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 ماھی سیاه کوچولوــ  1
 
 

 
 

ھایش ھا و نوهه دریا ماھی پیر دوازده ھزار تا از بچهشب چله بود. ت       
 بود و برای آنھا قصه میگفت:را دور خودش جمع کرده

یکی بود یکی نبود. یک ماھی سیاه کوچولو بود كه با مادرش در « 
ھای سنگی کوه بیرون می جویباری زندگی می کرد. این جویبار از دیواره

 زد و در ته دره روان می شد.
ی ماھی کوچولو و مادرش پشت سنگ سیاھی بود؛ زیر سقفی از خزه. خانه

ھا می خوابیدند. ماھی کوچولو حسرت به دلش شب ھا ، دوتایی زیر خزه
 شان ببیند!مانده بود که یک دفعه ھم که شده، مھتاب را توی خانه

مادر و بچه ، صبح تا شام دنبال ھمدیگر می افتادند و گاھی ھم قاطی 
گر می شدند و تند تند ، توی یک تکه جا ، می رفتند و بر ماھی ھای دی

چون از ده ھزار تخمی که مادر  -می گشتند. این بچه یکی یک دانه بود 
 تنھا ھمین یک بچه سالم در آمده بود. -گذاشته بود 

چندروزی بود که ماھی کوچولو تو فکر بود و خیلی کم حرف میزد. با 
آن طرف میرفت و برمیگشت و بیشتر تنبلی و بی میلی از این طرف به 

اش کسالتی وقت ھا ھم از مادرش عقب می افتاد. مادر خیال میکرد بچه
دارد که به زودی برطرف خواھد شد ، اما نگو که درد ماھی سیاه از چیز 

 دیگری است! 
 یکروز صبح زود، آفتاب نزده ، ماھی کوچولو مادرش را بیدار کرد و گفت:

 ».یی حرف بزنمتو چند کلمهمادر، می خواھم با «
بچه جون ، حاال ھم وقت گیر آوردی! حرفت را « مادر خواب آلود گفت:
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 »بگذار برای بعد ، بھتر نیست برویم گردش؟ 
نه مادر ، من دیگر نمی توانم گردش کنم. باید از « ماھی کوچولو گفت:

 »اینجا بروم.
 »حتما باید بروی؟:« مادرش گفت 

 »ره مادر باید بروم.آ« ماھی کوچولو گفت: 
 »آخر، صبح به این زودی کجا می خواھی بروی؟« مادرش گفت:

می خواھم بروم ببینم آخر جویبار کجاست. « ماھی سیاه کوچولو گفت:
میدانی مادر ، من ماھھاست تو این فکرم که آخر جویبار کجاست و ھنوز 

ال چشم ام چیزی سر در بیاورم. از دیشب تا حاکه ھنوز است ، نتوانسته
ام. آخرش ھم تصمیم گرفتم خودم اش فکر کردهبه ھم نگذاشته ام و ھمه

بروم آخر جویبار را پیدا کنم. دلم می خواھد بدانم جاھای دیگر چه 
 »خبرھایی ھست.

من ھم وقتی بچه بودم ، خیلی از این فکرھا می «مادر خندید و گفت: 
مین است که ھست! جویبار که اول و آخر ندارد ؛ ھ کردم . آخر جانم! 

 »ھیچ جایی ھم نمیرسد.جویبار ھمیشه روان است و به
آخر مادر جان ، مگر نه اینست که ھر چیزی « ماھی سیاه کوچولو گفت:

ھفته ، ماه ،  شب به آخر میرسد ، روز به آخر میرسد ؛  به آخر می رسد؟ 
 »سال...... 

را بگذار کنار، این حرفھای گنده گنده « مادرش میان حرفش دوید و گفت: 
 »حاال موقع گردش است نه این حرف ھا! پاشو برویم گردش. 

نه مادر ، من دیگر از این گردش ھا خسته « ماھی سیاه کوچولو گفت:
ام ، می خواھم راه بیفتم و بروم ببینم جاھای دیگر چه خبرھایی شده

ھست. ممکن است فکر کنی که یك کسی این حرفھا را به ماھی کوچولو 
داده ، اما بدان که من خودم خیلی وقت است در این فکرم. البته یاد 

ام که ام ؛ مثال این را فھمیدهخیلی چیزھا ھم از این و آن یاد گرفته
بیشتر ماھی ھا، موقع پیری شکایت می کنند که زندگیشان را بیخودی 

تلف کرده اند. دایم ناله و نفرین می کنند و از ھمه چیز شکایت دارند. 
ی خواھم بدانم که ، راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه من م

جا ، ھی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر ھیچ ، یا اینکه طور دیگری 
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 »ھم توی دنیا می شود زندگی کرد؟.....
بچه جان! مگر به « وقتی حرف ماھی کوچولو تمام شد ، مادرش گفت:

ر یعنی چه ؟ دنیا ھمین جاست که ما سرت زده ؟ دنیا!... دنیا!... دنیا دیگ
 »ھستیم ، زندگی ھم ھمین است که ما داریم...

ھمسایه ، «    ی آنھا نزدیک شد و گفت:خانه دراین وقت ، ماھی بزرگی به
ات بگو مگو می کنی ، انگار امروز خیال گردش کردن سر چی با بچه

 »ندارید؟
چه سال و :« د و گفت مادرماھی ، به صدای ھمسایه ، از خانه بیرون آم

ھا میخواھند به مادرھاشان چیز یاد زمانه یی شده! حاال دیگر بچه
 »بدھند.

 »چطور مگر؟:« ھمسایه گفت 
ببین این نیم وجبی کجاھا می خواھد برود! دایم « مادر ماھی گفت:

میگوید می خواھم بروم ببینم دنیا چه خبرست! چه حرفھای گنده 
 »یی!گنده

ای وچولو ، ببینم تو از کی تا حاال عالم و فیلسوف شدهک:« ھمسایه گفت 
 »ای؟و ما را خبر نکرده

به چه » عالم و فیلسوف«خانم! من نمی دانم شما:« ماھی کوچولو گفت 
ام و نمی خواھم به این میگویید. من فقط از این گردش ھا خسته شده

شم گردشھای خسته کننده ادامه بدھم و الکی خوش باشم و یک دفعه چ
ام و ھنوز ھم ھمان ماھی چشم و گوش باز کنم ببینم مثل شماھا پیر شده

 »ام که بودم.بسته
 »وا ! ... چه حرف ھا!« ھمسایه گفت:
ام اینطوری از ی یکی یکدانهمن ھیچ فکر نمی کردم بچه:« مادرش گفت 

 »ی نازنینم نشسته!آب در بیاید. نمی دانم کدام بدجنسی زیر پای بچه
ھیچ کس زیر پای من ننشسته. من خودم عقل و « ولو گفت:ماھی کوچ

 »ھوش دارم و می فھمم، چشم دارم و می بینم.
خواھر ، آن حلزون پیچ پیچیه « ھمسایه به مادر ماھی کوچولو گفت:

 »یادت می آید؟
ام می شد. بگویم خدا آره خوب گفتی ، زیاد پاپی بچه« مادر گفت:
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 »چکارش کند!
 »س کن مادر! او رفیق من بود.ب« ماھی کوچولو گفت:

 »رفاقت ماھی و حلزون ، دیگر نشنیده بودیم!« مادرش گفت:
من ھم دشمنی ماھی و حلزون نشنیده بودم، اما « ماھی کوچولو گفت:

 »شماھا سر آن بیچاره را زیر آب کردید.
 »این حرف ھا مال گذشته است.« ھمسایه گفت:

 »را پیش کشیدید. شما خودتان حرف گذشته« ماھی کوچولو گفت:
حقش بود بکشیمش ، مگر یادت رفته اینجا و آنجا که می « مادرش گفت:

 »نشست چه حرف ھایی می زد؟
پس مرا ھم بکشید ، چون من ھم ھمان حرف ھا را « ماھی کوچولو گفت:

 »می زنم.
چه دردسرتان بدھم! صدای بگو مگو ، ماھی ھای دیگر را ھم به آنجا 

وچولو ھمه را عصبانی کرده بود. یکی از ماھی کشاند. حرف ھای ماھی ک
 »ای به تو رحم ھم می کنیم؟خیال کرده« پیره ھا گفت:
 »فقط یک گوشمالی کوچولو می خواھد!« دیگری گفت:

 »ام نزنید!بروید کنار ! دست به بچه« مادر ماھی سیاه گفت:
ات را، آنطور که الزم است خانم! وقتی بچه« یکی دیگر از آنھا گفت:

 »تربیت نمی کنی ، باید سزایش را ھم ببینی.
 »من که خجالت می کشم در ھمسایگی شما زندگی کنم.« ھمسایه گفت:
تا کارش به جاھای باریک نکشیده ، بفرستیمش پیش « دیگری گفت:
 »حلزون پیره.

ماھی ھا تا آمدند ماھی سیاه کوچولو را بگیرند ، دوستانش او را دوره 
اش می نش بردند. مادر ماھی سیاه توی سر و سینهکردند و از معرکه بیرو

ام دارد از دستم می رود. چکار وای ، بچه« زد و گریه می کرد و می گفت:
 »کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟

مادر! برای من گریه نکن ، به حال این پیر ماھی « ماھی کوچولو گفت:
 »ھای درمانده گریه کن.

 »توھین نکن ، نیم وجبی!:« یکی از ماھی ھا از دور داد کشید 
 »اگر بروی و بعدش پشیمان بشوی ، دیگر راھت نمی دھیم!« دومی گفت:
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 »ی جوانی است، نرو!اینھا ھوسھای دوره« سومی گفت:
 »مگر اینجا چه عیبی دارد؟« چھارمی گفت:
 »دنیای دیگری در کار نیست ، دنیا ھمین جاست، برگرد!« پنجمی گفت:
ل بیایی و برگردی ، آنوقت باورمان می شود که اگر سر عق« ششمی گفت:

 »یی ھستی.راستی راستی ماھی فھمیده
 »ایم.....آخر ما به دیدن تو عادت کرده« ھفتمی گفت:
 »به من رحم کن، نرو!.....نرو!« مادرش گفت:

ماھی کوچولو دیگر با آن ھا حرفی نداشت. چند تا از دوستان ھم سن و 
ی کردند و از آنجا برگشتند. ماھی کوچولو سالش او را تا آبشار ھمراھ

فراموشم  دوستان ، به امید دیدار! « وقتی از آنھا جدا می شد گفت:
 »نکنید.

