش اين را گفته بود. نيامد، چون آه آاري از دستش ساخته نبود

اگر خواستي به حرفم گوش آني از . فردا شب باز هم پيشت ميام. خوب گوشهايت را باز آن  : زن گفت 
هر . غل خودم مي خوابانم، نوازشت مي آنم، هر چه بخواهي برات تهيه مي آنمزنجير بازت مي آنم، ب
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اما اگه بازم آله شقي بكني، تازيانه ات را مي خوري و . هر چه بخواهي. چه بخواهي مي تواني بكني  
 .باز هم آويزان مي موني

زودي . درآوردتلخون وقتي ديد زن آشپزباشي مي خواهد بيرون آيد از پيش دويـد و از وسـط حـوض سـر      
زن آشپزباشي از زيرزمين بيرون آمد، تخته سنگ را سـر جـاي   . رفت و زير پاي خانم خود را به خواب زد    

نخستينش گذاشت، حوض را از آب زالل پر آرد، گـل هـاي آن را بـه شـناوري واداشـت، از چهـل اطـاق          
ار داد رفـت لباسـهاي   آليـدها را زيـر بـالش قـر    . گذشت، چهل در را قفل آرد تا باالي سـر خـانم رسـيد     

 .سياهش را آه پيش از اين آنده بود پوشيد و سر بر بالش گذاشت و خوابيد

صحبت هم نشستند، تلخون گفت     خانم اگر گمشده ات را پيدا آنم : صبح آه شد و تلخون و خانم پاي 
صبر آـرد : تلخون گفت. به من چه مي دهي؟ خانم گفت هر چه بخواهي  شـب آـه   . تا شب برسد بايد 

آن . بايد انگشت خود را با آارد ببري و نمك به زخم بپاشي آه خوابت نبرد:  تلخون به خانمش گفت شد
يك نفر مي آيد مي گويد خوابي يا بيدار؟ جواب نمـي دهـي و مـي گـذاري     . وقت خودت را به خواب بزني    
صدايت زدم پا مي شوي با هم مي رويم و پسرت را نشـ . هر آار آه مي خواهد بكند     ان مـي  وقتي من 

 .دهم

مثل شـب  . خانم بخصوص نمك زيادي به زخمش پاشيد آه از بيخ خوابش نبرد. همين آار را هم آردند    
خوابي يا بيدار؟ وقتي : گذشته زن آشپزباشي در دستش قابي پلو و در دستي تازيانه سياه آمد و گفت

صدا . خل شدصدائي در نيامد آليدها را از زير بالش برداشت و همان در را باز آرد و دا  تلخون خانمش را 
تلخون يك حبه قند و آمـي آب بـا   . چهل در باز شد. آرد و دو نفري پشت سر زن آشپزباشي راه افتادند 

وقتي خانم پسرش را در آن حال و روز ديد و خواست داد بزند تلخون حبه قند را در دهـن  . خود آورده بود  
صـداي  ! نمي بينيد آه در آجا هستيمخانم مگر : خانم گذاشت آب را به او خوراند و گفت   اگر زن عفريت 

صـبر آنـيم و آن وقـت بـا آمـك       . ما را بشنود، ما هم به حال و روز پسرت مي افتيم  صـبح  خوب است تا 
 .خانم حرف تلخون را قبول آرد و پيش از آنيز مطبخي از زيرزمين بيرون آمدنـد . ديگران او را نجات بدهيم  

*** 
ضر آردندصبح خانم دستور داد غالمه آنگاه او را مجبور آردند . ايش زن آشپزباشي را دست و پا بسته حا

صـورت   . آه هر چه را تا آن وقت بر سر آقاي جوان سخاوتمند آورده بود اقرار آند   البته اين آار به آسـاني 
او را روي تختي گذاشتند و از نوك انگشتان پـايش تكـه تكـه بريدنـد و در دهـانش گذاشـتند آـه            . نگرفت

آقـا را از  . آخر سر ديد راه عالجي ندارد حكايت را گفت، بعد او را آشان آشان به زيـرزمين بردنـد      . وردبخ
صـالح آنـد و او را مثـل       . زنجير باز آردند  صـورتش را ا صدا آردند تا مـوي سـر و  به حمام بردند، سلماني 

ا هم از گيسـوهايش  زن آشپزباشي ر. نخست يك آقاي سخاوتمند، منتها آمي پژمرده، به خانه آوردند    
 .به دم قاطر چموشي بستند و در آوه و دره رها آردند تا هر تكه اش بهـره ي سـنگي يـا سـگي گـردد      

آقاي جوان وقتـي تلخـون را ديـد و    . خانم دستور داد همه لباسهاي سياه را از تن درآورند و شادي آنند  
درش نيـز از جـان و دل بـه ايـن     ما. حكايت نجات خود را شنيد عاشقش شد و خواست او را زن خود بكند 

با خود مي گفت آه از آجا خواهد نتوانست عروسي به اين جمال و آمال پيدا آند، اليق . آار راضي شد
و از ! نـه : وقتي اين حرفها را به تلخون رساندند فقط نگاه آرد و يك بـار گفـت  . پسرش همين دختر است 

صرار، از تلخون انكـار، نشـد آـه    . ان بفروشدخانم خواهش آرد آه او را ببرد در بازار برده فروش     از خانم ا
حتي تلخون راضي نشد آه اگر هم زن آقاي جوان نمي شود، درست مثل يك خانم جوان بماند و  . نشد

خانم شما عالج دردتان را يافتيد، من هم دردي دارم آه بايد بروم : او فقط گفت. در آن خانه زندگي آند    
 .عالجش را بيابم

*** 
. آسياي اين مرد در پـاي آـوهي بـود   . عه تلخون را پيرمرد آسياباني خريد و به آسياي خودش برد  اين دف 

اژدهائي داشـت آـه او   . چشمه ي پر آبي آه از باالي آوه بيرون مي آمد آسياي او را به آار مي انداخت 
.  بكار مي افتادهر وقت مي گفت اژدها يك آم تكان مي خورد و آسيا. را گذاشته بود آه جلو آب را بگيرد 

شما بايد هر روز . من زورم به اژدها نمي رسد آه بگويم جلو آب را نگيرد: آسيابان به دهاتيان مي گفت  
اگـر ايـن   . يك از دختران جوانتان را به اژدهاي من بدهيد تا بخورد و آمي تكان بخورد و آسيا به آار بيفتد  

 و شما هـم نمـي توانيـد گنـدمهاي خـود را آبيـاري       آار را نكنيد من نمي توانم گندمهاي شما را آرد آنم 
 .چون آه اژدهايم جلو آب را گرفته است. آنيد

دهاتيان ناچار اين آار را مي آردند و ديگر نمي دانستند آه آسيابان بخصوص به اژدها مي گويد آه جلو 
تلخون وظيفه داشت . ندآب را بگيرد تا آسيابان بتواند گندمهاي خود را آه در دامنه ي آوهها بود آبياري آ

اگـر روزي يكـي از   : آسيابان گفتـه بـود  . آه هر روز خوراك اژدها را به او برساند و برگردد در آسيا آار آند  
چشمه ي به «: در اينجا تلخون گفته بود. دخترها از دستت فرار آند خواهم داد آه اژدها خودت را بخورد

.  بگيرد و از مردم قرباني بخواهد، آلي هم طلبكار باشـد اين زاللي باشد، يك مرد دغلباز بيايد جلوش را  
ايـن را خـودش گفتـه    . چون آاري از دستش ساخته نبـود . اما آه نيامده بود» !آه چه بد ... پس اينجا هم  

تلخون مي ديد آه هر وقت خوراك اژدها آمي دير مي شود اژدها جست و خيز مي آند و در نتيجه  . بود
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روزي جلو آسيا نشسته بـود و  . ي شود و پره هاي آن را تند تند مي چرخاندآب بيشتري به آسيا وارد م 
تلخون ديد آه پسر آدخدا براي آسـيا گنـدم   . آسيابان براي آبياري گندمهاي خود رفته بود. نگاه مي آرد  

مي خواهيد شما را از دسـت  : وقتي گندمها را از االغ پائين آوردند، تلخون به پسر آدخدا گفت. مي آورد 
دها و آسيابان راحت بكنم؟ از وقتي آه آسيابان او را خريده بود، اين نخستين باري بود آه حرف مـي      اژ
صور مي آردند  . زد تلخـون هـر چـه مـي خواسـت، مـي توانسـت بـا نگـاه          . آسيابان و دهاتيان او را الل ت

ار را بكنـي؟  تو چطور مي تواني اين آ: پسر آدخدا آه خيلي تعجب آرده بود گفت . آردنهايش بيان آند  
 يك گودال بزرگ بكنيد و بعد خبرم بدهيد ديگر آاري – و جائي را با انگشت نشان داد –آنجا : تلخون گفت 

 .مي دانست آه آسيابان نبايد از اين آار خبردار شـود . پسر رفت. نداشته باشيد آه چه آار خواهم آرد 
ين آار را مي آرد آه اژدها از جـايش تكـان   ا. تلخون از آن روز شروع آرد آه خوراك اژدها را مرتب برساند 

اژدها حسـابي چـاق و   . حتي از گندمهاي دهاتي ها نيز به او مي خورانيد. نخورد و آب زياد جمع بشود    
دختر به دهاتيان گفته بود آه گندم آمتر بياورنـد و آنهـا   . چله شده بود و راه آب را پاك مسدود آرده بود    

ان متوجه شد آه اگر آب بيشتر از اين سد شود، تمـام گنـدمهاي او را   روزي آسياب. هم قبول آرده بودند    
هولكي به آسيا آمد و به تلخون گفت آه برود و هر طور اسـت اژدهـا را آمـي تكـان     . آب فرا خواهد گرفت 

ضر است. بدهد تا آب پائين بيايد  آن وقت دختري را آه قرار : تلخون از پسر آدخدا خبر گرفت آه گودال حا
اژدها را خواهم داد آـه  . امروز ترا نخواهم داد آه اژدها بخورد: ژدها بدهد پيش خود خواند و گفتبود به ا  

بـاز هـم   . ديد چيزي نياورده انـد . وقتي موقع خوراآش رسيد بيدار شد. اژدها در خواب ناز بود  . تو بخوري 
دفعه سومي آه . واب رفتنعره اي آشيد و دوباره به خ. چرتي زد و بيدار شد و ديد آه چيزي نياورده اند

آسيابان هم توي آسيا مشـغول آرد آـردن بـود و از بيـرون خبـري      . بيدار شد ديگر پاك عصباني شده بود  
اژدها آه اشتهايش پاك . تلخون دختر قرباني را از پشت درختي بيرون آورد و به اژدها نشان داد. نداشت

اشت آه تلخـون و دختـر ديگـر، هـر دو را     تحريك شده بود و از دست تلخون سخت عصباني بود خيز برد    
صـداي نعـره ي     . تلخون و دختر فرار آردند و اژدها در گودال غلتيد و نعـره زد . بگيرد و بخورد  آسـيابان بـه 

چـون  . اما مجال نكرد آه بيرون رود و ببيند چه خبـر اسـت  . اژدهايش دانست آه بالئي بسرش آورده اند 
 . گرفت و آسيا و آسيابان با خاك يكسان شدندآه آب سيل اسا از هر طرف آسيا را فرا

آن وقـت تلخـون را بـا    . دهاتيان جسد اژدها را تكه تكه آردند و در آوهها انداختند آه خوراك گرگها شـود   
. پسر آدخدا عاشق تلخون شده بود و مـي خواسـت او را زن خـود بكنـد    . احترام به خانه ي آدخدا بردند 

از آجا خواهيم توانست عروسي بـه ايـن   : پيش خود گفتند.  بودندآدخدا و زنش هم از جان و دل راضي  
وقتي اين حرفها را به تلخـون گفتنـد، او فقـط نگـاه     . جمال و آمال پيدا آنيم؟ اليق پسرمان همين است 

صـرار، از تلخـون انكـار، نشـد آـه نشـد      . گويي باز هم الل شده بود ! نه: آرد و گفت   از آنهـا  . از دهاتيان ا
دوستان شما عـالج  : آخرين حرفش اين بود. و را ببرند و در بازار برده فروشان بفروشندخواهش آرد آه ا  

 .دردتان را يافتيد، من هم دردي دارم آه بايد بروم عالجش را بيابم

*** 
. اين تاجر در دار دنيا فقط يك زن داشت آه او هم بچه اي نياورده بود. بار سوم تلخون را مرد تاجري خريد

ا ديد و پسنديد و خوشش آمد آه او را به قيمت يك چكه اشك چشم و يـك قطـره خـون دل    تاجر تلخون ر  
تاجر مرد ثروتمندي بود، فقط به قولي اجاقش آور . همين آار را هم آرد. بخرد و براي خودش فرزند بكند    

رده زنش را بسيار دوست داشت و هر گونه وسيله ي راحت براي او آماده آ. مانده بود و فرزندي نداشت 
اين آنيز را براي تو خريده ام آه هم به جاي دختر ما باشد و هم شبها آه من : تاجر به زنش گفت    . بود

 .دير به خانه مي آيم تو در تنهائي دلت نگيرد، از اين گذشته مي تواند در آارها هم به تو آمك آند

ك طرف اطاق و تلخون در تاجر و زنش در ي. شب هنگام دور هم نشستند با هم شام خوردند و خوابيدند
صـدائي چشـم گشـود    . طرف ديگر  ديـد آـه زن تـاجر از پهلـوي شـوهرش      . طرفهاي نيمشب تلخون بـه 
آن وقت از . شمشيري از گنجه درآورد، سر شوهرش را گوش تا گوش بريد و در تاقچه گذاشت . برخاست

بعـد از  . وس زيبـا شـد  صندوقي بهترين لباسهايش را درآورد پوشيد، هفت قلم آرايش آرد و مثل يك عـر   
هفت قبر به جلو رفت هفت قبر به .  به قبرستاني رسيدند– تلخون هم پشت سرش –خانه بيرون رفت   

سنگ قبر مثل دري باز شد و زن داخل . آن وقت قبر هشتمي را با سنگي زد. راست و هفت قبر به چپ
 رسيدند آه دور تا دورش چهل به تاالر بزرگي. از پلكاني سرازير شدند. شد، تلخون هم در پشت سر او  

بزرگ حراميـان بـه تنـدي    . حرامي با سبيلهاي از بناگوش در رفته نشسته بودند و ترياك دود مي آردند    
مگر مي شد آن آفتار نخوابيده بلند شوم بيـايم؟ بعـد حراميـان بـا     : زن گفت! گفت چرا امشب دير آردي 

 .يددف و دايره ميدان گرمي آردند و زن زد و رقصيد و خند

صاحب زن به اين زيبائي «: فقط يك بار پيش خود گفت. تلخون اين همه را از پشت ستوني نگاه مي آرد
باشي، برايش هر گونه وسيله راحت بخري آن وقت او سرت را ببرد و بيايـد بـا چنـين حراميـاني خـوش        

ايـن را خـودش   . نبـود چون آه آاري از دستش ساخته . اما آه نيامد» !آه چه بد... پس اينجا هم  . بگذراند
در اين . بروم مردك را خبر آنم بلكه آسي هم باشد آه مرا خبر آند: تلخون بار ديگر انديشيد . گفته بود 

صبح بود  زودتر از او آمد و بـه رختخـوابش رفـت و خـود را بـه      . زن تاجر خواست به خانه برود. موقع نزديك 
صورتش را پاك آرد بعـد از گنجـه   وقتي زن تاجر به اطاق آمد نخست لباسهايش ر. خواب زد  ا آند، سر و 
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پر را به آب زد آب را به گردن و سر شوهرش آشيد و . فنجاني بيرون آورد آه توي آن پر مرغي و آبي بود    
مرد تاجر . فنجان را در گنجه گذاشت و خواست آه پهلوي شوهرش بخوابد. سرش را به جايش چسباند 
رفته بودم : ن بدنت خيلي خنك است از آجا مي آئي؟ زن گفتز: تاجر گفت. عطسه اي آرد و بيدار شد

 .و هر سه به خواب رفتند! مرد گفت نه. گردنت آه درد نمي آند؟ از بالش پائين افتاده بود. قضاي حاجت

گفت اگر فاسق هاي زنـت را نشـانت بـدهم هـر چـه      . روز آه شد تلخون خواست مرد تاجر را باخبر آند  
مگر حرف تمام شده . د تاجر عصباني شد آه اين چه فضولي وتهمتي استبخواهم برايم مي دهي؟ مر

بعد قسم خورد آـه اگـر تلخـون نتوانـد گفتـه اش را      . است آه يك نفر آنيز به خانمش اين طور افترا بزند    
تلخـون تـا   . ثابت آند، سرش را خواهد بريد و اگر هـم بتوانـد هـر چـه تلخـون بخواهـد بـرايش خواهـد داد         

نيمشب زن تاجر آار ديشبي را از سر گرفت، و هنگامي آه از در بيـرون رفـت    . استنيمشب مهلت خو  
آمـي بعـد تـاجر    . تلخون پا شد فنجان را از گنجه درآورد پر را به آب زد، آب را به گردن و سر تاجر آشـيد  

زنـت رفتـه اسـت پـيش     . نـه، مـن هسـتم   : زن توئي؟ تلخـون گفـت  : گفت. عطسه اي آرد و بيدار شد    
بعد تلخون دست او را گرفت و بـر سـر همـان    ! نه: گردنت آه درد نمي آند؟ مرد تاجر گفتفاسقهايش،  

مرد، آه زن خود را ديد هفت قلم آرايش آرده و . داخل شدند و در گوشه اي به تماشا ايستادند . قبر برد 
 بهترين لباسش را پوشيده و براي چهل حرامي سبيل از بناگوش در رفته مي زند و مي رقصـد، سـخت   

تلخون او را مانع شد و گفت آـه بهتـر   . خواست به جلو رود و با آنها دست به گريبان شود . غضبناك شد 
بعـد بـه آمـك آنهـا     . است بروند آدمهاي زن را خبردار آنند تا آنها هم به چشم خود خيانت زن را ببيننـد  

 .همين آار را هم آردند. حراميان و زن را بكشند

بهتر است به جاي همـه  ! نه: تلخون نگاه آرد و فقط گفت.  به زني بگيردآن وقت تاجر خواست تلخون را    
تلخون از تاجر خواهش آرد آـه او  . تاجر آنها را به تلخون داد. اينها آن فنجان و پر توي آن را به من بدهي  

تاجر هـر قـدر   . را ببرد و در بازار برده فروشان به قيمت يك چكه اشك چشم و يك قطره خون دل بفروشد  
 .سرانجام دست تلخون را گرفت و به بازار برده فروشان برد. واست او را در خانه نگهدارد نشد آه نشدخ

جماعت خريداران از جلو او مي گذشتند و محو تماشايش مـي  . تلخون باالي سكوي بلندي ايستاده بود  
يش خود به آدمهـائي  پ. اما او، تلخون، گوئي اين همه را نمي ديد يا مي ديد و اعتنائي نمي آرد . شدند

مي گفت آه چطور خواهد توانست حاال آه عالج دردش را . آه عالج دردشان پيدا شده بود فكر مي آرد  
. آاش اين آار را مي توانست. پيدا آرده است باالي سر مراد خودش برسد و او را زير درخت سيب ببيند  

اي آـاش مـي   «فكـر آـرد   . ا فرا گرفتاندوهي دلش ر. اگر باالي سر او مي رسيد ديگر آار تمام مي شد  
در حال چشمش به آه افتاد آه به او . و اين آه از نهادش برآمده بود» !آه چه بد...توانستم، اما نمي توانم  

تاجر تلخون را بـه  . معامله سر گرفت. آه نزديك شد. مرا به او بفروش: به مرد تاجر گفت. نزديك مي شود 
ــه اشــك چ   ــك چك ــود، ي ــده ب ــه خري ــي آ ــت   قيمت ــه رف ــه خان ــت و ب ــك قطــره خــون دل، فروخ ــم و ي  .ش

. بلـه : هنـوز هـم دراز آشـيده اسـت؟ آه گفـت     : تلخون گفت. بلي منم: آه توئي؟ آه گفت  : تلخون گفت 
منتهـا همـه   . باغ به همان حالت پيشين بود. آه او را به همان باغ برد! مرا باالي سرش ببر: تلخون گفت 

مرغان . حتي برگ درختي هم تكان نخورده بود. ، خشك شده بودچيز در همان حال آه بود، ايستاده بود
 .وسط هوا يخ زده بودند، پروانه ها روي گلها؛ و جوان زير درخت سيب دراز آشيده بود

آه گفت ده سال است آه آب از آب تكان نخورده، ده سال است آه مرغي نغمه نخوانده، ده سال اسـت   
درختي جوانه اي نزده، ده سال است آه تري و طراوت از همـه  آه پروانه اي پر نزده، ده سال است آه   

چيز رفته، ده سال است آه جوان زير اين درخت دراز آشيده، ده سال است آه خونش منجمـد شـده،    
 ...ده سال است آه دلش نتپيده

 !آه راست مي گوئي: تلخون با تلخي گفت

 .اي آرد و بلند شدجوان عطسه . بعد پر را به آب زد، آب را به آمر جوان آشيد

 .تلخون چرا مرا بيدار نكردي؟ مثل اين آه زياد خوابيده ام

ده سال است آـه غمـت را مـي    ... مي شنوي؟ مرده بودي. تو نخوابيده بودي، مرده بودي: تلخون گفت 
 .پرورم

 ٦/٢/٤٠تبريز 

××× 
 
 



صمد بهرنگي   http://Gajil.20m.com:  گجيل ------------------------------- )١(مجموعه آثار 

71/٥٨ 
 

 
 
 
 

 پوست نارنج
 
 

شايد هم گناه زن قهوه چي بود . شهر بمانمگناه من بود آه مجبور شدم روز جمعه در . آري گناه من بود
. قضيه به اين سادگي هم نيست. اما نه، نه گناه من بود و نه گناه زن قهوه چي. آه دل درد گرفته بود

بهتر است اول ماجرا را براي شما نقل آنم تا خودتان بگوئيد آه گناه از آه بود، شايد هم گناهي در بين 
 .نباشد

ديزي مي خوردم آه بعد . جلو قهوه خانه زير سايه ي درخت توت نشسته بودم. ظهر روز پنجشنبه بود  
طاهر، نمي دانم چه زود، . مدرسه را تازه تعطيل آرده بودم. و از آنجا با اتوبوس به شهر . بروم سر جاده  

از جيـب  . آتابهايش را به خانه برده بود و گاري را آورده بود همانجا سر اسـتخر و بـه اسـب آب مـي داد      
قهوه چي بساط ديزي را از جلوي مـن برداشـت و   . اي باد آرده اش مرتب نان در مي آورد و مي خورد  ه

صاحبعلي گفت چايي و قليان بـراي مـن بيـاورد و پهلـوي مـن نشسـت و گفـت         آقـا معلـم   : به پسرش 
 .خواهش آوچكي داشتم

 .امر بكن، نوروش آقا: من گفتم
صاحبعلي شب تا حال دل درد گرفته «: ه چي گفتقهو. صاحبعلي چاي آورد و رفت قليان چاق آند مادر 

عرق شاه اسپرم داديم خوب نشد، زنجبيل و نعناع دم آرديم داديم خوب نشـد، ننـه   . و آرام و قرار ندارد  
اما تـوي ده پوسـت نـارنج پيـدا نمـي      . منجوق گفته آه اگر پوست نارنج دم بكند و بخورد خوب مي شود 

خوب، آقا معلم، حاال آه تو مي .  چند روز پيش نمي دانم به آي دادممن خودم يك تكه داشتم آه. شود
 ».خواهي بروي شهر، زحمت بكش يك آمي پوست نارنج براي ما بياور

. صاحبعلي قليان را آورد و گذاشت جلو من و خودش سرپا آنار من ايستاد آه حرف هاي مـا را بشـنود    
صاحبعلي چنان خوشحال شد آه انگار مادرش حتمًا مي آورم. روي چشم نوروش آقا: وقتي من گفتم  ،

 .را سالم و سرپا مي ديد
از قديم گفته . صبح روز شنبه آه سر جاده از اتوبوس پياده شدم نارنج درشتي توي آيف دستيم داشتم

 اما آدام دل درد؟. اند دم آرده ي پوست نارنج براي دل درد خوب است
. قدم زنان آمدم و بـه ده رسـيدم  .  ساعت طول مي آشيداز سر جاده تا ده، تند آه مي رفتي، سه ربع 

. نارنج و دو سه آتابي را آه سر آالس الزم بود، برداشـتم و بيـرون آمـدم   . اول سري به منزل خودم زدم 
 .همه رفتني هستيم. خدا رحمتش آند: صاحبخانه در حياط جلوم را گرفت و پس از سالم و عليك گفت

صاحبعليطفل. صاحبعلي بي مادر شد!.. آخ صبح ها نان به دستمال تو خواهد بست ! ك  حاال چه آسي 
 آه بياوري سر آالس بخوري؟

 . نارنج انگار در آف دستم تبديل به سنگ شده بود و سنگيني مي آرد
 آي؟: پرسيدم

 .ديروز خاآش آرديم. شب پنجشنبه، از نصف شب گذشته: صاحبخانه گفت
. بعد، از آنجا درآوردم و توي رختخوابم تپاندم. اب ها قايم آردمدوباره به منزل برگشتم و نارنج را پشت آت

صاحبعلي يا قهوه چي به منزل من مي آيند، نارنج را ببينند قهوه خانه يكي دو روز  .نمي خواستم وقتي 
صـاحبعلي تـا ده بيسـت روز هـوش وحـواس درسـت و حسـابي         . تعطيل شد، بعد دوباره راه افتـاد    امـا 

انگـار  . با من اصال حرف نمي زد. يادش رفته، بازي نمي آرد، هميشه تو فكر بودنداشت، انگار خنديدن     
 .حتي به قهوه خانه هم آه مي رفتم زورآي جواب سالم مرا مي داد. سالهاست با هم قهريم

صاحبعلي نسبت به من خجالت مي آشيد و به من مي گفت با همه اين جور : قهوه چي از رفتار سرد 
 . شما نيست آقا معلمرفتار مي آند، بخاطر

 .چند ماهي بايد بگذرد تا آم آـم فرامـوش آنـد   . بچه تحملش را ندارد. معلوم است ديگر : من مي گفتم  
صاحبعلي مرده بود، قهوه چي خانه و زندگي مختصرش را هم جمع آرده آورده بود به  از وقتي آه مادر 