چطور میشود فراموشت کنیم ؟ تو ما را از خواب « دوستانتش گفتند:
خرگوشی بیدار کردی ، به ما چیزھایی یاد دادی که پیش از این حتی 

 »امید دیدار ، دوست دانا و بی باک!  فکرش را ھم نکرده بودیم. به
ماھی کوچولو از آبشار پایین آمد و افتاد توی یک برکه ی پر آب. اولش 

دست و پایش را گم کرد ، اما بعد شروع کرد به شنا کردن و دور برکه 
گشت زدن. تا آنوقت ندیده بود که آنھمه آب ، یکجا جمع بشود. ھزارھا 

ند. ماھی سیاه کوچولو را که دیدند ، کفچه ماھی توی آب وول می خورد
ریختش را باش! تو دیگر چه موجودی « اش کردند و گفتند:مسخره
 »ھستی؟

خواھش میکنم توھین نکنید. اسم :« ماھی ، خوب وراندازشان کرد و گفت 
من ماھی سیاه کوچولو است. شما ھم اسمتان را بگویید تا با ھم آشنا 

 »بشویم.
 »ما ھمدیگر را کفچه ماھی صدا می کنیم.« ت:یکی از کفچه ماھی ھا گف

 »دارای اصل و نسب.« دیگری گفت:
 »از ما خوشگل تر، تو دنیا پیدا نمی شود.« دیگری گفت:
 »مثل تو بی ریخت و بد قیافه نیستیم.« دیگری گفت:
من ھیچ خیال نمی کردم شما اینقدر خودپسند باشید. باشد، « ماھی گفت:

 »این حرفھا را از روی نادانی می زنید. من شما را می بخشم ، چون
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 »یعنی ما نادانیم؟« کفچه ماھی ھا یکصدا گفتند:
اگر نادان نبودید ، می دانستید در دنیا خیلیھای دیگر ھم « ماھی گفت: 

شما حتی  ھستند که ریختشان برای خودشان خیلی ھم خوشایند است! 
 »اسمتان ھم مال خودتان نیست.

بانی شدند ، اما چون دیدند ماھی کوچولو کفچه ماھی ھا خیلی عص
 راست می گوید ، از در دیگری در آمدند و گفتند:

اصال تو بیخود به در و دیوار می زنی . ما ھر روز ، از صبح تا شام « 
دنیا را می گردیم ، اما غیر از خودمان و پدر و مادرمان ، ھیچکس را نمی 

 »ساب نمی آیند!بینیم ، مگر کرم ھای ریزه که آنھا ھم به ح
شما که نمی توانید از برکه بیرون بروید ، چطور ازدنیا « ماھی گفت:

 »گردی دم می زنید؟
 »مگر غیر از برکه ، دنیای دیگری ھم داریم؟« کفچه ماھی ھا گفتند:

دست کم باید فکر کنید که این آب از کجا به اینجا می ریزد « ماھی گفت:
 »و خارج از آب چه چیزھایی ھست.

خارج از آب دیگر کجاست؟ ما که ھرگز خارج از « چه ماھی ھا گفتند:کف
 »ھاھا...ھاھا.... به سرت زده بابا! آب را ندیده ایم! 

اش گرفت. فکر کرد که بھتر است کفچه ماھی ماھی سیاه کوچولو ھم خنده
ھا را به حال خودشان بگذارد و برود. بعد فکر کرد بھترست با مادرشان 

 »حاال مادرتان کجاست؟« حرف بزند ، پرسید:ھم دو کلمه یی 
 ناگھان صدای زیر قورباغه ای او را از جا پراند.

قورباغه لب برکه ، روی سنگی نشسته بود. جست زد توی آب و آمد پیش 
 »من اینجام ، فرمایش؟« ماھی و گفت:

 »سالم خانم بزرگ!« ماھی گفت:
بی اصل و نسب!  حاال چه وقت خودنمائی است ، موجود« قورباغه گفت:
یی و داری حرف ھای گنده گنده می زنی ، من دیگر بچه گیر آورده

ام که بفھمم دنیا ھمین برکه است. بھتر است بروی آنقدرھا عمر کرده
 »دنبال کارت و بچه ھای مرا از راه به در نبری.

صد تا از این عمرھا ھم كه بکنی ، باز ھم یک « ماھی کوچولو گفت:
 »ن و درمانده بیشتر نیستی.ی ناداقورباغه
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قورباغه عصبانی شد و جست زد طرف ماھی سیاه کوچولو. ماھی تکان 
تندی خورد و مثل برق در رفت و الی و لجن و کرم ھای ته برکه را به ھم 

 زد.
دره پر از پیچ و خم بود. جویبار ھم آبش چند برابر شده بود ، اما اگر می 

نگاه کنی ، جویبار را مثل نخ سفیدی  خواستی از باالی کوه ھا ته دره را
می دیدی. یک جا تخته سنگ بزرگی از کوه جداشده بود و افتاده بود ته 

دره و آب را دو قسمت کرده بود. مارمولک درشتی ، به اندازه ی کف دست 
، شکمش را به سنگ چسبانده بود. از گرمی آفتاب لذت می برد و نگاه 

نشسته بود روی شن ھای ته آب ،  می کرد به خرچنگ گرد و درشتی که
ای را که شکار کرده بود ، می آنجا که عمق آب کمتر بود و داشت قورباغه

خورد. ماھی کوچولو ناگھان چشمش افتاد به خرچنگ و ترسید. از دور 
 سالمی کرد. خرچنگ چپ چپ به او نگاھی کرد و گفت:

 »چه ماھی با ادبی! بیا جلو کوچولو ، بیا!« 
من میروم دنیا را بگردم و ھیچ ھم نمی خواھم شکار « و گفت:ماھی کوچول

 »جنابعالی بشوم.
 »تو چرا اینقدر بدبین و ترسویی ، ماھی کوچولو؟« خرچنگ گفت:
من نه بدبینم و نه ترسو . من ھر چه را که چشمم می بیند و “ماھی گفت: 

 »عقلم می گوید ، به زبان می آورم.
ینم چشم شما چه دید و عقلتان چه خوب ، بفرمایید بب« خرچنگ گفت:

 »گفت که خیال کردید ما می خواھیم شما را شکار کنیم؟
 »دیگر خودت را به آن راه نزن!« ماھی گفت:

منظورت قورباغه است؟ تو ھم که پاک بچه شدی بابا! من « خرچنگ گفت:
ھا لجم و برای ھمین شکارشان می کنم. می دانی ، این ھا با قورباغه

ند تنھا موجود دنیا ھستند و خوشبخت ھم ھستند ، و من خیال می کن
دست کیست! پس تو دیگر نترس   میخواھم بھشان بفھمانم که دنیا واقعا

 !»جانم ، بیا جلو ، بیا 
خرچنگ این حرف ھا را گفت و پس پسکی راه افتاد طرف ماھی کوچولو. 

« و گفت:اش گرفت دار راه میرفت که ماھی، بی اختیار خندهآنقدر خنده
بیچاره! تو که ھنوز راه رفتن بلد نیستی ، از کجا میدانی دنیا دست 
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 »کیست؟
یی بر آب افتاد و ناگھان، ماھی سیاه از خرچنگ فاصله گرفت. سایه

ی محکمی خرچنگ را توی شن ھا فرو کرد. مارمولک از قیافه ی ضربه
یفتد اش گرفت که لیز خورد و نزدیك بود خودش ھم بخرچنگ چنان خنده

توی آب. خرچنگ ، دیگر نتوانست بیرون بیاید. ماھی کوچولو دید پسر 
ی چوپانی لب آب ایستاده و به او و خرچنگ نگاه می کند. یک گله بچه

بز و گوسفند به آب نزدیک شدند و پوزه ھایشان را در آب فرو کردند. 
 صدای مع مع و بع بع دره راپر کرده بود.

ر کرد تا بزھا و گوسفندھا آبشان را خوردند ماھی سیاه کوچولو آنقدر صب
 و رفتند. آنوقت ، مارمولک را صدا زد و گفت:

مارمولک جان! من ماھی سیاه کوچولویی ھستم که می روم آخر جویبار «
فکر می کنم تو جانور عاقل و دانایی باشی ، اینست که می  را پیدا کنم . 

 »خواھم چیزی از تو بپرسم.
 »ه می خواھی بپرس.ھر چ« مارمولک گفت:

ی در راه ، مرا خیلی از مرغ سقا و اره ماھی و پرنده«ماھی گفت:
ی اینھا میدانی ، به من ماھیخوار می ترساندند ، اگر تو چیزی درباره

 »بگو.
ی ماھیخوار، این طرفھا پیداشان نمی ماھی و پرندهاره« مارمولک گفت:
یکند. اما سقائک ھمین ماھی که توی دریا زندگی ماره ◌ً شود ، مخصوصا

اش پایین ھا ھم ممکن است باشد. مبادا فریبش را بخوری و توی کیسه
 » بروی.

 »ای؟چه کیسه:« ماھی گفت 
ای دارد که خیلی آب می مرغ سقا زیر گردنش کیسه« مارمولک گفت:

ی او گیرد. او در آب شنا می کند و گاھی ماھی ھا ، ندانسته ، وارد کیسه
اش است می روند توی شکمش. البته اگر مرغ سقا گرسنهمی شوند و یکر

 »نباشد ، ماھیھا را در ھمان کیسه ذخیره می کند که بعد بخورد.
حاال اگر ماھی وارد کیسه شد ، دیگر راه بیرون آمدن « ماھی گفت:

 »ندارد؟
ھیچ راھی نیست ، مگر اینکه کیسه را پاره کند. من « مارمولک گفت:
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 »که اگر گرفتار مرغ سقا شدی ، این کار را بکنی.خنجری به تو می دھم 
 آنوقت، مارمولک توی شكاف سنگ خزید و با خنجر بسیار ریزی برگشت.