 گاهي وقت ها نصفه هاي شب از قهوه من. قهوه خانه و پدر و پسر شب و روزشان را آنجا مي گذراندند
 .خانه به منزلم برمي گشتم

صاحبعلي به حال اولش برنگشت   آمتـر بـه   . روز به روز رفتارش با من بدتر مـي شـد  . مدتي گذشت اما 
فقـط بـه مـن    . البته در بيرون و با ديگران رفتارش مثل اول بود. درس گوش مي داد و آمتر ياد مي گرفت    

 .روي خوش نشان نمي داد
صاحبعلي چرا بعد از مرگ مـادرش از  . من هر چه فكر آردم عقلم به جايي نرسيد     نتوانستم بفهمم آه 

صـاحبعلي فكـر مـي آنـد آـه در مـرگ مـادرش مـن         «گاهي با خودم مي گفتم . من بدش مي آيد  نكند 
صًال نمي شد اهميتي به آن داد  » مقصرم؟ خود خيال پيش  .اما اين فكر آنقدر احمقانه و نامربوط بود آه ا

صاحبعلي از آپانديسيت مرده است و احتياج به عمل جراحي فوري داشت تا زنـده مـي        مي آردم مادر 
 .ماند
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صدا از آسي  آي نارنج ديده است؟: من از بچه ها پرسيدم. روزي سر درس به آلمه ي نارنج برخورديم
آي مي داند : من باز پرسيدم .اما نوه ي ننه منجوق انگار مي خواست چيزي بگويد اما نگفت. بلند نشد 

 نارنج چي است؟
صدا از آسي بلند نشد     اما نوه ي ننه منجوق انگار دلش مي خواست چيزي بگويد ولي دهانش باز . باز 

 .نمي شد
 .مثل اين آه مي خواهي چيزي بگويي، ها؟ هر چه دلـت مـي خواهـد بگـو جـانم      . حيدرعلي: من گفت 

صاحبعلي آه راست تخته سياه را . ق برگشته بودحاال همه چشم ها به طرف نوه ي ننه منجو     غير از 
از لحظـه اي آـه حـرف نـارنج پـيش آمـده بـود        . نگاه مي آرد آه مثال به حرف هاي من گوش نمي دهد  

 .صاحبعلي راست نشسته بود و تخته سياه را نگاه مي آرد
 .آقا من نارنج دارم: نوه ي ننه منجوق با آمي ترس و احتياط گفت

صاحبعلي هم . از اين رو همه يك دفعه زدند زير خنده. علي انتظار چنين حرفي را نداشتآسي از حيدر
همـه مـي خواسـتند شـكل و     . برق از چشمانش پريد و بي اختيار به طرف نوه ي ننه منجوق برگشـت     

 .شمايل نارنج را زودتر ببينند
 . اگر نارنج دارد نشان بدهددروغ مي گويد آقا،: علي درازه، شيطان ترين شاگرد آالس، بلند شد و گفت

 .خودش مي خواهد نشان بدهد: علي درازه را سر جايش نشاندم و گفتم
صفحه هايش را به هم مـي زد و دنبـال      راستي هم نوه ي ننه منجوق آتاب علوم خود را درآورده بود و 

ط گذاشـته بـودم وسـ   . االن نشـانتان مـي دهـم   : چيزي مي گشت اما پيدا نمي آرد و مرتب مي گفـت     
 .عكس قلب و عكس رگ ها

حاال همه ي چشم ها به دست هاي من دوخته شده بود حتي . من آتاب را از نوه ي ننه منجوق گرفتم
صاحبعلي   صاحبعلي را . همه مي خواستند ببينند نارنج چه تحفه اي است. چشم هاي  من از اين آه 

م بفهمم آه آجاي آـار باعـث   اما نمي توانست. يواش يواش سر مهر و محبت مي آوردم، خوشحال بودم    
صاحبعلي به من توجه آند   صوير قلـب و رگ   آيا فقط مي خواست شكل نارنج را ببيند؟. شده است آه  ت

صفحه را به همه نشان دادم البته نارنجي در آار نبود . هاي بدن را در آتاب حيدرعلي پيدا آردم و آن دو 
ــ      ــي شـــــ ــده مـــــ ــاب ديـــــ ــفحه آتـــــ صـــــ ــر دو  ــي روي هـــــ ــه ي زرد رنگـــــ ــا لكـــــ  .دامـــــ

صاحبعلي بلند شد وسط آتاب را نگاه آرد و بعد منتظر حرف زدن من شد بوي نارنج از الي . قبل از همه 
چنـد روز بعـد از مـرگ     .يك دفعه چيزي به يادم آمد آه تا آن لحظه پاك فراموش آرده بودم . آتاب مي آمد  

صاحبعلي من نارنج را برده بودم و به ننه منجوق داده بودم آه نگاه  دارد تا اگر باز آسي احتياج پيدا مادر 
 .آرد بيايد از او بگيرد

مامـايي هـم مـي    . مردم مي گفتند آه همه جور دوا و درمان بلد است. ننه منجوق گيس سفيد ده بود 
 .آند

از اين رو حيـدرعلي  . ننه منجوق با نوه اش حيدرعلي زندگي مي آرد و ديگر آسي را توي دنيا نداشت    
تـوي ده همـه بـه او    .  حيدرعلي هم غير از مادر بزرگش آسي را نداشـت .را خيلي دوست مي داشت    

وقتي يادم آمد آه نارنج را به . آمتر اسم خودش را بر زبان مي آورديم. مي گفتيم» نوه ي ننه منجوق  «
ننه منجوق داده بودم، فهميدم آه لكه ي زرد آتاب حيدرعلي هم مال تكـه اي از پوسـت همـان نـارنج         

صفحه هاي آتابشاست آه ننه منجو   من خودم هم وقتي به  .ق به نوه اش داده و او هم گذاشته الي 
صفحه هاي آتابم مي گذاشتم آه آتاب خوشبو بشود  .مدرسه مي رفتم پوست نارنج و پرتقال را الي 

نوه ي ننه منجوق وقتي ديد چيزي الي آتاب نيست مثل اين آه چيز پرقيمتي را گم آرده باشد زد زيـر   
 .آقا نارنج ما را برداشته اند: تگريه و گف

صورت يك يك بچه ها نگاه آردم   آدام يك ممكن بود نـارنج حيـدرعلي را برداشـته باشـد؟ علـي      . من به 
صاحبعلي؟ آدام يك؟  درازه؟ طاهر؟ 

شايد هـم گـم آـرده    . حاال گريه نكن ببينم چكارش آرده اي: نوه ي ننه منجوق را ساآت آردم و گفتم    
 .باشي

 .ظهـر هـم بـه خانـه نـرفتم     . صـبح نگـاهش آـردم، سـر جـاش بـود      . نـه آقـا  : جـوق گفـت  نوه ي ننه من    
ننه ي طاهر از شب پيش شكمش درد گرفته بود و مي خواست بزايـد و ننـه منجـوق     . راست مي گفت  

 .هم باالي سر او بود و حيدرعلي ناچار ظهر در مدرسه مانده بود
ما آه ديگر نبايـد بـه هـم دروغ    . د خودش بگويدبچه ها، هر آي از نارنج حيدرعلي خبري دار  : من گفتم 
گفتيم دروغ را به آسي مي گوييم آه دشمن ما باشـد و مـا بهـش    . ما با هم دوست هستيم    . بگوييم

 .اعتماد نداشته باشيم
صاحبعلي دو چشم و دو گوش داشت و دو چشم و دو گوش ديگر هم قرض آرده بود و با دقت نگاه مي  

 .آرد و گوش مي آرد
 خوب، باالخره معلوم نشد نارنج را آي برداشته؟: اره گفتممن دوب

صدا از آسي بلند نشد  آقا ما برداشتيم اما حاال ديگـر  : بعد علي درازه دست دراز آرد و گفت. لحظه اي 
 .پيش من نيست

 پس چكارش آردي؟: من گفتم
 پيش من نيست، پس آقا دادم به قهرمان آه آتابش را خوشبو آند، حاال مي گويد آه: علي درازه گفت

 .داده ام
 .آقا راستش را بخواهي نصفش پيش من است: قهرمان از جا بلند شد و گفت
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 پس نصف ديگرش؟: من گفتم
 .آقا نصف ديگرش را دادم به طاهر: قهرمان گفت

پوست . قهرمان يك تكه ي آوچك پوست نارنج از وسط آتاب حسابش درآورد و آورد گذاشت روي ميز من
صورت طاهر برگشت به طرف ميز من. ال خشك شده بودنارنج مثل سف   همـه مـي   . همه ي نگاه ها از 

من دفتر نمره را روي پوسـت نـارنج گذاشـتم و رويـم را بـه      . خواستند آن را بردارند و نگاه بكنند و بو آنند 
بـاقيش را دادم بـه دالل   . آقـا مـن نصـف نصـفش را دارم    : طاهر ناجار بلند شد و گفت. طرف طاهر آردم  

 .اوغلي
به اين ترتيب پوسـت  . طاهر هم تكه ي آوچكتري از پوست نارنج از وسط آتاب علوم درآورد و داد به من  

نارنج پنج شش بار نصف شده بود و به آخرين نفر فقط تكه ي بسـيار آـوچكي بـه انـدازه ي نصـف بنـد         
 .انگشت رسيده بود

امـا  . تر به حال اولـش بـر مـي گشـت    با پيدا شدن هر تكه ي پوست نارنج نوه ي ننه منجوق آمي بيش  
صاحبعلي بدون آن آه حرفي بزند يا بخندد با دقت تكه هاي پوست نارنج را مي پاييد و منتظـر آخـر آـار     

 .بود
مـي خواسـتم اول از   . وقتي تمام تكه ها جمع شد، همه را توي دستم گرفتم آه ببينم چكار بايد بكـنم   

امـا  . ست بلكه تكه اي از پوست آن است آـه خشـك شـده   همه به بچه ها بگويم آه اين، خود نارنج ني  
يك دفعه از جايش بلند شد و با قهر و غضب با مشت به دسـت مـن زد،   . صاحبعلي مجالي به من نداد 

چند نفري دنبـال آن هـا بـه     .بطوري آه تكه هاي پوست نارنج به هوا پرت شد و هر آدام به طرفي افتاد 
صداي من   صدا نشستندزير نيمكت ها رفتند اما به  خيال آـرده بودنـد   .  همه بيرون آمدند و ساآت و بي 

صاحبعلي رفـت نشسـت سـر جـايش و زد زيـر      . آه من عصباني شده ام و ممكن است آسي را بزنم  
  .چنان گريه اي آه نزديك بود همه را به گريه بيندازد. گريه

 
*** 

صاحبعلي شب آنقدر در قهوه خانه ماندم آه همه ي مشتري ها رفتند و فقط م صاحب قهوه خانه و  ن و 
 .مانديم

منظورم اين اسـت  . مطمئن بودم آه سر نخ را پيدا آرده ام و با آمي دقت مي توانم همه چيز را بفهمم    
صاحبعلي از من حتمًا يك جوري به قضيه ي نارنج مربـوط مـي شـد، امـا چـه        آه علت ترشرويي و قهر 

 .جوري؟ اين را هنوز ندانسته بودم
 سكو نشسته بود و روي آتاب خم شده بود آه مـثال دارد درس مـي خوانـد و آارهـاي       صاحبعلي روي 

وقتي قهوه خانه خلوت . اما من خوب ملتفت بودم آه منتظر حرف زدن من است. مدرسه اش را مي آند
صاحبعلي؟: شد من گفتم  حالت چطور است 

 .پسر، آقا معلم با تو است: قهوه چي گفت. صاحبعلي جواب نداد
 .حالم خوب است: لي سرش را آمي بلند آرد و گفتصاحبع
 صاحبعلي اگر دلت مي خواهـد ايـن دفعـه آـه بـه شـهر رفـتم برايـت نـارنج بخـرم بيـاورم، هـا؟             : گفتم

صاحبعلي را به حرف بياورم و منظور ديگري نداشتم  قهـوه چـي مـي خواسـت بـاز      . من اين را گفتم آه 
مـن دوبـاره   . صـاحبعلي چيـزي نگفـت   . نداشته باشـد حرفي بزند آه من خواهش آردم آاري به آار ما  

 صاحبعلي نارنج نمي خواهي؟: گفتم
اگر راست مي گويي چرا وقتي ننه ام مي مرد، نارنج نياوردي؟ : صاحبعلي ناگهان مثل توپ ترآيد و گفت

 .اگر تو نارنج مي آوردي ننه ام زنده مي ماند
آقا نمي دانست چكار بكند، پسرش را آرام آند يا نوروش . صاحبعلي دق دلش را خالي آرد و زد زير گريه

 .از من بخشش بخواهد و جلو اشكي را آه چشمهايش را پر آرده بگيرد
صاحبعلي را قانع آنم آه پوست نارنج نمـي توانسـت جلـو مـرگ مـادرش را        حاال الزم بود آه يك جوري 

 .اما اين آار، آار بسيار مشكلي بود. بگيرد
 »م گفتآقا معل«براي مجموعه ي 

 
 ٤٧مرداد ماه 

 
××× 
 
 
 

 عادت
 
 

مي خواسـت ترقـي   . اين معلم ما مثل اآثر آدمها آه مي خواهند نان بخور و نميري داشته باشند، نبود    
زندگي داشته باشد، بهتر از آنچه ديگران مي توانسـتند بـرايش پـيش بينـي     . آند، بيش از توقع ديگران    

اصال يادش نمي آمد آـه  .  شايد زياد هم خوشحال نبودوقتي از امتحان ورودي دانشسرا گذشت،  . آنند
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با آشش آدام نيرو به اين محيط قدم مي گذاشت، درباره ي خودش چطـور فكـر مـي آـرد و عقيـده ي          
از دوران دو ساله ي دانشسرا خاطرات شيرين و بيشماري در پرده هاي لطيف مغزش . صحيحش چه بود

 لحظـات تنهـايي و بـي آـاري بـراي او نـوعي سـرگرمي و        موج ميزد آه بعدها يـادآوري ايـن خـاطرات در    
 .دلخوشكنك محسوب مي شد

مثل آودآي آه با هر آدام از اسباب بازيهايش مدتي ور مي رود و از هر آـدام لـذت خاصـي در درونـش      
حس مي آند، از هر يك از خاطراتش لحظه اي متأثر مي شد و نوعي خوشي درونـي تـوي دلـش مـي       

تي شاداب تر و زنده تر بودند آه بچه هاي مدرسه را مي ديد بازي مي آنند و از اين خاطرات وق. جوشيد
لحظـه اي لبخنـدي   . سر و آول هم باال مي روند يا دور هم جمع شـده انـد و مـي خواهنـد آـاري بكننـد       

خوش روي لبانش بازي مي آرد و بعد مثل شبنمي آه از تابش آفتاب محو شود، از روي لبانش ليز مي  
صدايي آه آهنگ لذت و حسـرت در   آن وقت.  رفتخورد و مي    آقا معلم دستهايش را بهم مي ماليد و با 

 .خوش روزگاري بود آه گذشت: آن موج مي زد زير لب زمزمه مي آرد
زماني او و دو نفر از دوستانش در دانشسرا روزنامه ي ديواري مي نوشتند و اول هر مـاه بـه ديـوار مـي      

جلو آن جمع مي شدند و براي مطالعـه ي مطالـب آن بهمـديگر پيشـي مـي      آن وقت دانش آموزان   . زدند
صحنه ي خوشي آور بودند و با خود مي گفتند آه ايـن لحظـات از بهتـرين      گرفتند و اينها از دور ناظر اين 

صًا وقتي بياد مي آورد به خاطر مطالب تندي آه درباره ي وضع دانشسرا . اوقات زندگي آنهاست  مخصو
خواستند چند روزي اخراجش آنند اما دبير تاريخ و جغرافي از او دفاع آـرده بـود و گفتـه    نوشته بود مي     

 :بود
» .اگر نوشتن اين مطلب بد باشد پس چه چيز خوب خواهد شد؟ ديگر قلم اينها را نبايد مقيد ساخت « -

 . وقتي اين را بياد مي آورد غرور لذت بخشي از نگاهش خوانده مي شد
اين ده چند آيلومتر دورتر از .  تمام شد به يك از ده هاي اطراف شهر مأموريت يافتدوره ي دانشسرا آه

راه شوسه ي اصلي بود و با ديوارهاي آاه گلي و آج و معوج خود در دامن تپه هاي پر درخت و پر دود و 
مـي انـداخت   دم خود افتاده بود، آوچه هاي پر فراز و نشيب و پيچ و خم دار آن آدم را به ياد رودخانه اي  

باغهاي وسيع و سرسبز اطراف مثل نگيني جلوه گر بود . آه در دامن آوهي با چند دست و پا مي لغزد  
و از باالي تپه ها مانند توده هيزم هاي پراآنده اي آه آتش درونشان افتاده و دودشان به هوا بلند شده  

جمعيت تقريبًا هفـت هـزار   .  مي داددود تنورها اين منظره را به خانه هاي دهكده. باشد به نظر مي آمد 
نفره اي توي آوچه هاي آن مي لوليدند، بعضي ها از وضع خراب دهشان زير لب مـي دنديدنـد امـا بهـر      

 .بعضي ها هـم در پـي جـور آـردن دم و دسـتگاه خـود بودنـد       . حال خس و نس با زندگي مي ساختند    
تي براي او هم آه آموزگار آنجا بـود  ح. از عمده خصوصيت هاي اخالقي آنها خستشان بود و بددليشان  

خوب ! المپ بيست و پنجي: از جمله مي گفتند روزي در ميان جمعي گفته بود. داستانها ساخته بودند
آنوقت يكي از همين جماعت نكته سنج سي چهل هزار . من تمام چراغهايم سي تمامند! روشني نداره

بيرون اما از بخت بد و شايد از آنجا آه قناعت به او تومن پول گذاشته بود آه چاه عميق بزند و آب بكشد     
در تاريخ چهل سال قبل هم مدرسـه  . نمي ساخت چاه به شن رسيده بود و پولهايش به زيان رفته بود 

ضافه همينطور باقي بود دهكده هاي اطراف دو سه تا مدرسه داشتند . اي ساخته بودند آه بدون آم و ا
 .ده بودولي اين، به همان يكي قناعت آر

خزينه اي داشتند آـه سـال بـه    . بايد گفته شود آه اگر به حمامهايش مي رفتي ناپاك بيرون مي آمدي  
تبـديل  » شهر«را به » دهش«حاال با اين اوضاع احمقي مي خواست . سال شستشو به خود نمي ديد 

 .ش را هم نمي ديديك شهردار مافنگي و ترياآي هم برايش فرستاده بودند آه عوايد آنجا پول ترياآ. آند
آقا معلم مي بايستي در چنين دهكده اي استخوان خرد آند و جوانان شجاع و ميهن پرستي در دامـن   

روح افسرده ي اطفال را آه تحت تأثير افكار پوچ و سفسطه آميز اوليائشان زنـگ و  . اجتماعش بار بياورد  
طبـق  . ون ذره اي بـي عالقگـي  در هر حال بـه آـارش مشـغول شـد بـد     . سياهي گرفته بود، پاك گرداند 

 .معمول حقوقش را چهار پنج ماه بعد پرداخت مي آردند و تا آن وقت الزم بود از جيب فتوت خرج آند
براي رفتن به شهر هم چند آيلومتر پياده راه مي رفت و در راه شوسه اصلي منتظر اتوبوسها و بارآش 

. ار سوار مي شد و عازم شهر مي شـد انتظ) نيم ساعت حداقلش(پس از يكي دو ساعت . ها مي شد  
 .زمستان ها آوالك و برف و سرما و ترس از حمله گرگهاي گرسنه در پياده روها پدرش را در مي آورد

سرگرم اينكه براي بچه هاي آوچولو نان و بادامي ياد بدهد و گوشـه  . يك روز توي آالس اول سرگرم بود    
صدا آـرد و از الي آن سـر آقـاي    يك م. اي از حقوق فعلي آم دوامش را چنگ بزند  رتبه در زردرنگ آالس 

. هـيچكس همـراهش نبـود   . بازرس مثل علم يزيد نمايان شد و با قدمهاي سنگين پا به آالس گذاشـت   
بـازرس مـرد سـن و سـال داري بـود از آن      . او هم ازش آم و زياد خوشش نمي آمـد . حتي مدير مدرسه  

با اين يا آن رئيس . ي فرهنگ توش جلد عوض مي آرداز اوان تأسيس اداره . شش آالسه هاي قديمي 
براي بازرسـي مـي آمـد مدرسـه     . فرهنگ خودش را جور مي آرد و سر همان آار اوليش باقي مي ماند 
عصر هم يك جلسه ي آموزگاران . آه آالسها را ببيند و به درس شاگردان و پيشرفت آنها رسيدگي آند

صحيح وچيزهاي ديگرش آه بگذريم حرف زدن متوسط از اداره آردن جلسه و رس. تشكيل مي داد يدگي 
براي آنها آه هزار تا مثل او را تشنه تشنه لب جو مي . هم برايش چه ناشي گريهايي آه بار نمي آورد    

سـخن هـاي نـامربوط و    ! بردند و باز مي آوردند، از پيشرفت هاي جديد درسي و آموزش و پـرورش نـوين      
حرفهـايش  . خودش هم اصال از اين چيزها خبـري نداشـت  . وا مي گفتمتناقض و سر در زمين و پا در ه 

صـال             همين جوري تو فضاي يخ بسته ي اتاق معلق مي ماند و به گـوش هـيچ آـس فـرو نمـي رفـت، ا
امروز ديگـر  . آقايان بايد با متد جديد تدريس آنند«: او مي گفت. گوششان از حرفهاي او اشباع شده بود    
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ضم ميم و آسر تا مي گفت و معلوم نبود آه اين عصر تازه چه رنگـي  و متد ر» .عصر تازه اي است     ا به 
صوال اگر . چه تحفه اي مي توانست براي اين بچه هاي دهاتي از همه جا بي خبر داشته باشد. داشت ا

هم چيزآي خوب داشت او نمي توانست گفته ي خودش را تشريح آند، تا چه رسد به اين حرف هـاي    
تقصير اداره بود آـه تـا   .  شش ابتدايي سواد دار هم بيش از اين نبايد انتظار داشتاز بازرس. گنده گنده 

و علتش چه بود؟ شايد . آخر هيچ دستشان نيامد آه اين مرد فكستني را آي براي بازرسي معين آرده
 .همان سبزي پاك آردن ها

ري هـا و بـه گيـر    وقتي بازرس وارد آالس شد آقا معلم از سرگرميش دست آشيد و منتظر شـيرين آـا   
هاي مشكل آردن »سؤال«انداختن هاي بازرس زبردست فرهنگ شد، آه فقط بازرسي آالس ها را در 

و قادر نبودن شاگردان به جواب دادن، مي دانست آه بعد از آن با لحن طنز و مسخره به آموزگار آـالس    
گويا » ...ين بچه ها اميد آينده ايرانندبايد زياد آار آرد، ا! خب، آقا مثل اين آه زياد پيشرفت نداريد    «:بگويد

صنعتي نوش جان مي آرد  .عرق خور عجيبي هم بود آه در اوقات بي پولي الكل 
بگوئيـد ببيـنم شيشـه ي    ! بچـه هـا  : گفـت . آن روز هم يكي از آن سؤال هاي مسخره ي خودش را آرد    

 پنجره چه رنگ است؟
آقـا معلـم هـم    . همه شان غلط گفتند. آخرو همين جوري تا ! نمي دونم : يكي گفت . سفيد: يكي گفت 

ايـن را آـه   : بازرس فرهنـگ گـل از گلـش شـكفت و بـا شـادي گفـت       . انتظار نداشت آه درست بشنود    
 !ندانستيد

از پنجاه شـاگرد  «: عصر هم توي جلسه ي آذايي گفت. بعد چند سؤال ديگر آرد و از آالس بيرون رفت    
 »!...آقايان... بايد زحمت آشيد.. .يك آالس يكي ندانست آه شيشه اصال رنگ نداره

آخرش هم نتيجـه گرفـت آـه چـون     . يك ساعت تمام سر همه را درد آورد. و از اين حرفهاي هزار تا هيچ  
وظيفه ي مقدس او ايجاب مي آند تمام آنچه را آه ديده است عينًا به رئيس خود گزارش خواهد داد و از  

 ...او خواهد خواست آه طبق مقررات
به اين آارها، به درس دادن، بـه ديـدن پاهـاي برهنـه ي اطفـال      . ام اينها آقا معلم عادت آردبا وجود تم  

آوچولو، به چشمان معصوم آنها آه گاهي هنگام آمدن به مدرسه تر بود، به زرت و پرت اداره، به زنگهاي 
حيط، به مردم و ورزشي آه دو تا توپ زوار در رفته را مي انداخت جلو پنجاه شاگرد آه ورزش آنند، به م

 .به همه چيز عادت آرد، حتي به بچه هايي آه هنوز نمي دانستند شيشه چه رنگ است
 

 ٣٨زمستان 
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 آدي و بودي
 
 

روزي آدي بـه بـودي   . »بـودي «و زنـي داشـت بـه اسـم     » آدي«مردي بود به اسم . يكي بود، يكي نبود 
 !بودي: گفت

 .چيه آدي؟ بگو: بودي گفت
بـودي  . خيلي وقته نديده ايـم . پاشو برويم يك سري بهش بزنيم. اي دختره تنگ شدهدلم بر: آدي گفت 

 .سوقاتي چه ببريم؟ دست خالي آه نمي شود رفت. باشد: گفت
 .صبح زود مي رويم. پاشيم خمير آنيم، توتك بپزيم: آدي گفت

گـر الزم  بختمان گفت تنـور خـدا روشـن اسـت دي    : آدي گفت. شب چله ي زمستان بود، مهتاب هم بود    
 .نيست تنور آتش آنيم

صـبح پـا شـدند خميرهـا را از ديـوار      . خمير را چونه چونه چسباندند به ديوارهاي حياط و رفتند خوابيدنـد  
 .خميرها از زور سرما مثل مس سفت و سخت شده بودند. آندند و گذاشتند توي خورجين

ك آيسه هم پول داشتند آه جاي خوبي ي. توي تنور آله پاچه بار گذاشته بودند روي قابلمه را پوشاندند
تـوي  . آنوقت بيرون آمدند در خانه را بستند و آليد را دم در زير سنگي گذاشتند و راه افتادند  . قايم آردند 