مارمولك جان! تو خیلی مھربانی. « ماھی كوچولو خنجر را گرفت و گفت:
 »من نمی دانم چطوری از تو تشكر كنم. 

ا خیلی دارم. تشکر الزم نیست جانم! من از این خنجرھ« مارمولک گفت:
وقتی بیکار می شوم ، می نشینم از تیغ گیاه ھا خنجر می سازم و به 

 »ماھی ھای دانایی مثل تو می دھم.
 »مگر قبل از من ھم ماھی یی از اینجا گذشته؟« ماھی گفت:

اند! آن ھا حاال دیگر برای خودشان خیلیھا گذشته« مارمولک گفت:
 »تنگ آورده اند.اند و مرد ماھیگیر را به ای شدهدسته

می بخشی که حرف ، حرف می آورد. اگر به حساب « ماھی سیاه گفت:
 »فضولی ام نگذاری ، بگو ببینم ماھیگیر را چطور به تنگ آورده اند؟

آخر نه که با ھمند ، ھمینکه ماھی گیر تور انداخت ، « مارمولک گفت:
 »دریا. وارد تور می شوند و تور را با خودشان می کشند و می برند ته

من دیگر « مارمولک گوشش را گذاشت روی شکاف سنگ و گوش داد و گفت: 
 »اند.ھایم بیدار شدهمرخص می شوم ، بچه

مارمولک رفت توی شکاف سنگ. ماھی سیاه ناچار راه افتاد. اما ھمینطور 
ببینم ، راستی «  سئوال پشت سر سئوال بود که دایم از خودش می کرد:

یزد؟ نکند که سقائک زورش به من برسد؟ راستی ، جویبار به دریا می ر
ی ماھی دلش می آید ھم جنسھای خودش را بكشد و بخورد؟ پرندهاره

 ماھیخوار، دیگر چه دشمنی با ما دارد؟
ماھی کوچولو، شنا کنان ، میرفت و فکر می کرد. در ھر وجب راه چیز 

معلق زنان از ای می دید و یاد میگرفت. حاال دیگر خوشش می آمد که تازه
آبشارھا پایین بیفتد و باز شنا کند. گرمی آفتاب را بر پشت خود حس می 

 کرد و قوت می گرفت. 
 یک جا آھویی با عجله آب می خورد. ماھی کوچولو سالم کرد و گفت:

 »ای داری؟آھو خوشگله ، چه عجله«
 »شکارچی دنبالم کرده ، یک گلوله ھم بھم زده ، ایناھاش.« آھو گفت:

ھی کوچولو جای گلوله را ندید اما از لنگ لنگان دویدن آھو فھمید که ما
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راست می گوید. یک جا الک پشت ھا در گرمای آفتاب چرت می زدند و 
ی کبک ھا توی دره می پیچید. عطرعلف ھای کوھی در جای دیگر قھقھه

 ھوا موج می زد و قاطی آب می شد.
یی و آب از وسط بیشه بعد از ظھر به جایی رسید که دره پھن می شد

میگذشت. آب آنقدر زیاد شده بود که ماھی سیاه ، راستی راستی ، کیف 
می کرد. بعد ھم به ماھیھای زیادی برخورد. از وقتی که از مادرش جدا 

شده بود ، ماھی ندیده بود. چند تا ماھی ریزه دورش را گرفتند و 
 »ای ، ھا؟مثل اینکه غریبه«گفتند:

 »ام. از راه دوری می آیم.آره غریبه «ماھی سیاه گفت:
 »کجا می خواھی بروی؟« ماھی ریزه ھا گفتند:

 »می روم آخر جویبار را پیدا کنم.« ماھی سیاه گفت:
 »کدام جویبار؟« ماھی ریزه ھا گفتند:

 »ھمین جویباری که توی آن شنا می کنیم.« ماھی سیاه گفت:
 »خانه.ما به این می گوییم رود« ماھی ریزه ھا گفتند:

ھیچ می دانی « ماھی سیاه چیزی نگفت. یکی از ماھی ھای ریزه گفت:
 »مرغ سقا نشسته سر راه ؟

 »آره ، میدانم.« ماھی سیاه گفت:
ی گل و گشادی این را ھم میدانی که مرغ سقا چه کیسه« یکی دیگر گفت:

 »دارد؟
 »این را ھم میدانم.« ماھی سیاه گفت:
 »ز می خواھی بروی؟با اینھمه با« ماھی ریزه گفت:
 »آره ، ھر طوری شده باید بروم!« ماھی سیاه گفت:

به زودی میان ماھیھا چو افتاد که: ماھی سیاه کوچولویی از راه ھای دور 
آمده و می خواھد برود آخر رودخانه را پیدا کند و ھیچ ترسی ھم از مرغ 

ه سقا ندارد! چند تا از ماھی ریزه ھا وسوسه شدند که با ماھی سیا
اگر « بروند، اما از ترس بزرگترھا صداشان در نیامد. چند تا ھم گفتند:

 »ی مرغ سقا می ترسیم.مرغ سقا نبود ، با تو می آمدیم ، ما از کیسه
لب رودخانه دھی بود. زنان و دختران ده توی رودخانه ظرف و لباس می 

شستند. ماھی کوچولو مدتی به ھیاھوی آن ھا گوش داد و مدتی ھم آب 
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ھا را تماشا کرد و راه افتاد. رفت و رفت و رفت، و باز ھم رفت تنی بچه
تا شب شد. زیر سنگی گرفت خوابید. نصف شب بیدار شد و دید ماه ، توی 

 آب افتاده و ھمه جا را روشن کرده است.
ماھی سیاه کوچولو ماه را خیلی دوست داشت. شبھایی که ماه توی آب 

ھا بیرون بخزد و چند که از زیر خزه میافتاد ، ماھی دلش می خواست
یی با او حرف بزند ، اما ھر دفعه مادرش بیدار میشد و او را زیر کلمه
 ھا میکشید و دوباره می خواباند.خزه

 »سالم ، ماه خوشگلم!« ماھی کوچولو پیش ماه رفت و گفت:
 »سالم ، ماھی سیاه کوچولو! تو کجا اینجا کجا ؟« ماه گفت:

 »انگردی می کنم.جھ« ماھی گفت:
 »جھان خیلی بزرگ ست ، تو نمی توانی ھمه جا را بگردی.« ماه گفت:

 »باشد ، ھر جا كه توانستم ، می روم.« ماھی گفت:
دلم می خواست تا صبح پیشت بمانم. اما ابر سیاه بزرگی « ماه گفت:

 »دارد می آید طرف من که جلو نورم را بگیرد.
را خیلی دوست دارم ، دلم می خواست  ماه قشنگ! من نور تو« ماھی گفت:

 »ھمیشه روی من بتابد.
ماھی جان! راستش من خودم نور ندارم. خورشید به من نور « ماه گفت:

یی که می دھد و من ھم آن را به زمین می تابانم . راستی تو ھیچ شنیده
 »آدمھا می خواھند تا چند سال دیگر پرواز کنند بیایند روی من بنشینند؟

 »این غیر ممکن است.« فت:ماھی گ
 ...»کار سختی است ، ولی آدمھا ھر کار دلشان بخواھد «   ماه گفت:

ماه نتوانست حرفش را تمام کند. ابر سیاه رسید و رویش را پوشاند و شب 
دوباره تاریک شد و ماھی سیاه ، تک و تنھا ماند. چند دقیقه ، مات و 

 خزید و خوابید. متحیر ، تاریکی را نگاه کرد. بعد زیر سنگی
صبح زود بیدار شد. باالی سرش چند تا ماھی ریزه دید که با ھم پچ پچ 

صبح به «می کردند. تا دیدند ماھی سیاه بیدار شد ، یکصدا گفتند: 
 »خیر!

صبح به خیر! باالخره دنبال « ماھی سیاه زود آن ھا را شناخت و گفت:
 »من راه افتادید!
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 »ه ، اما ھنوز ترسمان نریخته.آر« یکی از ماھی ھای ریزه گفت:
 »فکر مرغ سقا راحتمان نمی گذارد.« یکی دیگر گفت:

اش که نباید فکر کرد. شما زیادی فکر می کنید. ھمه« ماھی سیاه گفت:
 »راه که بیفتیم ، ترسمان به کلی می ریزد.