 !بابا درويش: گفتند. راه به بابا درويش برخوردند
 .بعلي: بابا درويش گفت

توي تنور، آله پاچه . اشتيم دم در زير سنگآليد خانه را هم گذ. ما مي رويم به خانه ي دخترمان: گفتند
تو نروي در خانه را باز آني و تو بروي آله . بار گذاشتيم و آيسه ي پول را هم در فالن جا قايم آرده ايم 

 !پاچه را بخوري و جاش آار بد بكني بعد هم پول ها را برداري و جاش خرده سفال پر آني، ها
آخـر مـن را بـا پولهـا و آلـه پاچـه ي شـما        . بچه نشويد.  بار دارممن براي خودم آار و: بابا درويش گفت 
 !عجب گيري افتاديم. برويد! چكار؟ گم شويد
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بابا درويش هم خودش را فورًا به در خانه رسـاند و در را  . آدي و بودي خوشحال و مطمئن شدند و رفتند    
آـرد و بعـد آيسـه ي پـول را تـوي      اول آله پاچه را خورد و جايش را با چيـز ديگـري پـر    . باز آرد و تو رفت  

جيبش خالي آرد و لولهنگي دم دست بود، آن را شكست و خردهايش را ريخـت تـوي آيسـه و بيـرون       
 .آمد

به آسي سفارش آردند آه برود به دختر بگويد آه . آدي و بودي آمدند تا رسيدند نزديك هاي شهر دختر
 .پدر و مادرت مي آيند به ديدن تو

دختر دلش هري ريخت پايين آه اگر پـدر و  . آيا بيايي داشت. ابي و آبرومند بودشوهر دختر تاجري حس 
بـدتر از همـه اينكـه پـدر و مـادرش      . مادرش با لباس شندرپندري به خانه بيايند آبرويش پاك خواهد رفت    

ي از اين رو نوآرهايش را فرستاد رفتند آدي و بودي را سر راه گرفتند و سوقات. سوقاتي هم خواهند آورد  
. اما بودي يكي از توتك ها را آش رفت و زد زير بغلش قايم آرد. ها را از دستشان گرفتند و دور انداختند    

صحبت آردند تا شوهر . آخرش آمدند رسيدند به خانه، سالم وعليك گفتند و نشستند   از اين در و آن در 
ت به قربانـت، يـك دانـه توتـك را     ننه : بودي فورًا توتك را درآورد گرفت جلو دامادش و گفت . دخترشان آمد 

ــم  ــو آورده اي ــراي ت ــوديم  . ب ــه ب ــاد پخت ــد    . زي ــتمان گرفتن ــد از دس ــا ريختن ــاش ه ــا و اوب ــر راه دزده  .س
بعـد شـام خوردنـد و    . فوري توتك را از دست مادرش قاپيد و انداخت بيرون جلو سگ ها. دختر مجال نداد  
 .را توي اطاق هل و ميخك بيندازيدجاي پدر و مادرم : دختر به آنيزهايش گفت. وقت خواب شد

 .آدي و بودي نصف شبي به بوي هل و ميخك بيدار شدند
 !آدي: بودي گفت
 !جان آدي: آدي گفت
 هيچ مي داني چي شده؟: بودي گفت
 چي شده؟: آدي گفت

طفلك دختر بـس آـه سـرش شـلوغ بـوده و آـار داشـته نتوانسـته بـرود          ! ننه اش به قربان: بودي گفت 
 .پاشو اين ها را ببريم بريزيم توي رودخانه.  براي دست به آب آمده توي اين اتاقمستراح و مرتب

صبح آـه  . آنوقت پا شدند و هر چه هل و ميخك بود ريختند توي رودخانه و آمدند راحت و آسوده خوابيدند  
گـر  ننـه ات بـه قربـان م   : بودي تا دخترش را ديد گفـت . شد، آمدند پيش ديگران براي نان و چايي خوردن    

خانه ي اين پدر سگ بايد چقدر آار آني آه وقت نمي آني به مستراح بروي؛ شب همه اش نجس ها  
 .را برديم و ريختيم توي رودخانه

بعد هم به نوآرهـايش پـول داد   . دختر زود جلو دهانشان را گرفت آه شوهرش نفهمد چه اتفاقي افتاده  
 . نبردرفتند هل و ميخك خريدند ريختند توي اتاق آه شوهر بو

 .فردا شب دختر به آنيزهايش گفت آه جايشان را در اتاق آينه بند بيندازند
اين بر و آن بر را . باز يك وقتي از شب آدي و بودي بيدار شدند و هر چه آردند خواب به چشمشان نرفت    

 !آدي: بودي گفت. نگاه آردند ديدند از هر طرف زن و مردهايي بهشان خيره شده اند
 ! آديجان: آدي گفت
 هيچ مي داني چي شده؟: بودي گفت
 چي شده؟: آدي گفت

پاشو همه شـان را بـزنيم   . نگاه آن ببين چقدر دشمن و بدخواه داره! طفلك دختر ننه مرده: بودي گفت 
 .بكشيم دختره نفس راحتي بكشد

تـي ديدنـد   وق. آنوقت پا شدند و هر آدام دگنكي گير آوردند و زدند هر چه آينه بود شكستند و خرد آردند  
ديگـر آسـي نگـاه نمـي     . همه شان مردنـد ! نگاه آن آدي: ديگر آسي نگاهشان نمي آند، بودي گفت 

 .آند
صبح خوش و شيرين خوابيدند  صبح آه پا شدند آمدند نـان و چـايي بخورنـد، بـودي بـه دختـرش       . بعد تا 

صبح،. طفلك دخترم؟ تو چقدر دشمن و بدخواه داشتي و ما خبر نداشتيم: گفت  . مدعي آشتيمشب تا 
زودي نوآرهـايش را  . دختره رفت اتاق آينه را نگاه آرد ديد آدي و بودي عجب دسـته گلـي بـه آب دادنـد      

 .فرستاد آينه بند آوردند تا هر چه زودتر اتاق را آينه ببندند آه مردش بو نبرد
 .هـا بيندازنـد  وقت خوابيدن دختر به آنيزهايش گفت جايشان را تـوي اتـاق قاز  . آن روز را هم شب آردند 

. آدي و بودي بيدار شـدند و ديگـر نتوانسـتند بخوابنـد    . نصف شبي قازها براي خودشان آواز مي خواندند    
 !بودي گفت، آدي

 !جان آدي: آدي گفت
 هيچ مي داني چي شده؟: بودي گفت
 چي شده؟: آدي گفت

روي سرت آوپه شده طفلك دختر، يعني اينقدر آار ! بودي گفت ننه ات روي سنگ مرده شور خانه بيفته
آه نمي تواني به قازها برسي و شپش سرشان را بجويي؟ ببين آدي، حيوانكي قازها چه جوري گريه     

 .پاشو آب داغ آنيم همه شان را بشوييم. مي آنند
پا شدند توي ديگي آب داغ آردند، قازها را يكي يكي گرفتند و توي آب فرو آردند و درآوردنـد چيدنـد بـيخ        

صداها خوابيد و بودي گفتآنوقت . ديوار  .حيوانكي ها آرام گرفتند. مي بيني آدي: سر و 
توي اين خـراب شـده   ! ننه ات به قربانت دختر: صبح آه آمدند نان و چايي بخورند بودي به دخترش گفت 

شب آب داغ آرديم همه شـان  . چقدر بايد جان بكني آه وقت نمي آني قازهايت را بشويي تميز بكني  
 .ريه شان بريدرا شستيم تا گ
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ذليل شده ها مگر نمي دانيد قـاز شـب آواز مـي    . دختر دو دستي زد به سرش آه واي خدا مرگم بدهد    
 خواند؟

 .باز به نوآرهايش پول داد بروند قازهاي ديگري بخرند بياورند تا شوهرش بو نبرد
 آـوزه هـا و بـيخ ديـوار     نفت را پر آرده بودند تـوي . شب چهارم جاي آدي و بودي را در انبار نفت انداختند 

 .رديف آرده بودند
 !آدي: بودي نگاهي به آوزه ها انداخت و گفت

 !جان آدي :آدي گفت
پاشـو آب  . طفلك دختره فهميده آه امشب مي خواهيم حمام آنيم، آوزه ها را پر آب آرده  : بودي گفت 

 .گرم آنيم خودمان را بشوييم
شان و همـه جايشـان را نفتـي آردنـد و لحـاف وتشـك       آنوقت پا شدند و نفت را گرم آردند و ريختند سر  

. دختر سر وصورت آثيفشان را ديد ترسيد. صبح مثل سگ جهنم آمدند آه چايي بخورند. هايشان را هم
از آجا فهميدي آه وقت حمام آردن ماست آـه آـوزه   . تو چقدر مهرباني! قربانت بروم دختر  : بودي گفت 

 هاي پر آب را گذاشتي توي انبار؟
 .ذليل شده ها توي آوزه ها نفت بود! واي خدا مرگم بدهد: گفتدختر 

 .بعد به نوآرهايش گفت اين ها را ببريد حمام و زود برگردانيد
همانجا دم در يك آوزه دوشاب و چند . آدي و بودي وقتي از حمام برگشتند، دختر ديگر نگذاشت تو بيايند

 .برويد خانه ي خودتان. بس است ديگر: متر چيت و يك اسب بهشان داد و گفت
تـف تـوي هـوا يـخ مـي      . هوا خيلي سرد بـود . آدي و بودي دوشاب و چيت و اسب را گرفتند و راه افتادند 

بودي نگـاهي آـرد و دلـش    . رفتند و رفتند تا رسيدند به جايي آه زمين از زور سرما ترك خورده بود . آرد
 !آدي: گفت. سوخت

 !جان آدي: آدي گفت
 را مي بيني چه جوري پاشنه اش ترك شده؟ مي گويم دوشاب را بريزيم روش طفلك زمين: بودي گفت 

آمـي آـه رفتنـد    . دوشـاب را ريختنـد تـوي شـكاف زمـين و راه افتادنـد      . بلكه آمي نرم شد و خوب شد    
بـودي نگـاهي آـرد و دلـش     . باد مي وزيد و بوته ي خـار تكـان تكـان مـي خـورد     . رسيدند به بوته خاري    

 !آدي: گفت. سوخت
 !جان آدي: گفتآدي 

بهتـر نيسـت چيـت را    . حيوانكي خار را مي بيني لخت ايستاده جلو سـرما دارد مـي لـرزد     : بودي گفت 
 بيندازيم روي سرش آه سرما نخورد؟

رفتند رفتند و آالغ چالقي ديدند آه لنگان لنگـان راه  . چيت را انداختند روي سر بوته ي خار و راه افتادند  
 !آدي: گفت. ش سوختبودي نگاهي آرد و دل. ميرفت

 !جان آدي: آدي گفت
آالغه را مي بيني؟ حاال بچه هايش نشسته اند توي خانه مي گويند ببيني مادرمان آجـا  : بودي گفت 

 .از گرسنگي مرديم. ماند
 تو مي گويي چكار آنيم؟: آدي گفت

ياده هـم مـي   بهتر نيست اسب را بدهيم به آالغه آه تندتر برود؟ ما پايمان سالم است، پ: بودي گفت 
 .توانيم برويم

بابـا  : گفتنـد . آمـي آـه راه رفتنـد بـه بابـا درويـش برخوردنـد       . اسب را ول آردند جلو آالغه و راه افتادند  
 !درويش

 .بعلي: بابا درويش گفت
 نرفتي آه آله پاچه را بخوري و توي قابلمه چيز ديگري بريزي؟: گفتند

 ه بروم آله پاچه بخورم؟مگر من بيكار بودم آ. نه بابا: بابا درويش گفت
 !بابا درويش: گفتند
 .بعلي: گفت
 نرفتي آه آيسه ي پولمان را خالي آني و جايش خرده سفال پر آني؟: گفتند

 .شماها عجب آدم هايي هستيد. برويد گم شويد بابا: بابا درويش عصباني شد و گفت
 !بابا درويش: آدي و بودي خوشحال شدند و گفتند

 ديگر چه مرگتان است؟ گفتند، بابا درويش نروي چيت را از روي بوته ي خار برداري و بابا درويش گفت باز
 !اسب را از آالغه بگيري، ها

شما خيال مي آنيد من خودم آار و آاسبي . گورتان را گم آنيد بابا: بابا درويش عصباني شد و فرياد زد
 !ندارم و همه اش بيكارم؟ گم شويد از جلو چشمم

صاحب شد. ه افتادندآدي و بودي را  .بابا درويش هم رفت وچيت و اسب را 
آدي و بودي وقتي به خانه شان رسيدند، قابلمه را درآوردند آه ناهار بخورند، ديدند بابا درويش آارش را 

رفتند سراغ آيسه ي پول، ديدند آه به جاي پول ها تويش سفال پـر  . از آله پاچه نشاني نيست  . آرده
 .آرده اند

 .زدند سرشان و نشستند روي زميندو دستي 
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 قصه ي آه
 
 

روزي مي خواست بـراي خريـد و فـروش بـه شـهر      . تاجري بود، سه تا دختر داشت. يكي بود، يكي نبود 
 .هر چه دلتان مي خواهد بگوييد برايتان بخرم: ديگري برود، به دخترهايش گفت

 .پيراهن: يكي گفت
 .جوراب: يكي گفت

 .گل مي خواهم به موي سرم بزنم: تدختر آوچكتر هم گف
تـوي خانـه   . آمد بـه خانـه  . تاجر رفت خريد و فروشش را آرد، پيراهن و جوراب را خريد اما گل يادش رفت    