اما تا خواستند راه بیفتند ، دیدند که آب دور و برشان باال آمد و 
شان گذاشته شد و ھمه جا تاریک شد و راه گریزی ھم سرپوشی روی سر

 ی مرغ سقا گیر افتاده اند.نماند. ماھی سیاه فوری فھمید که در کیسه
ی مرغ سقا گیر افتاده ایم دوستان! ما در کیسه« ماھی سیاه کوچولو گفت:
 »بسته نیست. ◌ّ ، اما راه فرار ھم به کلی

ما دیگر راه « ، یکیشان گفت:ھا شروع کردند به گریه و زاری ماھی ریزه
فرار نداریم. تقصیر توست که زیر پای ما نشستی و ما را از راه در 

 »بردی!
ی ما را قورت می دھد و دیگر کارمان تمام حاال ھمه« یکی دیگر گفت:

 »است!
ناگھان صدای قھقھه ی ترسناکی در آب پیچید. این مرغ سقا بود که می 

ه ماھی ریزه ھایی گیرم آمده! چ« خندید. می خندید و می گفت:
ھاھاھاھاھا ... راستی که دلم برایتان می سوزد! ھیچ دلم نمی آید 

 ...»قورتتان بدھم! ھاھاھاھاھا 
حضرت آقای مرغ سقا! ما « ھا به التماس افتادند و گفتند:ماھی ریزه

ایم و اگر لطف کنید ، منقار مبارک تعریف شما را خیلی وقت پیش شنیده
باز کنید که ما بیرون برویم ، ھمیشه دعاگوی وجود مبارک  را یک کمی

 »خواھیم بود!
من نمی خواھم ھمین حاال شما را قورت بدھم. ماھی « مرغ سقا گفت:

 ....»ذخیره دارم ، آن پایین را نگاه کنید 
« چند تا ماھی گنده و ریزه ته کیسه ریخته بود . ماھی ھای ریزه گفتند:

ایم ، ما بی گناھیم. این ماھی که کاری نکردهحضرت آقای مرغ سقا! ما 
 ...»سیاه کوچولو ما را از راه در برده 

گر ، معدن اید این مرغ حیلهترسوھا ! خیال کرده« ماھی کوچولو گفت:
 »بخشایش است که این طوری التماس می کنید؟
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تو ھیچ نمی فھمی چه داری می گوئی. حاال می « ماھی ھای ریزه گفتند:
ت آقای مرغ سقا چطور ما را می بخشند و تو را قورت می بینی حضر

 »دھند!
 »آره ، می بخشمتان ، اما به یک شرط.« مرغ سقا گفت:

 »شرطتان را بفرمایید ، قربان!« ماھی ھای ریزه گفتند:
این ماھی فضول را خفه کنید تا آزادی تان را به دست « مرغ سقا گفت:

 »بیاورید.
قبول «  ھا گفت:کنار کشید به ماھی ریزهماھی سیاه کوچولو خودش را 

گر می خواھد ما را به جان ھمدیگر بیندازد. من نکنید! این مرغ حیله
 ...»ای دارم نقشه

اما ماھی ریزه ھا آنقدر در فکر رھائی خودشان بودند که فکر ھیچ چیز 
دیگر را نکردند و ریختند سر ماھی سیاه کوچولو. ماھی کوچولو به طرف 

 می نشست و آھسته می گفت: کیسه عقب
اید و راه فراری ندارید ، زورتان ھم به ترسوھا ، به ھر حال گیر افتاده«

 »من نمی رسد.
 !»ات کنیم ، ما آزادی میخواھیم باید خفه«ماھیھای ریزه گفتند:

عقل از سرتان پریده! اگر مرا خفه ھم بکنید باز ھم « ماھی سیاه گفت:
 »گولش را نخورید! راه فراری پیدا نمی کنید ،

تو این حرف را برای این می زنی که جان خودت « ماھی ریزه ھا گفتند:
 »را نجات بدھی ، و گرنه ، اصال فکر ما را نمی کنی!

پس گوش کنید راھی نشانتان بدھم. من میان ماھی « ماھی سیاه گفت:
 ھای بیجان ، خود را به مردن می زنم؛ آنوقت ببینیم مرغ سقا شما را رھا

تان را خواھد کرد یا نه ، و اگر حرف مرا قبول نکنید ، با این خنجر ھمه
 ...»می کشم یا کیسه را پاره پاره می کنم و در می روم و شما 

بس کن دیگر! من تحمل این « یکی از ماھی ھا وسط حرفش دوید و داد زد:
 ...»حرف ھا را ندارم ... اوھو ... اوھو ... اوھو 

ی ناز نازی را چرا این بچه ننه« او را که دید ، گفت:ی ماھی سیاه گریه
 »دیگر ھمراه خودتان آوردید؟

بعد خنجرش را در آورد و جلو چشم ماھی ھای ریزه گرفت. آن ھا ناچار 
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پیشنھاد ماھی کوچولو را قبول کردند. دروغکی با ھم زد و خوردی کردند 
حضرت « گفتند: ، ماھی سیاه خود را به مردن زد و آن ھا باال آمدند و

 ...»آقای مرغ سقا ، ماھی سیاه فضول را خفه کردیم 
کار خوبی کردید. حاال به پاداش ھمین کار، ھمه « مرغ سقا خندید و گفت:

 »تان را زنده زنده قورت می دھم که توی دلم یک گردش حسابی بکنید!
ماھی ریزه ھا دیگر مجال پیدا نکردند. به سرعت برق از گلوی مرغ سقا 

 شدند و کارشان ساخته شد. رد
اما ماھی سیاه ، ھمان وقت ، خنجرش را کشید و به یک ضربت ، دیواره 

ی کیسه را شکافت و در رفت. مرغ سقا از درد فریادی کشید و سرش را به 
 آب کوبید ، اما نتوانست ماھی کوچولو را دنبال کند.

یگر کوه و دره ماھی سیاه رفت و رفت ، و باز ھم رفت ، تا ظھر شد. حاال د
تمام شده بود و رودخانه از دشت ھمواری می گذشت. از راست و چپ چند 
رودخانه ی کوچک دیگر ھم به آن پیوسته بود و آبش را چند برابر کرده 
بود. ماھی سیاه از فراوانی آب لذت می برد. ناگھان به خود آمد و دید 

د. آنقدر آب بود که آب ته ندارد. اینور رفت ، آنور رفت ، به جایی برنخور
ماھی کوچولو تویش گم شده بود! ھر طور که دلش خواست شنا کرد و باز 
سرش به جائی نخورد. ناگھان دید یک حیوان دراز و بزرگ مثل برق به 

ی دو دم جلو دھنش بود . ماھی کوچولو فکر طرفش حمله می کند. یک اره
به خود جنبید و  کرد ھمین حاالست که اره ماھی تکه تکه اش بکند، زود

جا خالی کرد و آمد روی آب ، بعد از مدتی ، دوباره رفت زیر آب که ته 
ھزارھا ھزار ماھی!  –دریا را ببیند. وسط راه به یک گله ماھی برخورد 

ام ، از راه ھای دور می آیم ، اینجا رفیق ، من غریبه« از یکیشان پرسید:
 »کجاست؟

 ...»نگاه کنید! یکی دیگر « ماھی ، دوستانش را صدا زد و گفت:
 »رفیق ، به دریا خوش آمدی!« بعد به ماھی سیاه گفت:

ھا و جویبارھا به اینجا ی رودخانهھمه« یکی دیگر از ماھیھا گفت:
 »میریزند ، البته بعضی از آنھا ھم به باتالق فرو می روند.

ی ما ھر وقت دلت خواست ، می توانی داخل دسته« یکی دیگر گفت:
 »بشوی.
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بھتر است « ماھی سیاه کوچولو شاد بود که به دریا رسیده است. گفت:
ی شما بشوم. دلم میخواھد این اول گشتی بزنم ، بعد بیایم داخل دسته

 »دفعه که تور مرد ماھیگیر را در می برید ، من ھم ھمراه شما باشم.
ھمین زودیھا به آرزویت می رسی، حاال برو « یکی از ماھی ھا گفت:

ا بزن ، اما اگر روی آب رفتی مواظب ماھیخوار باش که این روزھا گشتت ر
دیگر از ھیچ کس پروایی ندارد ، ھر روز تا چھار پنج ماھی شکار نکند ، 

 »دست از سر ما بر نمی دارد.
ی ماھی ھای دریا جدا شد و خودش به شنا آنوقت ماھی سیاه از دسته

اب گرم می تابید. ماھی کردن پرداخت. کمی بعد آمد به سطح دریا ، آفت
سیاه کوچولو گرمی سوزان آفتاب را در پشت خود حس می کرد و لذت می 

 برد. آرام و خوش در سطح دریا شنا می کرد و به خودش می گفت:
مرگ خیلی آسان میتواند االن به سراغ من بیاید ، اما من تا میتوانم « 

وقتی ناچار با مرگ زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک 
مھم نیست ، مھم این است که زندگی یا مرگ  –که میشوم  –روبرو شدم 

 ...» من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد
ماھی سیاه کوچولو نتوانست فکر و خیالش را بیشتر از این دنبال کند. 

ماھیخوار آمد و او را برداشت و برد. ماھی کوچولو الی منقار دراز 
ر دست و پا می زد ، اما نمی توانست خودش را نجات بدھد. ماھیخوا

ماھیخوار کمرگاه او را چنان سفت و سخت گرفته بود که داشت جانش در 
می رفت! آخر ، یک ماھی کوچولو چقدر می تواند بیرون از آب زنده 

 بماند؟ 
ماھی فکر کرد که کاش ماھیخوار ھمین حاال قورتش بدھد تا دستکم آب و 

ای جلو مرگش را بگیرد. با این فکر به خل شکم او، چند دقیقهرطوبت دا
چرا مرا زنده زنده قورت نمیدھی؟ من از آن ماھیھایی « ماھیخوار گفت: 

 » ھستم که بعد از مردن ، بدنشان پر از زھر می شود.
آی حقه باز! چه کلکی تو کارت است؟ « ماھیخوار چیزی نگفت ، فکر کرد:

 »حرف بیاوری که در بروی؟نکند می خواھی مرا به 
خشکی از دور نمایان شده بود و نزدیکتر و نزدیکتر می شد. ماھی سیاه 

 »اگر به خشکی برسیم دیگر کار تمام است.« فکر کرد: 
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 این بود که گفت:
ات ببری، اما تا به خشکی برسیم، میدانم که می خواھی مرا برای بچه«

ھات رحم نمی چرا به بچهو بدنم کیسه ی پر زھری شده.   اممن مرده
 »کنی؟

احتیاط ھم خوب كاری ست! تو را خودم میخورم و « ماھیخوار فکر کرد:
ھایم ماھی دیگری شکار می کنم ... اما ببینم ... کلکی تو کار برای بچه

 »نباشد؟ نه ، ھیچ کاری نمیتوانی بکنی!
 ماھیخوار در ھمین فکرھا بود که دید بدن ماھی سیاه ، شل و بیحرکت

 ماند. با خودش فکر کرد:
یعنی مرده؟ حاال دیگر خودم ھم نمی توانم او را بخورم. ماھی به این «

 »نرم و نازکی را بیخود حرام کردم!
آھای کوچولو! ھنوز نیمه « این بود که ماھی سیاه را صدا زد که بگوید:

 »جانی داری که بتوانم بخورمت؟
منقارش را باز کرد ، ماھی  اما نتوانست حرفش را تمام کند. چون ھمینکه

سیاه جستی زد و پایین افتاد. ماھیخوار دید بد جوری کاله سرش رفته، 
افتاد دنبال ماھی سیاه کوچولو. ماھی مثل برق در ھوا شیرجه می رفت، 

از اشتیاق آب دریا ، بیخود شده بود و دھن خشکش را به باد مرطوب دریا 
تازه کرد ، ماھیخوار مثل برق سر سپرده بود. اما تا رفت توی آب و نفسی 

رسید و این بار چنان به سرعت ماھی را شکار کرد و قورت داد که ماھی 
تا مدتی نفھمید چه بالیی بر سرش آمده، فقط حس می کرد که ھمه جا 
مرطوب و تاریک است و راھی نیست و صدای گریه می آید. وقتی چشم 

یی را دید که گوشه ای کز ھایش به تاریکی عادت کرد ، ماھی بسیار ریزه
اش را می خواست. ماھی سیاه نزدیک شد کرده بود و گریه می کرد و ننه

 و گفت:
ات را میخواھی یی باش ، گریه می کنی و ننهکوچولو! پاشو درفکر چاره«

 »که چه؟
تو دیگر ... کی ھستی؟ ... مگر نمی بینی دارم ... دارم « ماھی ریزه گفت:

... اوھو .. اوھو ... اوھو ... ننه ... من ... من دیگر نمی  از بین ... میروم ؟
 »توانم با تو بیام تور ماھیگیر را ته دریا ببرم ... اوھو ... اوھو!
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بس کن بابا ، تو که آبروی ھر چه ماھی است ، پاک « ماھی کوچولو گفت:
 »بردی!

 اش را گرفت ، ماھی کوچولو گفت:وقتی ماھی ریزه جلو گریه
واھم ماھیخوار را بکشم و ماھیھا را آسوده کنم ، اما قبال باید من میخ« 

 »تو را بیرون بفرستم که رسوایی بار نیاوری.
تو که داری خودت می میری ، چطوری می خواھی « ماھی ریزه گفت:

 »ماھیخوار را بکشی؟
 ماھی کوچولو خنجرش را نشان داد و گفت:

گوش کن ببین چه می گویم: از ھمین تو ، شکمش را پاره می کنم، حاال « 
من شروع می کنم به وول خوردن و اینور و آنور رفتن ، که ماھیخوار 

قلقلکش بشود و ھمینکه دھانش باز شد و شروع کرد به قاه قاه خندیدن ، 
 »توبیرون بپر.

 »پس خودت چی؟« ماھی ریزه گفت:
 فکر مرا نکن. من تا این بدجنس را نکشم ، بیرون« ماھی کوچولو گفت:

 »نمی آیم.
ماھی سیاه این را گفت و شروع کرد به وول خوردن و اینور و آنور رفتن و 

ی ماھیخوار حاضر شکم ماھیخوار را قلقلک دادن. ماھی ریزه دم در معده
ایستاده بود. تا ماھیخوار دھانش را باز کرد و شروع کرد به قاه قاه 

در رفت و کمی بعد خندیدن ، ماھی ریزه از دھان ماھیخوار بیرون پرید و 
در آب افتاد ، اما ھر چه منتظر ماند از ماھی سیاه خبری نشد. ناگھان 
دید ماھیخوار ھمینطور پیچ و تاب می خورد و فریاد می کشد ، تا اینکه 
شروع کرد به دست و پا زدن و پایین آمدن و بعد شلپی افتاد توی آب و 

ز ماھی سیاه کوچولو باز دست و پا زد تا از جنب و جوش افتاد ، اما ا
 ھیچ خبری نشد و تا به حال ھم ھیچ خبری نشده...

« اش گفت:اش را تمام کرد و به دوازده ھزار بچه و نوهماھی پیر قصه
 »ھا ، بروید بخوابید.دیگر وقت خواب است بچه

 »مادربزرگ! نگفتی آن ماھی ریزه چطور شد.« ھا گفتند:ھا و نوهبچه
ماند برای فردا شب. حاال وقت خواب است ، شب آن ھم ب« ماھی پیر گفت:

 »خیر!به
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گفتند و رفتند » خیرشب به«یازده ھزار و نھصد و نود و نه ماھی کوچولو
خوابیدند. مادربزرگ ھم خوابش برد ، اما ماھی سرخ کوچولوئی ھر چقدر 

 اش در فکر دریا بود ....... کرد ، خوابش نبرد، شب تا صبح ھمه
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 بیست و چھار ساعت در خواب و بیداریــ  2
 
 

 
 
 

 !ی عزیزخواننده
 

ام كه برای تو را به خاطر این ننوشته» خواب و بیداری« یقصه     
ھای ھموطن خود را بھتر بشناسی سرمشقی باشد. قصدم این است كه بچه

 ی درد آنھا چیست؟و فكر كنی كه چاره
را كه در تھران بر سرم آمد بنویسم چند كتاب ی آنچه اگر بخواھم ھمه    

می شود و شاید ھم ھمه را خسته كند. از این رو فقط بیست و چھار 
ساعت آخر را شرح می دھم كه فكر می كنم خسته كننده ھم نباشد. البته 

 ناچارم این را ھم بگویم كه چطور شد من و پدرم به تھران آمدیم:
. عاقبت مادرم و خواھرم و برادرھایم چند ماھی بود كه پدرم بیكار بود

را در شھر خودمان گذاشت و دست من را گرفت و آمدیم به تھران. چند 
آمده بودند و توانسته بودند نفر از آشنایان و ھمشھری ھا قبال به تھران

ی كار پیدا كنند. ما ھم به ھوای آنھا آمدیم. مثال یكی از آشنایان دكه
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خت و لباس كھنه خرید و فروش می كرد. یخفروشی داشت. یكی دیگر ر
یكی دیگر پرتقال فروش بود. پدر من ھم یك چرخ دستی گیر آورد و 

دستفروش شد. پیاز و سیب زمینی و خیار و این جور چیزھا دوره می 
گرداند. یك لقمه نان خودمان می خوردیم و یك لقمه ھم می فرستادیم 

گشتم و گاھی تنھا توی  پیش مادرم. من ھم گاھی ھمراه پدرم دوره می
خیابان ھا پرسه می زدم و فقط شبھا پیش پدرم بر میگشتم. گاھی ھم 

 آدامس بسته یك قران یا فال حافظ و اینھا می فروختم.
 حاال بیاییم بر سر اصل مطلب:

آن شب من بودم، قاسم بود، پسر زیور بلیت فروش بود، احمد حسین       
ساعت پیش روی سكوی بانک با ما بود و دو تای دیگر بودند كه یک 

 دوست شده بودند.
ما چھار تا نشسته بودیم روی سكوی بانک و می گفتیم كه كجا برویم      

تاس بازی كنیم كه آن ھا آمدند نشستند پھلوی ما. ھر دو بزرگتر از ما 
بودند. یكی یک چشمش كور بود. آن دیگری كفش نو سیاھی به پایش بود 

ی از زانوھایش از سوراخ شلوارش بیرون زده بود و اما استخوان چرك یك
 سر و وضعش بدتر از ما بود.

ھای دزدكی به كفش ھا كردن. بعد نگاه ما چھار تا بنا كردیم به نگاه    
كردیم به صورت ھم. با نگاه به ھمدیگر گفتیم كه آھای بچه ھا مواظب 

ما شد گفت: باشید كه با یك دزد كفش طرفیم. یارو كه ملتفت نگاه ھای 
 اید؟چیه؟ مگر كفش ندیده

رفیقش گفت: ولشان كن محمود. مگر نمی بینی ناف و كون ھمه شان 
 بیرون افتاده؟ این بیچاره ھا كفش كجا دیده بودند.

شان را می بینم باز دارم ازشان محمود گفت: مرا باش كه پاھای برھنه
 اند.می پرسم كه مگر كفش به پایشان ندیده

چشمش كور بود گفت: ھمه كه مثل تو بابای اعیان ندارند  رفیقش كه یك
 شان كفش نو بخرند.كه مثل ریگ پول بریزند برای بچه

بعد ھر دوشان غش غش زدند زیر خنده. ما چھار تا پاك درمانده بودیم. 
احمد حسین نگاه كرد به پسر زیور. بعد دوتایی نگاه كردند به قاسم. بعد 

: چكار بكنیم؟ شر راه بیندازیم یا بگذاریم سه تایی نگاه كردند به من
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 ھرھر بخندند و دستمان بیندازند؟
 یی!.. من بلند بلند به محمود گفتم: تو دزدی!.. تو كفشھا را دزدیده

كه ھر دو پقی زدند زیر خنده. چشم كوره با آرنج می زد به پھلوی آن 
 ه...ھه!..یكی و ھی می گفت: نگفتم محمود؟.. ھا ھا!.. نگفتم؟.. ھه...ھ

ماشینھای سواری رنگارنگی كنار خیابان توقف كرده بودند و چنان كیپ 
ھم قرار گرفته بودند كه انگار دیواری از آھن جلو روی ما كشیده بودند. 
ماشین سواری قرمزی كه درست جلو روی من بود حركت كرد و سوراخی 

 پیدا شد كه وسط خیابان را ببینم.
تاكسی و سواری و اتوبوس وسط خیابان را  ماشین ھای جوراجوری از    

پر كرده بودند و به كندی و كیپ ھم حركت می كردند و سر و صدا راه می 
انداختند. انگار یكدیگر را ھل می دادند جلو میرفتند و به سر یكدیگر داد 

ی دنیاست و این خیابان شلوغ نظر من تھران شلوغ ترین نقطهمیزدند. به
 ی تھران.ترین نقطه

چشم كوره و رفیقش محمود كم مانده بود از خنده غش بكنند. من خدا    
ای یاد گرفته بودم و می خدا می كردم كه دعوامان بشود. فحش تازه

خواستم ھر جور شده، بیجا ھم كه شده، به یكی بدھم. به خودم می گفتم 
كاش محمود بیخ گوش من بزند آنوقت من عصبانی می شوم و بھش می 

ھایت را با چاقو دست روی من بلند می كنی؟ حاال می آیم خایه« گویم: 
ی محمود را كه پھلویم نشسته بود با این نیت یقه» می برم، ھمین من!