تاجر پـا شـد رفـت ديـد     . در اين موقع در خانه را زدند. نشسته بودند آه يك دفعه يادش افتاد و آه آشيد 
 تو آيستي؟: ر گفتتاج. آسي ايستاده دم در، يك قوطي هم دستش

 .گل آوردم براي موهاي دختر آوچكترت. من آه هستم: آن يك نفر گفت
زد بـه  . دختـر ديـد عجـب گـل قشـنگي اسـت      . تاجر خوشحال شد و گـل را گرفـت آورد داد بـه دختـرش      

 .موهايش
صاحب گل را ببرم: گفت. سه روز بعد در خانه را زدند، آه آمده بود  .آمده ام 

 .پدرت خوب، مادرت خوب، بيا از اين آار بگذر: عاقبت گفت.  چكار بكند چكار نكندتاجر رفت توي فكر آه
 .ممكن نيست، بايد دختر را ببرم: آه گفت

 .آخرش تاجر دختر آوچكترش را سپرد به دست آه و برگشت
 .آه چشم هاي دختر را بست و سوار ترك اسبش آرد و راه افتاد

آه . از الي هر گل و بوتـه آوازي مـي آمـد   . خيلي بزرگ و زيبادختر وقتي چشم باز آرد، باغي ديد خيلي  
 .اينجا خانه ي تست: گفت

مي خورد و مي خوابيـد و گـردش مـي آـرد امـا      . دختر فقط خودش را مي ديد و آه را . چند روزي گذشت  
 گفت چرا آه آشيدي؟. آه آمد. آه آشيد. روزي دلش براي پدر و مادرش تنگ شد. هميشه تنها بود

 .دلم براي پدر و مادرم تنگ شده: تدختر گف
 .فردا مي برمت پيش آنها: آه گفت

فردا آه چشمهاي دختر را بست و به ترك اسبش گرفت و برد به خانه ي تاجر، دم در به زمـين گذاشـت    
 .فردا مي آيم مي برمت: چشمهايش را باز آرد و گفت

صحبت آردن و در. دختر تو رفت توي باغ تنها : دختر گفت. د دل آردنبا همه روبوسي آرد و نشستند به 
 .خورد و خوراك هم فراوان است. يك نوآر هم دارم آه هر آاري بهش بگويم مي آند. هستم

. دخترم، اينطورها هم نبايد باشد، زير آاسه نيم آاسه اي هست: خاله ي دختر هم پيش آنها بود، گفت
حاال بگو ببينم شب آه مي خواهي بخوابي چـي  . بايد ته و توي آار را دربياوري. تو حتمًا شوهري داري 

 بهت مي دهند آه بخوري؟
 .يك استكان چايي: دختر گفت
يك شب چايي را نخور و انگشتت را ببر و نمك روش بريز آه خوابت نبـرد، آنوقـت ببـين چـي     : خاله گفت 

 .پيش مي آيد
 .خوب: دختر گفت

دختـر پنهـاني چـايي را ريخـت بـه زيـر       . ايي آوردآه چـ . شب شد. فردا آه آمد و دختر را دوباره به باغ برد  
صـداي پـا شـنيد      . انگشتش را بريد و نمك روش ريخت و خود را بـه خـواب زد      . فرش صـفه هـاي شـب  . ن

آه را ديد آه فانوس به دست گرفته، پشت سرش هم پسر جوان و زيبايي مثل ماه . زيرچشمي نگاه آرد
 .به طرف او مي آيند

 م حالش خوب بود؟خان: پسر جوان از آه پرسيد
 .بلي آقا: آه گفت

 چايش را خورده؟: جوان پرسيد
 .و رفت. بلي آقا: آه گفت

 تـو آيسـتي؟  : جوان لباس هايش را آند و خواست پهلوي دختر بخوابد آه دختر پاشد نشست و گفـت     
صاحب توام: جوان گفت  .نترس من 
 پس چرا تا حاال خودت را نشان نمي دادي؟: دختر گفت
امـا حـاال آـه    . فكر مي آردم آه من را نبيني بهتر است. ميزاد شير خام خورده، وفا ندارد  آد: جوان گفت 

 .سرم فاش شد ديگر پنهان نمي شوم
صـبحانه بخـوريم      : جوان گفت. صبح نوآر آمد آقايش را بيدار آند   .بگو باغ سرخ را مرتـب بكننـد مـي آيـيم 

دختر باغي ديد آه دو چشـم مـي خواسـت    . خبعد جوان و دختر پا شدند رفتند به باغ گل سر. نوآر رفت 
خواسـت گلـي   . از همان گل هايي آه آه بـرايش آورده بـود  . همه جا گل و شكوفه بود . فقط براي تماشا  
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دختر نگاه آرد ديد پر . جوان دست دراز آرد آه براي دختر گل بچيند. بچيند اما دستش آوتاه بود، نرسيد
پـر آنـده شـد امـا هـوا      .  دراز آرد و پر را گرفـت آشـيد  دست. آوچكي به زير بغل مردش چسبيده است  

جوان دراز آشيده . ناگهان ابري شد و دختر بي هوش به زمين افتاد و وقتي چشم باز آرد آسي را نديد
ــود  ــرده بـ ــد. آه آشـــيد . مـ ــر گفـــت . آه آمـ ــن بيـــاور     : دختـ ــياه بـــراي مـ ــاس سـ ــك دســـت لبـ  .يـ

. و بنـا آـرد بـه قـرآن خوانـدن و اشـك ريخـتن       دختر سراپا لباس سياه پوشيد و نشست باالي سر جوان  
 .من را ببر توي بازار بفروش: به آه گفت. عاقبت ديد آاري ساخته نشد

دختر يكي دو روز در خانه ي تازه زندگي آرد اما مـي ديـد آـه همـه تـوي      . آه او را برد به آنيزي فروخت  
چرا توي اين خانه همه :  پرسيدعاقبت از يكي از آنيزها. خانه سياه پوشيده اند و همه غمگين هستند 

از وقتي پسر جوان و يكي يكدانه ي خانم گم شده، ما لباس سياه : لباس سياه پوشيده اند؟ آنيز گفت
 .مي پوشيم

هميشه تو فكر شوهرش بود آه ببيند عالج دردش چيست، شـبي  . دختر هيچ شبي خوابش نمي برد  
دختر پا شـد و دنبـالش راه   . سي برداشت و بيرون رفتباز بيدار مانده بود آه ديد دايه ي پسر خانم فانو  

تختـه  . حـوض خـالي شـد   . زيرآب حـوض را بـاز آـرد   . دايه از چند حياط گذشت و به حوضي رسيد  . افتاد
دختر هم آه . دايه تخته سنگ را برداشت و از پلكان پايين رفت و به زيرزميني رسيد . سنگي ديده شد  

 .ر جواني را ديد آه به چهارميخ آشيده شده بوددنبال دايه تا زيرزمين آمده بود، پس
 فكرهايت را آردي؟ حرفم را قبول مي آني يا نه؟: دايه به پسر گفت

 .نه: پسر گفت
عاقبـت  . پسر گفت نـه . سه دفعه دايه گفت آه قبول مي آني يا نه. دايه دوباره گفت، پسر باز گفت نه 

صورت پسر را  . قاتي هم آرددايه عصباني شد و با شالق زد خون سر و 
دختر پيش از او بيرون . آن را هم زورآي به پسر خوراند و خواست بيرون برود. دايه يك دوري پلو آورده بود

 .آمد ورفت دراز آشيد خودش را به خواب زد
صبح پا شد رفت حمام  امشـب خـوابي ديـدم، مـي ترسـم خـانم از       : دختر به يكي از آنيزها گفت. دايه 
 .ال مي رفتم بهش مي گفتمخوشحالي سكته بكند وا

صدا آرد آه بايد بيايي خوابت را . حرف دختر دهان به دهان گشت تا به گوش خانم رسيد  خانم دختر را 
از يـك يـك حيـاط هـا      .خانم پشت سر من بيـا تـا خـوابم را بگـويم    : دختر رفت پيش خانم و گفت . بگويي

. در هـم همـان در اسـت   . واب ديدمخانم عين همان حياط هايي است آه توي خ : دختر گفت . گذشتند
 .حاال بفرماييد زيرآب را باز آنند تا ببينيم باقيش هم درست در مي آيد يا نه. اين هم حوض

صداي پا شنيد داد زد. رفتند رسيدند به زيرزمين . چه دردسر بدهم   حرامزاده، شـب آمـدنت بـس    : پسر 
 نبود آه روز روشن هم مي آيي؟

صداي پسرش را شناخت و د خانم، همان پسري : دختر گفت. ويد رفت او را بيدار آرد و بغلش آردخانم 
 .است آه توي خواب ديدم

بعد پسر . شستند تميز آردند و حكيم آوردند زخم هايش را مرهم گذاشتند. پسر را از زيرزمين درآوردند    
خـانم  . زدنـد در ايـن موقـع در   . سرگذشت خودش را گفت آه چطور دايه او را برده بود زنـداني آـرده بـود    

 .باز آنيد: گفت. فهميد آه دايه است
پاي دايه آه به حياط رسيد، تمام نوآرها و آلفت ها . دايه چند دفعه در زد، آنوقت آنيزها رفتند باز آردند

را به دم فحش و بد و بيراه گرفت آه آدام گوري بوديد نمي آمديد در را باز آنيد، چند سـاعت اسـت آـه      
 .در مي زنم
خانم امر آرد دايه را ريز ريز آردند و ريزه . شم دايه به پسر افتاد و رنگش مثل گچ سفيد شد يك دفعه چ  

من نمي : دختر گفت .مي خواهم زن پسر من بشوي: بعد به دختر گفت. هايش را جلو سگ ها ريختند
آه .  آشيدآه. دختر فهميده بود آه دواي دردش اينجا نيست .بايد عده ام سر بيايد بعد. توانم شوهر آنم

دختر باز مدت زيادي باالي سر جـوان نشسـت و قـرآن خوانـد و     . من را ببر باالي سرش : دختر گفت . آمد
 .مرا ببر بفروش: عاقبت به آه گفت. گريه آرد

صاحبش ماتم زده بود. آه او را دوباره فروخت     سال : گفتند. پرسيد چه خبر است. اين دفعه هم خانه ي 
اژدها روز به روز گنده تر مي شود اما خانم نه . انداخته توي زيرزمين.  زاييدهها پيش خانم يك بچه اژدها

روزي  .دلش مي خواهد او را بكشد و نه مي تواند آشكار آند و به همه بگويد آـه اژدهـا بچـه اش اسـت      
: خـانم گفـت   .خانم، چه خوب مي شد اگر مرا مي انداختيد جلو اژدها آـه بخـوردم  : دختر به خانم گفت 

 .مگر عقل از سرت پريدهدختر 
مرا بگذاريد تـوي يـك آيسـه چرمـي و دهـانش را      : دختر گفت. دختر آنقدر گفت آه خانم ناچار قبول آرد  

 .ببنديد و بيندازيد جلو اژدها
دختر، از جلـدت بيـا   : اژدها نگاهي به آيسه آرد و گفت. همين طور آردند و دختر را انداختند جلو اژدها 

 .بيرون بخورمت
ــر گفــت   .چــرا تــو درنيــايي مــن در بيــايم؟ بهتــر اســت اول خــودت از جلــدت بيــرون بيــايي           : دخت

. پسـري بـود مثـل مـاه    . عاقبت اژدها مجبور شد از جلـدش در بيايـد  . هر چه اژدها گفت دختر قبول نكرد 
صحبت آردن  . از ايـن طـرف، مـدتي گذشـت     .آنوقت دختر هم از آيسه بيرون آمد و دوتايي نشستند به 

آنيزهـا آمدنـد از سـوراخ نگـاه      .حاال برويد ببينيد به سر دختر بيچاره چـه آمـد  : ايش گفتخانم به آنيزه 
صحبت مي آند. آردند ديدند اژدها آجا بود مژده به خانم آوردند خانم . دختر با پسري مثل ماه نشسته 
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ر بهتـر اسـت شـما دو تـا زن و شـوه     : خـانم گفـت  . آنوقت پسر و دختر را آوردند پهلوي خـانم  . شاد شد 
 .بشويد

 .بايد بگذاريد عده ي من سر بيايد، بعد عروسي آنيم: دختر گفت
: آه گفت آقا خوابيده؟: دختر گفت. آه آمد. آه آشيد. دختر فهميده بود آه دواي درش در اينجا هم نيست

 .همان طوري آه ديده بودي خوابيده
آه، مـرا  : آخر سـر گفـت  . ه آردمدتي قرآن خواند و گري. دختر باز با آه رفت و نشست باالي سر شوهرش  

 .ببر بفروش
رسم اين خانه اين است آه آنيز . آنيزهاي خانه گفتند. اين دفعه مرد ديگري او را خريد به خانه اش برد
 .تازه وارد، شب اول زير پاي آقا و خانم مي خوابد

 .باشد: دختر گفت
د و سر آقـا را گـوش تـا گـوش     نصفه هاي شب دختر بيدار شد خانم را ديد آه پاشد رفت شمشيري آور  

نـوآر يـك   . بعد هفت قلم آرايش آرد و لباس پوشيد و بيرون رفت. بريد و خشك آرد و گذاشت توي تاقچه  
دري را زدند . دختر افتاد دنبال آنها. دو تايي سوار اسب شدند و رفتند. جفت اسب دم در نگاه داشته بود