 چسبیدم و گفتم: اگر دزد نیستی پس بگو كفشھا را كی برایت خریده؟
این دفعه خنده قطع شد. محمود دست من را به تندی دور كرد و گفت: 

 ، بچه. ھیچ معنی حرفت را می فھمی؟بنشین سر جایت
چشم كوره خودش را به وسط انداخت و نگذاشت دعوا دربگیرد. گفت: ولش 

ی كن محمود. این وقت شب دیگر نمی خواھد دعوا راه بیندازی. بگذار مزه
 خنده را توی دھنمان داشته باشیم.

ما چھار تا خیال دعوا و كتك كاری داشتیم اما محمود و چشم كوره 
 ستی راستی دلشان می خواست تفریح كنند و بخندند.را

محمود به من گفت: داداش، ما امشب خیال دعوا نداریم. اگر شما دلتان 
 دعوا می خواھد بگذاریم برای فردا شب.
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چشم كوره گفت: امشب، ما می خواھیم ھمچین یك كمی بگو بخند كنیم. 
 خوب؟

 من گفتم: باشد.
وی ما كنار خیابان ایستاد و جای خالی ماشین سواری براقی آمد روبر   

را پر كرد. آقا و خانمی جوان و یك توله سگ سفید و براق از آن پیاده 
شدند. پسر بچه درست ھمقد احمد حسین بود و شلوار كوتاه و جوراب 
سفید و كفش روباز دو رنگ داشت و موھای شانه خورده و روغن زده 

دست دیگر دست پدرش را  داشت. در یك دست عینك سفیدی داشت و با
گرفته بود. زنجیر توله سگ در دست خانم بود كه بازوھا و پاھای لخت و 

كفش پاشنه بلند داشت و از كنار ما گذشت عطر خوشایندی به بینی 
یی از زیر پایش برداشت و محكم زد پس گردن ھایمان خورد. قاسم پوسته

 ا!..پسرك. پسرك برگشت نگاھی به ما كرد و گفت: ولگردھ
 احمد حسین با خشم گفت: برو گم شو، بچه ننه!..

 من فرصت یافتم و گفتم: حاال می آیم خایه ھایت را با چاقو می برم.
ھا ھمه یك دفعه زدند زیر خنده. پدر دست پسرك را كشید و داخل بچه

 ھتلی شدند كه چند متر آن طرفتر بود.
محمود دوستانه ی چشم ھا برگشت به طرف كفشھای نو محمود. باز ھمه

 گفت: كفش برای من زیاد ھم مھم نیست. اگر می خواھید مال شما باشد.
بعد رو كرد به احمد حسین و گفت: بیا كوچولو. بیا كفش ھا را درآر به 

 پایت كن.
احمد حسین با شك نگاھی به پاھای محمود انداخت و جنب نخورد. 

خواھی؟ د بیا محمود گفت: چرا وایستادی نگاه می كنی؟ كفش نو نمی 
 بگیر.

این دفعه احمد حسین از جا بلند شد و رفت روبروی محمود خم شد كه   
كفش ھایش را در بیاورد. ما سه تا نگاه می كردیم و چیزی نمی گفتیم. 

احمد حسین پای محمود را محكم گرفت و كشید اما دست ھایش لیز 
دند زیر خنده خوردند و به پشت بر پیاده رو افتاد. محمود و چشم كوره ز

طوری كه من به خودم گفتم ھمین حاال شكمشان درد می گیرد. دست ھای 
احمد حسین سیاه شده بود. چشم كوره ھی می زد به پھلوی محمود و می 
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 گفت: نگفتم محمود؟.. ھاھا...ھا!.. نگفتم؟.. ھه...ھه...ھه!..
ا جای انگشتان لیز خورده ی احمد حسین روی پای محمود دیده می شد. م

ی آن دو رفیق حقه ایم. خندهسه تا تازه ملتفت شدیم كه حقه را خورده
باز به ما ھم سرایت كرد. ما ھم زدیم زیر خنده. احمد حسین ھم كه 

ناراحت از زیر پای مردم بلند شده بود، مدتی ما را نگاه كرد بعد او ھم 
كردند زد زیر خنده. حاال نخند كی بخند! جماعت پیاده رو ما را نگاه می 

و می گذشتند. من خم شدم و پای محمود را از نزدیك نگاه كردم. كفش 
كجا بود! محمود فقط پاھایش را رنگ كرده بود به طوری كه آدم خیال می 

 كرد كفش نو سیاھی پوشیده. عجب حقه یی بود!
 

 محمود گفت كه شش نفره تاس بازی كنیم.
آن دو تا رفیق پنج من چھار ھزار داشتم. قاسم نگفت چقدر پول دارد. 

ھزار داشتند. پسر زیور بلیت فروش یك تومان داشت. احمد حسین اصال 
یی بسته بود. رفتیم آنجا و جلو مغازه پول نداشت. كمی پایین تر مغازه

بنا كردیم به تاس ریختن. برای شروع بازی پشک انداختیم. پشک اول به 
اسم بود. تاس ریخت، پسر زیور افتاد. تاس ریخت. پنج آورد. بعد نوبت ق

شش آورد. یك قران از پسر زیور گرفت. بعد دوباره تاس ریخت، دو آورد. 
تاس را داد به محمود. محمود چھار آورد. دو قران از قاسم گرفت و با 

 شادی دست ھایش را بھم زد و گفت: بركت بابا! بختمان گفت.
 این جوری دو به دو تاس می ریختیم و بازی می كردیم.

جوان شیك پوش از دست راست می آمدند. احمد حسین جلو دوید و  دو تا
 التماس كرد: یك قران... آقا یك قران بده... ترا خدا!..

یكی از مردھا احمد حسین را با دست زد و دور كرد. احمد حسین دوید و 
جلوشان را گرفت و التماس كرد: آقا یك قران بده... یك قران كه چیزی 

 نیست... ترا خدا...
از جلو ما كه رد می شدند، مرد جوان پس گردن احمد حسین را گرفت و 

بلندش كرد و روی شكمش گذاشت روی نرده ی كنار خیابان. سر احمد 
حسین به طرف وسط خیابان آویزان بود و پاھایش به طرف پیاده رو. 
احمد حسین دست و پا زد تا پاھاش به زمین رسید و ھمانجا لب جو 
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ختر جوان با یك پسر جوان خنده كنان از دست چپ می ایستاد. دو تا د
آمدند. دخترھا پیراھن كوتاه خوشرنگی پوشیده بودند و در دو طرف پسر 
راه می رفتند. احمد حسین جلو دوید و به یكی از دخترھا التماس كرد: 

ام... یك قران كه چیزی نیست... ترا خانم ترا خدا یك قران بده... گرسنه
 ك قران!..خدا!.. خانم ی

دختر اعتنایی نكرد. احمد حسین باز التماس كرد. دختر پولی از كیفش 
درآورد گذاشت به كف دست احمد حسین. احمد حسین با شادی برگشت 

 پیش ما و گفت: من ھم می ریزم.
 پسر زیور گفت: پولت كو؟

ی دو ھزاری كف دستش احمد حسین مشتش را باز كرد نشان داد. یك سكه
 بود.

 فت: باز ھم گدایی كردی؟قاسم گ
و خواست احمد حسین را بزند كه محمود دستش را گرفت و نگذاشت. احمد 

حسین چیزی نگفت. برای خودش جا باز كرد و نشست. من بلند شدم و 
 گفتم: من با گداھا تاس نمی ریزم.

حاال من یك قران بیشتر پول نداشتم. سه ھزار از چھار ھزارم را باخته 
كه خیلی بد آورده بود گفت: تاس بازی دیگر بس است.  بودم. محمود ھم

 بیخ دیواری بازی می كنیم.
 قاسم به من گفت: لطیف، باز با این حرف ھایت بازی را به ھم نزن.

 بعد به ھمه گفت: كی می ریزد؟
 چشم كوره گفت: خودت تنھایی بریز. ما بیخ دیواری بازی می كنیم.

ای ندارد. تاس بازی با این فایده پسر زیور به قاسم اشاره كرد و گفت:
 ش پنج و شش می آورد. شیر یا خط بازی می كنیم. ھمه

 احمد حسین گفت: باشد.
 محمود گفت: نه. بیخ دیواری.

خیابان داشت خلوت می شد. چند تا از مغازه ھای روبرویی بسته شده 
ی یك قرانی را از لب جو تا بیخ بود. برای شروع بازی ھر كدام یك سكه

دیوار انداختیم. ھنوز سكه ھا بیخ دیوار بود كه احمد حسین داد زد: 
 آژان!..
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آژان باتون به دست در دو سه قدمی ما بود. من و احمد حسین و چشم 
كوره در رفتیم. محمود و پسر زیور ھم پشت سر ما در رفتند. قاسم خواست 

بت باتون پول ھا را از بیخ دیوار جمع كند كه آژان سر رسید. قاسم از ضر
فریادی كشید و پا به دو گذاشت. آژان پشت سرش داد زد: ولگردھای 

 قمارباز!.. مگر شما خانه و زندگی ندارید؟ مگر پدر و مادر ندارید؟
 بعد خم شد یك قرانی ھا را جمع كرد و راه افتاد.