: چـرا ديـر آـردي؟ زن گفـت    : ل حرامي باشي گفتچه. چهل حرامي دورادور نشسته بودند . و تو رفتند  
 .بكشيدش خالص بشوم. پدر سگ خوابش نمي برد. چكار آنم

صبح نزديك شد   دختر پيش از خانم به خانـه آمـد و دراز آشـيد و    . بعد زدند و رقصيدند و شادي آردند تا 
 با پر به سـر و گـردن   روغن را. زن آمد توي قوطي آوچكي يك پر و مقداري روغن آورد. خود را به خواب زد 

زن آجـا رفتـه بـودي    : مرد عطسه آرد و بيدار شد گفت. شوهرش ماليد و سرش را به گردنش چسباند  
 بدنت سرد است؟

 .تو آه از حال من خبر نداري. رودل آرده ام: زن گفت
 .من باز هم زير پاي آقا و خانم مي خوابم: فردا شب موقع خواب، دختر گفت
بعد از رفتن او دختر پاشد سـر مـرد را   . ر شوهرش را بريد و گذاشت رفتنصف شبي زن مثل ديشب س    

من مي دانم زنت آجاست پاشـو بـرويم   : دختر گفت. مرد عطسه آرد و بيدار شد زنش را نديد . چسباند
 .نشانت بدهم

مرد ديد آه چهل حرامي دورادور نشسته اند و زنـش مـي زنـد و    . پاشدند رفتند به همان جاي ديشبي  
رفت به طويله اسب ها را قاتي هم آرد و سر . خواست تو برود، ديد زورش به آنها نمي رسد. مي رقصد

صدا راه انداخت خودش هم ايستاد دم در  هر آس آه از اتاق بيرون مي آمد سرش را با شمشير مي . و 
. وآنوقـت رفـت تـ   . عاقبت همه را آشت غير از زنش و چهل حرامي باشي آه توي اتاق مانـده بودنـد   . زد

در خانـه بـه دختـر    . بعد دست دختر را گرفت و به خانـه آمدنـد  . شمشيرش را آشيده آنها را هم آشت  
 .بيا زن من شو تمام مال و ثروت من مال تو باشد: گفت

 .پر و قوطي را به من بده، بروم. نه، من بايد بروم: دختر گفت
 آقا خوابيده؟: فتدختر گ. آه آمد. دختر آه آشيد. تاجر قوطي روغن را به دختر داد

 .همانطوري آه ديده بودي مثل سنگ افتاده خوابيده: آه گفت
 .من را ببر باالي سرش: دختر گفت

. دختر قوطي را درآورد و آمي روغن به زيـر بغـل پسـر ماليـد    . آه دختر را برد به باغ، باالي سر شوهرش 
 .پسر عطسه آرد و پاشد نشست

 .آردند به آواز خواندندرخت ها باز گل آردند و پرنده ها بنا 
 .پسر دختر را بغل آرد و بوسيد

 .سيز ساغ من سالمت
 

××× 
 

 به دنبال فلك
 
 

بـه هـر دري زده بـود فايـده اي     . مردي هم بود از آن بدبختها و فلك زده هاي روزگـار . روزي بود روزگاري  
بايـد بـروم   . نماينجوري آه نمي شود دست روي دست بگذارم و بنشي: روزي با خودش گفت. نكرده بود 

 .فلك را پيدا آنم و از او بپرسم سرنوشت من چيست، براي خودم چاره اي بينديشم
 آدميزاد، آجا مي روي؟: گرگ جلوش را گرفت و گفت. رفت و رفت تا رسيد به يك گرگ. پا شد و راه افتاد  

 .مي روم فلك را پيدا آنم: مرد گفت
. گرگ سالم رساند و گفت هميشه سرم درد مي آنـد  «ترا خدا، اگر پيدايش آردي به او بگو : گرگ گفت 

 »دوايش چيست؟
 .و راه افتاد. باشد: مرد گفت

. باز رفت و رفت تا رسيد به شهري آه پادشاه آنجا در جنگ شكست خورده بود و داشت فرار مـي آـرد    
 آهاي مرد، آجا مي روي؟: پادشاه تا چشمش افتاد به مرد گفت

 .ا پيدا آنم و سرنوشتم را عوض آنمقربان، مي روم فلك ر: مرد گفت
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حاال آه تو اين راه را مي روي از قول من هم بگو براي چه مـن در تمـام جنگهـا شكسـت       : پادشاه گفت 
 مي خورم، تا حال يك دفعه هم دشمنم را شكست نداده ام؟

حيران و . ديد آه نه آشتي اي هست و نه راهي. آمي آه رفت رسيد به آنار دريا. مرد راه افتاد و رفت
: سرگردان مانده بود آه چكار بكند و چكار نكند آه ناگهان ماهي گنده اي سـرش را از آب درآورد و گفـت   

 آجا مي روي، آدميزاد؟
اما مثل اين آه ديگر نمـي تـوانم جلـوتر بـروم، قـايق      . آارم زار شده، مي روم فلك را پيدا آنم: مرد گفت 

 .ندارم
ن طرف به شرط آنكه وقتي فلك را پيدا آردي از او بپرسي آه چرا من ترا مي برم به آ: ماهي گنده گفت 

 هميشه دماغ من مي خارد؟
آخر سر رسيد به جايي، . مرد به راه افتاد. ماهي گنده او را آول آرد و برد به آن طرف دريا. مرد قبول آرد

توي . آب مي دهدديد مردي پاچه هاي شلوارش را باال زده و بيلي روي آولش گذاشته و دارد باغش را     
اما يـك چنـد تـايي    . خاك خيلي از آرتها از بي آبي ترك برداشته بود.  بزرگ و آوچك باغ هزارها آرت بود،  

 .هم بود آه آب توي آنها لب پر مي زد و باغبان باز آب را توي آنها ول مي آرد
 آجا مي روي؟: باغبان تا چشمش به مرد افتاد پرسيد

 .ا آنممي روم فلك را پيد: مرد گفت
 چه مي خواهي به او بگويي؟: باغبان گفت
 .هزار تا فحش مي دهم. اگر پيدايش آردم مي دانم به او چه بگويم: مرد گفت

 .فلك منم. حرفت را بزن: باغبان گفت
 اول بگو ببينم اين آرتها چيست؟: مرد گفت

 .اينها مال آدمهاي روي زمين است: باغبان گفت
 مال من آو؟: مرد پرسيد

مرد با خشم زياد بيل را . ن آرت آوچك و تشنه اي را نشان داد آه از شدت عطش ترك برداشته بودباغبا
خـوب، ايـنش   : حسـابي آـه سـيراب شـد گفـت     . از دوش فلك قاپيد و سر آب را برگرداند به آرت خودش 

كه توي دماغ او يك ت: فلك گفت حاال بگو ببينم چرا دماغ آن ماهي گنده هميشه مي خارد؟. درست شد
 .اگر با مشت روي سرش بزنيد، لعل مي افتد و حال ماهي جا مي آيد. لعل گير آرده مانده

صًال دشمن را شكست نـداده؟  : مرد گفت   پادشاه فالن شهر چرا هميشه شكست مي خورد و تا حال ا
اگـر نمـي خواهـد شكسـت بخـورد      . آن پادشاه زن است، خود را به شكل مردها درآورده: فلك جواب داد 

 . شوهر آندبايد
 آن گرگي آه هميشه سرش درد مي آند دوايش چيست؟. خيلي خوب: مرد گفت

 .اگر مغز سر آدم احمقي را بخورد، سرش ديگر درد نمي گيرد: فلك جواب داد
: تا مـرد را ديـد پرسـيد   . ماهي گنده منتظرش بود. مرد شاد و خندان از فلك جدا شد و برگشت آنار دريا 

 پيدايش آردي؟
 .اول مرا ببر آن طرف دريا بعد من بگويم. آره: مرد گفت

بايد يكي با مشت . توي دماغت يك لعل گير آرده و مانده: مرد گفت. ماهي گنده مرد را برد آن طرف دريا
 .توي سرت بزند تا لعل بيفتد و خالص بشوي

 .بيا تو خودت بزن، لعل را هم بردار: ماهي گنده گفت
 .آرت خودم را پر آب آرده ام. حتياج ندارممن ديگر به اين چيزها ا: مرد گفت

مـرد آـه   . پادشـاه چشـم بـه راهـش بـود     . هر چه ماهي گنده ي بيچاره التماس آرد به خرج مرد نرفت  
حاال آه تو راز مرا دانستي، بيا و بدون اين آـه آسـي   : پيشش رسيد و قضيه را تعريف آرد، به او گفت    
 .آنبفهمد مرا بگير و بنشين به جاي من پادشاهي 

هر قـدر دختـر    .من پادشاهي را مي خواهم چكار؟ آرت خودم را پر آب آرده ام. نه: گفت. مرد قبول نكرد 
! آدميزاد انگـار سـرحالي  : گرگ گفت. آمد و آمد تا رسيد پيش گرگ. خواهش و التماس آرد مرد قبول نكرد 

 پيدايش آردي؟
 .دواي سردرد تو مغز سر يك آدم احمق است. آره: مرد گفت

 سر راه چه اتفاقي برايت افتاد؟. خوب:  گفتگرگ
مرد از سير تا پياز سرگذشتش را براي گرگ تعريف آرد آه چطور لعل ماهي گنده و پادشـاهي را قبـول       

گـرگ ناگهـان پريـد و     .نكرده است، چون آرت خودش را پر آب آرده و ديگر احتياجي بـه آن چيزهـا نـدارد     
 از تو احمقتر آجا مي توانم گير بياورم؟: را در آورد و گفتگردن مرد را به دندان گرفت و مغز سرش 

 
 

××× 
 

 بز ريش سفيد
 
 

صحرا، بعـد بـره     شنيدم آه در همين ده خودمان روزي بز حاجي مهدي آقا گر شد و آن را ول آردند توي 



صمد بهرنگي   http://Gajil.20m.com:  گجيل ------------------------------- )١(مجموعه آثار 

71/٦٩ 
 

ي خل ميرزا آدخداي ده ديگر، بعد سگ حاجي قاسم خودمان و بعد هـم گوسـاله ي مشـهدي محمـد       
اينجـا و آنجـا خوردنـد و خوابيدنـد و     . چهار تا وسط بيابان همديگر را پيدا آردند و رفيق شـدند  اين  . حسن

 .حسابي چاق و چله شدند، گري هم رفت پي آارش
بز آه ريش . ديدند از دور روشنايي مي آيد. نشسته بودند حرف مي زدند» داشلو«شبي توي مزرعه ي 
 !..مي آرديمآاشكي قلياني چاق !.. آخ: سفيدشان بود گفت

آقا سگ آب مي آورد، آقا گوساله تنباآو، آقا بره آتـش، آنوقـت   . اين آه آار سختي نيست: ديگران گفتند 
 .قليان را چاق مي آنيم

رفت و رفت و نزديك روشنايي آه رسيد، ديد اوهو، دوازده تا گرگ دوره زده . آقا بره پاشد رفت دنبال آتش
رفيق بره، : گفتند! سالم، عليك السالم. ترس برش داشت. آننداند و نشسته اند خودشان را گرم مي   

 تو آجا و اينجا آجا؟
حـاال بيـا   : گرگهـا گفتنـد   .آمدم از شما آتش بگيرم تا براي رفيق بـز قليـان چـاق آنـيم    : بره ترسان گفت 

 ...بنشين، خستگي در آن
صبر آن، يكي . بره رفت و نشست   .ديگر هـم مـي آيـد   يكي گفت معطل چه هستيم، ديگران گفتند آه 

صبر آرد ديد آقا بره نيامد  آقا گوساله تو پاشو بـرو ببـين آقـا بـره چـه بالئـي سـرش        : گفت. آقا بز هر چه 
 .آمده

آقا گوساله پا شد آهسته آهسته آمد، نزديك گرگهـا آـه رسـيد ديـد دوازده تـا گـرگ بيچـاره آقـا بـره را              
اما به روي خـودش نيـاورد و سـر بـره     . ن آرداز ترس شروع به لرزيد. وسطشان گرفته اند و نشسته اند  

آتش بياري يا با آقايان بنشيني و حرف بزني؟ يا اهللا، پاشـو بيفـت   ! پدر سگ، آمدي اينجا چكار : تشر زد 
 .وقت قليان رفيق بز مي گذرد. جلو، برويم
 ...حاال بيا آمي بنشين خستگي در آن. خونت را آثيف نكن، رفيق: گرگها گفتند

يكـي گفـت آـه حـاال ديگـر معطـل چـه        . ترس چيزي نگفت و رفت نشست وسـط گرگهـا  گوساله هم از   
آقا بز باز هر چه صبر  .االن يكي ديگر هم پيدايش مي شود. هستيم؟ ديگران گفتند آه عجله نكن، رفيق

نزديـك آـه رسـيد    . سگ پاشد آمد. آقا سگ پاشو برو دنبالشان: گفت. آرد از بره و گوساله خبري نشد  
از تـرس لرزيـد و   . تا گرگ، آقا بره و آقا گوساله را دوره آرده اند و نشسته اند حرف مـي زننـد   ديد دوازده   