ام. چلوكبابی آن بر خیابان بسته از چھار راه كه رد شدم دیدم تنھا مانده
كرده بودم. ھر وقت شاگرد چلوكبابی در آھنی را تا نصف پایین بود. دیر 

می كشید، وقتش بود كه پیش پدرم برگردم. از خیابان ھا و چھارراه ھا 
حاال دیگر پدرم گرفته «به تندی می گذشتم و به خودم می گفتم: 

» گرفته خوابیده. ◌ً خوابیده. كاشكی منتظر من بنشیند... حاال دیگر حتما
مغازه ی اسباب بازی فروشی چی؟ آن ھم بسته «خودم گفتم: بعد باز به 

ی اسباب بازی خریدن دارد؟.. البد است دیگر. این وقت شب كی حوصله
اند و را ھم بسته اند توی مغازه و در مغازهحاال شتر من را ھم چپانده

اند... كاشكی می توانستم با شترم حرف بزنم. می ترسم یادش برود رفته
می آید.  ◌ً ه قراری گذاشتیم. اگر پیشم نیاید؟.. نه. حتماكه دیشب چ

خودش گفت كه فردا شب می آیم سوارم می شوی می رویم تھران را می 
 »گردیم. شتر سواری ھم كیف دارد آ!..

ناگھان صدای ترمزی بلند شد و من به ھوا پرت شدم به طوری كه فكر 
فھمیدم وسط خیابان با  ام. به زمین كه افتادمكردم دیگر تشریفھا را برده

ام اما چیزیم نشده. داشتم مچ دستم را مالش می یك سواری تصادف كرده
دادم كه یكی سرش را از ماشین درآورد و داد زد: د گم شو از جلو 

 ماشین!.. مجسمه كه نیستی.
یی پشت فرمان نشسته بود سگ من ناگھان به خود آمدم. پیرزن بزك كرده

ی گردن اتمه زده بود بیرون را می پایید. قالدهگنده یی ھم پھلویش چمب
سگ برق برق می زد. یك دفعه حالم طوری شد كه خیال كردم اگر ھمین 

ی ماشین را نشكنم، از زور عصبانی بودن حاال كاری نكنم، مثال اگر شیشه
 خواھم تركید و ھیچ وقت نخواھم توانست از سر جام تكان بخورم.

و دوباره گفت: مگر كری بچه؟ گم شو از جلو پیرزن یكی دو دفعه بوق زد 
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 ماشین!..
یكی دو تا ماشین دیگر آمدند و از بغل ما رد شدند. پیرزن سرش را 

یی به صورتش انداختم و درآورد و خواست چیزی بگوید كه من تف گنده
 چند تا فحش بارش كردم و تند از آنجا دور شدم.

یی. دلم تاپ تاپ می بستهی كمی كه راه رفتم، نشستم روی سكوی مغازه
 زد.

مغازه در آھنی سوراخ سوراخی داشت. داخل مغازه روشن بود. كفش ھای 
جوراجوری پشت شیشه گذاشته بودند. روزی پدرم می گفت كه ما حتی با 

 پول ده روزمان ھم نمی توانیم یك جفت از این كفش ھا بخریم.
ستم ھنوز درد می كرد، سرم را به در وا دادم و پاھایم را دراز كردم. مچ د
ام. به خودم گفتم: دلم مالش می رفت، یادم آمد كه ھنوز نان نخورده

امشب ھم باید گرسنه بخوابم. كاشكی پدرم چیزی برایم گذاشته «
ناگھان یادم آمد كه امشب شترم خواھد آمد من را سوار كند » باشد...

اسباب بازی ببرد به گردش. از جا پریدم و تند راه افتادم. مغازه ی 
فروشی بسته بود اما سر و صدای اسباب بازی ھا از پشت در آھنی به 
گوش می رسید. قطار باری تلق تلوق می كرد و سوت می كشید. خرس 

ی سیاه انگار نشسته بود پشت مسلسل و ھی گلوله در می كرد و گنده
ی یی به گوشهعروسكھای خوشگل و ملوس را می ترساند. میمونھا از گوشه

دیگر جست می زدند و گاھی ھم از دم شتر آویزان می شدند كه شتر 
دادش درمی آمد و بد و بیراه می گفت. خر درازگوش دندان ھایش را به 
ھم می سایید و عرعر می كرد و بچه خرس ھا و عروسكھا را به پشتش 

سوار می كرد و شلنگ انداز دور بر می داشت. شتر گوش به تیك تیك 
یی به كسی داده باشد. ابانیده بود. انگار وعدهساعت دیواری خو

ھواپیماھا و ھلیكوپترھا توی ھوا گشت می زدند. الكپشت ھا توی الكشان 
ھایشان را شیر می دادند. گربه از زیر چرت می زدند. ماده سگ ھا بچه

ی سبد دزدكی تخم مرغ در می آورد. خرگوش ھا با تعجب شكارچی قفسه
د. میمون سیاه ساز دھنی من را كه ھمیشه پشت روبرو را نگاه می كردن

شیشه بود، روی لب ھای كلفتش می مالید و صداھای قشنگ جوراجوری از 
آن درمی آورد. اتوبوسھا و سواریھا عروسكھا را سوار كرده بودند و می 
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ھا و مسلسلھا تند تند گلوله در می گشتند. تانكھا و تفنگھا و تپانچه
یی را با دست گرفته می ید زردكھای گندهكردند. بچه خرگوشھای سف

جویدند در حالی كه نیششان تا بناگوش باز شده بود. مھمتر از ھمه شتر 
خود من بود كه اگر می خواست حركتی بكند ھمه چیز را در ھم می 

ریخت. آنقدر گنده بود كه دیگر پشت شیشه جا نمی گرفت و تمام روز لب 
اشا می كرد. حاال ھم ایستاده بود وسط رو می ایستاد و مردم را تمپیاده

مغازه و زنگ گردنش را جرینگ جرینگ به صدا در می آورد، سقز می 
جوید و گوش به تیك تیك ساعت خوابانیده بود. یك ردیف بچه شتر 

سفیدمو از توی قفسه ھی داد می زدند: ننه، اگر به خیابان بروی ما ھم 
 با تو می آییم، خوب؟
لمه حرف زده باشم اما ھر چه فریاد زدم صدایم را خواستم با شتر دو ك

نشنید. ناچار چند لگد به در زدم بلكه دیگران ساكت شوند اما در ھمین 
یی بچه؟ بیا برو موقع كسی گوشم را گرفت و گفت مگر دیوانه شده

 بخواب.
دیگر جای ایستادن نبود. خودم را از دست آژان خالص كردم و پا به دو 

 از این دیر نكنم. گذاشتم كه بیشتر
وقتی پیش پدرم رسیدم، خیابان ھا ھمه ساكت و خلوت بود. تك و توكی 
تاكسی می آمد رد می شد. پدرم روی چرخ دستیش خوابیده بود به طوری 
كه اگر می خواستم من ھم روی چرخ بخوابم، مجبور بودم او را بیدار كنم 

ی ما ، چرخ ھای كه پاھایش را كنار بكشد و جا بدھد. غیر از چرخ دست
دیگری ھم لب جو یا كنار دیوار بودند كه كسانی رویشان خوابیده بودند. 

چند نفری ھم كنار دیوار ھمینجوری روی زمین به خواب رفته بودند. 
ی اینجا چھار راھی بود و یكی از ھمشھری ھای ما در ھمین جا دكه

ادم یخفروشی داشت. سر پا خوابم می گرفت. پای چرخ دستیمان افت
 خوابیدم.

                        *         *           * 
 جرینگ!.. جرینگ!.. جرینگ!..

آھای لطیف كجایی؟ لطیف چرا جواب نمی دھی؟ چرا نمی آیی برویم  -
 بگردیم.
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 جرینگ!.. جرینگ!.. جرینگ!..
لطیف جان، صدایم را می شنوی؟ من شترم. آمدم برویم بگردیم د بیا  -

 ویم.سوار شو بر
شتر كه زیر ایوان رسید من از رختخوابم درآمدم و از آن باال پریدم و 

ام پشت تو دیگر چرا افتادم به پشت او و خنده كنان گفتم: من كه نشسته
 داد می زنی؟

شتر از دیدن من خوشحال شد و كمی سقز به دھانش گذاشت وكمی ھم به 
گفت: ساز دھنیت را  من داد و راه افتادیم. كمی راه رفته بودیم كه شتر

 ام. بگیر بزن گوش كنیم.ھم آورده
من ساز دھنی قشنگم را از شتر گرفتم و بنا كردم محكم در آن دمیدن. 

شتر ھم با جرینگ جرینگ زنگ ھای بزرگ و كوچكش با ساز من ھمراھی 
 می كرد.

 یی؟شتر سرش را به طرف من برگرداند و گفت: لطیف، شام خورده
 نداشتم.من گفتم: نه. پول 

 شتر گفت: پس اول برویم شام بخوریم.
در ھمین موقع خرگوش سفید از باالی درختی پایین پرید و گفت: شتر 

جان، امشب شام را در ویال می خوریم. من می روم دیگران را خبر كنم. 
 شما خودتان بروید.

خرگوش ته زردكی را كه تا حاال می جوید، توی جوی آب انداخت و جست 
 ا دور شد.زنان از م

 شتر گفت: می دانی ویال یعنی چه؟
 من گفتم: به نظرم یعنی ییالق.

شتر گفت: ییالق كه نه. آدم ھای میلیونر در جاھای خوش آب و ھوا برای 
خودشان كاخ ھا و خانه ھای مجللی درست می كنند كه ھر وقت عشقشان 

د ویال. كشید بروند آنجا استراحت و تفریح كنند. این خانه ھا را می گوین
البته ویالھا استخر و فواره و باغ و باغچه ھای بزرگ و پرگلی ھم دارند. 

یك دسته باغبان و آشپز و نوكر و كلفت ھم دارند. بعضی از میلیونرھا 
چند تا ویال ھم در كشورھای خارج دارند. مثال در سویس و فرانسه. حاال 

ابستان را از ما می رویم به یكی از ویالھای شمال تھران كه گرمای ت
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 تنمان درآوریم.
شتر این را گفت و انگار پر در آورده باشد، مثل پرنده ھا به ھوا بلند شد. 
زیر پایمان خانه ھای زیبا و تمیزی قرار داشت. بوی دود و كثافت ھم در 
ھوا نبود. خانه ھا و كوچه ھا طوری بودند كه من خیال كردم دارم فیلم 

گفتم: شتر، نكند از تھران خارج شده تماشا می كنم. عاقبت به شتر 
 باشیم! 