آهـاي بـا شـما هسـتم، بـره ،      : اما بـه روي خـودش نيـاورد و تشـر زد    . آنده ي زانوهايش به هم خورد  
مگر رفيق بز شما را براي شب نشيني آقايان فرستاده آـه نشسـته ايـد و خـوش خـوش بگـو           ! گوساله

 .ند مي آنيد؟ هيچ حيا نمي آنيد؟ پاشيد بيفتيد جلو برويم، وقت قليان رفيق بز مي گذردبخ
حـاال تـو هـم بيـا     . اين بيچاره ها گناهي ندارند. رفيق سگ، بيخودي عصباني مي شوي  : گرگها گفتند 

 ...آمي بنشين خستگي درآن
 .آقا سگ هم از ترس چيزي نگفت و رفت نشست آنار رفيقهايش

سـر راه  .  آه ديد از سگ هم خبري نشد، خودش پا شد راه افتاد به طرف روشـنايي گرگهـا  آقا بز وقتي  
خوشش آمد و همين طـوري  . شاخ محكمي زد به الشه و آن را روي سر بلند آرد. الشه گرگي پيدا آرد  

ته نزديك روشنايي آه رسيد، ديد دوازده تا گرگ رفيقهاي بيچاره اش را دوره آرده اند و نشس . راه افتاد 
آهاي احمقها شـما را دنبـال آتـش    : به سر رفيقهايش تشر زد. اند و آب از لب و لوچه هايشان مي ريزد    

صحبت آقايان؟  فرستاده بودم يا اين آه گفته بودم برويد بنشينيد پاي 
 ...عصباني نشو، رفيق بز حاال بيا بنشين آمي خستگي در آن: گرگها گفتند

پدر احمقهاي : آرد به گرگها و همه شان را به فحش و ناسزا بست آهبز ديد آه بد جايي گير افتاده رو   
پدرتان بيست گرگ به من مقروض بود هفت تايش را خورده ام، يك هم . خوب جايي گيرتان آوردم ! آثيف

فـرار  !.. آقـا سـگ بگيرشـان   !.. جنب نخوريد آه گـرفتم بخورمتـان  . سر شاخهايم است، باقيش هم شما  
 !..نكنند، ترسوها

چنـان فـرار   . ا تا اين حرفها را شنيدند، دو تا پا داشتند دو تا پاي ديگر هم قرض آردند و فـرار آردنـد    گرگه
سگ هم از اين طـرف شـروع آـرد بـه عوعـو آـه مـثًال حـاال مـي          . آردند آه باد به گردشان نمي رسيد  

 .گيرمتان و پاره پاره تان مي آنم
رفيقهـا، گرگهـا امشـب دسـت از سـر مـا بـر        : فـت بعد گ. بز رفيقهايش را برداشت و آمدند سر جايشان    

 .نخواهند داشت، بياييد برويم يك جا پنهان بشويم
بز باال رفت و نشست آن باالي باال، سگ زير پاي او، بره زير پاي سگ . يك درخت سنجد آج و معوج بود    

گرگها .د آردو گوساله هر چه آرد نتوانست از درخت باال برود و آخرش زورآي خودش را به شاخه اي بن    
بـز آجـا و گـرگ هـا را     : نگاه آنيـد ببينيـد چـه مـي گـويم     : يكيشان گفت. پس از مدتي دويدن ايستادند  

همه ي گرگها .ترساندن و فرار دادن آجا؟ آي تا حال چنين چيزي شنيده؟ برگرديم پدرشان را دربياوريم
آمدنـد  . ش را نتوانستند پيدا آننداما هرچه جستجو آردند بز و رفيقهاي. حرف او را قبول آردند و برگشتند 

خواسـت فـالي   . يكيشان فالگير هم بـود . نشستند پاي درخت سنجد آه مشورتي بكنند و فالي بگيرند 
بز . بگيرد و محل بز و رفيقهايش را پيدا آند آه يك دفعه آقا گوساله لرزيد و ول شد و افتاد روي سرگرگها    

زود .  گوساله، اول آن فالگير پدر سوخته را بگير آه فرار نكندرفيق: تا ديد آار دارد خراب مي شود، داد زد
 !..بگيريديشان!.. باشيد بجنبيد رفيقها

 .گرگها باز چنان فرار آردند آه باد هم به گردشان نمي رسيد
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آنوقـت زمـين را چـال آـرد و آقـا      . بياييد آاري بكنيم. من مي دانم آه گرگها باز هم خواهند آمد  : بز گفت 
رويش هم چند تايي آجر سوخته و شكسته . آرد و گفت آه فالن وقت فالن جور مي آنيسگ را خاك     
 .»پير مقدس قاقاال«رفيقها، اينجا را ما مي گوييم : چيد و گفت آه

 آجا با اين عجله؟: روباه گفت. از اين طرف گرگها در حال فرار به روباه برخوردند
 .ا بخوردمي خواست ما ر. از دست بز فرار مي آنيم: گفتند

 .مـي دانـم چكـارش بكـنم    . بز آجا و خوردن گرگ آجا؟ برگرديد بـرويم . سرتان آاله گذاشته  : روباه گفت 
بز از دور ديد آه روباه افتاده جلو و گرگهـا را  . روباه آنقدر گفت آه گرگها دل و جرأت پيدا آردند و برگشتند 

ا مي آوري؟ مرحوم بابات بيست وچهار گرگ آهاي روباه، الباقي قرضت ر: از همان دور فرياد زد. مي آورد
يكي دو هفته پيش دوازده تايش را آوردي خوردم، مثل اين آه حال هم دوازده تـاي  . به من مقروض بود    
 !..آفرين!.. آفرين. ديگر را آورده اي
 روباه نكند ما را به پاي مرگ مي آشاني؟: گرگها گفتند

 ر نمـي بينيـد ايـن حقـه بـاز دروغ سـر هـم مـي آنـد؟         مگـ . ابلهي گفت و احمقي باور آـرد   : روباه گفت 
قسم بخور، تا قبول آنم آه به من » پير مقدس قاقاال«روباه، اگر تو راست مي گويي بيا به اين : بز گفت 

 .مقروض نيستي و از تودست بردارم
 .مرا غضب آند» پير«اگر دروغ بگويم اين : و گفت» مزار«روباه يكراست رفت سر 

گرگهـا  . ف را زد آقا سگ از توي چاله جست زد و بيخ گلوي روباه را گرفت و خفه اش آردروباه تا اين حر  
 .باز فرار آردند و رفتند به جاي خيلي دوري

صبح مي شد     رفيقها، نظر من اين است آه هر آس برگردد به خانـه  : بز گفت. در اين وقت ديگر داشت 
 .ي خودش واال جك و جانورها راحتمان نمي گذارند

 .حرف بز را پسنديدند و برگشتند سر خانه و زندگي اولشانهمه 
 
 

××× 
 

 گرگ و گوسفند
 
 

روزي گوسفند همانطوري آه سرش زير بود و داشت . گوسفند سياهي هم بود. روزي بود، روزگاري بود
براي خودش مي چريد، يكدفعه سرش را بلند آرد و ديد، اي دل غافل از چوپان و گله اش خبري نيسـت    

 .چشم هاي گرگ دو آاسه ي خون بود. گرسنه اي دارد مي آيد طرفشو گرگ 
 .سالم عليكم: گوسفند گفت

تو اينجا چكار مي آني؟ مگر نمـي دانـي ايـن    ! سالم و زهر مار: گرگ دندان هايش را بهم ساييد و گفت 
 .آوه ها ارث باباي من است؟ االنه تو را مي خورم

راستش من باور نمي : اين بود آه گفت.  جور بكند و در برودگوسفند ديد بدجوري گير آرده و بايد آلكي  
اگر راسـت مـي گـويي بـرويم سـر      . آخر مي داني من خيلي ديرباورم. آنم اين آوه ها مال پدر تو باشند 

البتـه آن موقـع مـي تـواني مـرا      . ، تو دست به قبر بـزن و قسـم بخـور تـا مـن بـاور آـنم         )زيارتگاه(اجاق  
مي روم قسـم مـي خـورم بعـد تكـه      .  عجب گوسفند احمقي گير آوردم:گرگ پيش خودش گفت .بخوري

 .پاره اش مي آنم و مي خورم
دوتايي آمدند تا رسيدند زير درختي آه سگ گله در آنجا افتاده بود و خوابيده بود و خواب هفت تا پادشاه 

 .حاال مي تواني قسم بخوري. اجاق اينجاست: را مي ديد، گوسفند به گرگ گفت
 .ستش را به درخت زد آه قسم بخورد، سگ از خواب پريد و گلويش را گرفتگرگ تا د

××× 

 موش گرسنه
 
 

صحرا زندگي مي آرد. روزي بود، روزگاري بود  روزي گرسنه اش شد و به بـاغي  . موشي هم بود آه در 
مـوش  . بادي وزيد و برگ هاي درخت سيب را آند و بر سرش ريخت. سه تا سيب گير آورد و خورد    . رفت
. ديد مردي سطل آب در دست به خانه اش مي رود. صباني شد برگ ها را هم خورد و از باغ بيرون آمدع

. توي باغ سه تا سيب خوردم، باد آمد برگهايش را به سرم ريخت، آن ها را هم خوردم  ! آهاي مرد : گفت
 .االنه تو را هم مي خورم

 !با سطل مي زنم تو سرت، جابجا مي ميري ها: مرد گفت
رفت و رفت تا رسـيد بـه جـايي آـه تـازه عروسـي داشـت آتـش         .  گرسنه مرد را گرفت و قورت داد موش

رفتم به باغ سه تا سيب خوردم، باد آمد بـرگ  ! آهاي، عروس خانم: موش گفت. چرخانش را مي گرداند    
 .االن تو را هم مي خورم. ها را ريخت، آن ها را هم خوردم، مرد سطل بدست را خوردم

 !ا آتش چرخان مي زنم تو سرت آباب مي شوي هاب: عروس گفت
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موش گرسنه عروس خانم را هم قورت داد و راه افتاد تا رسيد به جـايي آـه دخترهـا نشسـته بودنـد و        
رفتم به باغ سه تـا سـيب خـوردم، بـاد آمـد بـرگ هـا را        ! آهاي دخترها: موش گفت . گلدوزي مي آردند  

االن هـم شـماها را   . ا خوردم، عروس خانم را خـوردم ريخت، آن ها را هم خوردم، مرد سطل به دست ر  
 .مي خورم

 !دخترها گفتند با سوزن هايمان چشم هايت را در مي آوريم ها
رفت و رفت تـا رسـيد پـيش پسـرهايي آـه      . موش گرسنه آنها را هم قورت داد و راهش را آشيد و رفت 

باد آمد برگ ها را ريخت، آن . وردمرفتم به باغ سه تا سيب خ! آهاي پسرها: گفت. تيله بازي مي آردند 
االن . ها را هم خوردم، مرد سطل بدست را خوردم، عروس خانم را خوردم، دخترهـاي گلـدوز را خـوردم     

 .شما را هم مي خورم
 !آهاي موش مردني، تيله بارانت مي آنيم، ها: پسرها گفتند

! آهـاي پيـرزن  : گفـت . پيـرزن آخر سر رسيد به يك . موش گرسنه پسرها را هم قورت داد و گذاشت رفت  
باد آمد برگ ها را ريخت، آن ها را هم خوردم، مرد سطل بـه دسـت را   . رفتم به باغ سه تا سيب خوردم  

االن تو را هم مي . خوردم، عروس خانم را خوردم، دخترهاي گلدوز را خوردم، پسرهاي تيله باز را خوردم
 . خورم، نوبت تست

ديشـب  . تو را سـير نمـي آـنم   . ن، من همه اش پوست و استخوانمننه جا: پيرزن آمي فكر آرد و گفت 
غذاي سرد فقيرانـه اي  . غذايي است آه معموال از نان بيات و پنير يا روغن درست مي شود    (» دويماج«

است آه مادرها براي قناعت و استفاده از خرده نان هاي بياتي آه ته سفره جمع مـي شـود، درسـت     
 .بگذار برم بياورم آن را بخورروغن درست آرده ام ) مي آنند
 .خيلي خوب برو اما زود برگرد: موش گفت

رفت بـه خانـه اش و گربـه اش را گذاشـت     . پيرزن گربه ي براق چاق و چله اي داشت بسيار زبر و زرنگ 
 .بيا ننه، بگير بخور: گفت. توي دامنش و برگشت و تا رسيد نزديك موش

گربه دنبالش آرد اما نتوانسـت  . مش به گربه افتاد در رفتموش تا چش. و گربه را ول داد به طرف موش    
مـدتي گذشـت و   . گربه دم سوراخ نشسـت و آمـين آـرد   . بگيردش، موش رفت توي سوراخي قايم شد 

صدا خوابيد  يواشـكي  . موش اينور و آنور را نگاه آرد، گربـه را نديـد خيـال آـرد خسـته شـده رفتـه       . سر و 
يگر مجال فرار نداد، چنگالش را زد و موش را گرفت و شكمش را پـاره  سرش را از سوراخ درآورد اما گربه د 

دخترهاي گلـدوز و پسـرهاي تيلـه بـاز     . آنوقت مرد سطل بدست بيرون آمد، عروس خانم بيرون آمد  . آرد
 .بيــرون آمدنــد و هــر آــدام بــراي گربــه چيــزي آوردنــد آــه بخــورد و بيشــتر چــاق و چلــه شــود              

 !قدل خواننده ها شاد و دماغشان چا
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