 شتر گفت: چطور شد به این فكر افتادی؟
من گفتم: آخر این طرف ھا اصال بوی دود و كثافت نیست. خانه ھا 

 اش بزرگ، مثل دسته گل ھستند.ھمه
شتر خندید و گفت: حق داری لطیف جان. تھران دو قسمت دارد و ھر 

ت. جنوب و شمال: جنوب پر از دود و قسمتش برای خودش چیز دیگری اس
ی اتوبوس ھای كثافت و گرد و غبار است اما شمال تمیز است. زیرا ھمه

ی كوره ھای آجرپزی در آن طرف قراضه در آن طرف ھا كار می كنند. ھمه
ی دیزل ھا و باری ھا از آن برھا رفت و آمد می كنند. خیلی ھاست. ھمه

ی ی آب ھای كثیف و گندیدهاست، ھمهاز كوچه و خیابانھای جنوب خاكی 
ی آدمھای جوھای شمال به جنوب سرازیر می شود. خالصه. جنوب محله

بی چیز و گرسنه است و شمال محله ی اعیان و پولدارھا. تو ھیچ در 
ساختمان ھای » خیابان حاج عبدالمحمود«و» نازی آباد«و» حصیرآباد«

بلند ھستند كه پایینشان  ده طبقه ی مرمری دیده یی؟ این ساختمان ھای
ھای اعیانی قراردارند و مشتری ھایشان سواری ھای لوكس و مغازه

 سگھای چند ھزار تومانی دارند.
من گفتم: در طرف ھای جنوب ھمچنین چیزھایی دیده نمی شود. در آنجا 
 كسی سواری ندارد اما خیلی ھا چرخ دستی دارند و توی زاغه می خوابند.

 ه حس می كردم ته دلم دارد سوراخ می شود.چنان گرسنه بودم ك
زیر پایمان باغ بزرگی بود پر از چراغھای رنگارنگ، خنك و پر طراوت و 

پر گل و درخت. عمارت بزرگی مثل یك دسته گل در وسط قرار داشت و 
چند متر آن طرفتر استخر بزرگی با آب زالل و ماھی ھای قرمز و دور و 

. روی میزھا یك عالمه غذاھای رنگارنگ برش میز و صندلی و گل و شكوفه
 چیده شده بود كه بویشان آدم را مست می كرد.
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 شتر گفت: برویم پایین. شام حاضر است.
 من گفتم: پس صاحب باغ كجاست؟

 شتر گفت: فكر او را نكن. در زیرزمین دست بسته افتاده و خوابیده.
پایین شتر روی كاشی ھای رنگین لب استخر نشست و من جست زدم و 

آمدم. خرگوش حاضر بود. دست من را گرفت و برد نشاند سر یكی از 
میزھا. كمی بعد سر مھمان ھا باز شد. عروسك ھا با ماشین ھای سواری، 

یی با ھواپیما و ھلیكوپتر، االغ شلنگ انداز، الكپشت ھا آویزان از دم عده
دوان بچه شترھا، میمون ھا جست زنان و معلق زنان و خرگوش ھا دوان 

سر رسیدند. مھمانی عجیب و پر سر و صدایی بود با غذاھایی كه تنھا 
بوی آنھا دھان آدم را آب می انداخت. بوقلمون ھای سرخ شده، جوجه 

كباب، بره كباب، پلوھا و خورش ھا ی جوراجور و خیلی خیلی غذاھای 
دیگر كه من نمی توانستم بفھمم چه غذاھایی ھستند. میوه ھم از ھر چه 

 بخواھد، فراوان بود. زیر دست و پا ریخته بود. دلت
ی سر و گردن ھمه را ساكت كرد و شتر در آن سر استخر ایستاد و با اشاره

گفت: ھمه از كوچك و بزرگ خوش آمده اید، صفا آورده اید. اما می 
خواستم از شما بپرسم آیا می دانید به خاطر كی و چرا ھمچنین مھمانی 

 یم؟اپرخرجی راه انداخته
االغ گفت: به خاطر لطیف. می خواستیم او ھم یك شكم غذای حسابی 

 بخورد. حسرت به دلش نماند.
خرس پشت مسلسل گفت: آخر لطیف اینقدر می آید ما را تماشا می كند 

 مان او را دوست داریم.كه ما ھمه
پلنگ گفت: آری دیگر. ھمانطور كه لطیف دلش می خواھد ما مال او 

 مان می خواھد مال او باشیم.باشیم، ما ھم دل
ھای میلیونر خیلی زود از ما سیر می شوند. شیر گفت: آری. بچه

یی برایشان می خرند آنوقت پدرھایشان ھر روز اسباب بازی ھای تازه
این ھا یكی دو دفعه كه با ما بازی كردند، دلشان زده می شود و دیگر ما 

انیم بپوسیم و از بین را به بازی نمی گیرند و ولمان می كنند كه بم
 برویم. 

من به حرف آمدم گفتم: اگر شما ھر كدامتان مال من باشید، قول می دھم 
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كه ھیچوقت ازتان سیر نشوم. ھمیشه با شما بازی می كنم و تنھایتان 
 نمی گذارم.

اسباب بازی ھا یكصدا گفتند: می دانیم. ما تو را خوب می شناسیم. اما 
 یم. ما را خیلی گران می فروشند.ما نمی توانیم مال تو باش

بعد یكیشان گفت: من فكر نمی كنم حتی درآمد یك ماه پدر تو برای 
 خریدن یكی از ماھا كفایت بكند.

ی را ساكت كرد و گفت: برگردیم بر سر مطلب. حرفھای ھمه شتر باز ھمه
شما درست است ولی ما مھمانی امشب را به خاطر چیز بسیار مھمی راه 

 كه شما به آن اشاره نكردید. انداختیم
من باز به حرف آمدم گفتم: من خودم میدانم چرا من را به اینجا آوردید. 

ی مردم مثل تو و پدرت گرسنه شما خواستید به من بگویید كه ببین ھمه
 كنار خیابان نمی خوابند.

چند زن و مرد دور میزی نشسته بودند و تند تند غذا می خوردند. معلوم 
وكر و كلفتھای خانه بودند. من ھم بنا كردم به خوردن اما انگار بود كه ن

ته دلم سوراخ بود كه ھر چه می خوردم سیر نمی شدم و شكمم مرتب قار 
و قور می كرد. مثل آن وقتھایی كه خیلی گرسنه باشم. فكر كردم كه نكند 

دارم خواب می بینم كه سیر نمی شوم؟ دستی به چشم ھایم كشیدم. ھر 
من خوابم؟ نه كه نیستم. آدم كه به «گ باز بودند. به خودم گفتم: دو قشن

خواب می رود دیگر چشم ھایش باز نیست و جایی را نمی بیند. پس چرا 
 »سیر نمی شوم؟ چرا دارم خیال می كنم دلم مالش می رود؟

حاال داشتم دور عمارت می گشتم و به دیوارھای آن و به سنگ ھای 
شیدم. نمی دانم از كجا گرد و خاك می آمد و قیمتی دیوارھا دست می ك

یكراست می خورد به صورت من. حاال توی زیرزمین بودم كه خیال می 
كردم گرد و خاك از آنجاست. در اولین پله گرد و خاك چنان توی بینی و 

 ام گرفت: ھاپ ش!..دھنم تپید كه عطسه
                       *           *             * 

 خودم گفتم: چی شده؟ من كجام؟به 
جاروی سپور درست از جلو صورتم رد شد و گرد و خاك پیاده رو را به 

 صورتم زد.
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 به خودم گفتم: چی شده؟ من كجام؟ نكند خواب می بینم؟
اما خواب نبودم. چرخ دستی پدرم را دیدم بعد ھم سر و صدای تاكسی ھا 

ساختمانھای اطراف را شنیدم بعد ھم در تاریك روشن صبح چشمم به 
چھار راه افتاد. پس خواب نبودم. سپور حاال از جلوی من رد شده بود اما 

ھمچنان گرد و غبار راه می انداخت و پیاده رو را خط خطی می كرد و 
 جلو می رفت.

ی آنھا را خواب دیدم؟ نه!.. آری دیگر خواب به خودم گفتم: پس ھمه
 دیدم. نه!.. نه!.. نه..

من را نگاه كرد. پدرم از روی چرخ خم شد و گفت: لطیف، سپور برگشت و 
 خوابی؟

 من گفتم: نه!.. نه!..
 پدرم گفت: خواب نیستی چرا دیگر داد می زنی؟ بیا باال پھلوی خودم.

رفتم باال. پدرم بازویش را زیر سرم گذاشت اما من خوابم نمی برد. دلم 
. پدرم دید كه ی پشتم چسبیده بودمالش می رفت. شكمم درست به تخته

 خوابم نمی برد گفت: شب دیر كردی. من ھم خسته بودم زود خوابیدم.
 گفتم: دو تا سواری تصادف كرده بودند وایستادم تماشا كنم دیر كردم.

 بعد گفتم: پدر. شتر می تواند حرف بزند و بپرد...
 پدرم گفت: نه كه نمی تواند.

 من گفتم: آری. شتر كه پر ندارد...
ات است؟ ھر صبح كه از خواب بلند می شوی حرف پسر تو چهپدرم گفت: 

 شتر را می زنی.
من كه فكر چیز دیگری را می كردم گفتم: پولدار بودن ھم چیز خوبی است 

، پدر. مگر نه؟ آدم میتواند ھر چه دلش خواست بخورد ، ھر چه دلش 
 خواست داشته باشد. مگر نه ، پدر؟

ودش خوب می داند كه كی را پولدار پدرم گفت: ناشكری نكن پسر. خدا خ
 كند، كی را بی پول.

 پدرم ھمیشه ھمین حرف را می زد.
ھوا كه روشن شد پدرم چستكھایش را از زیر سرش برداشت به پایش كرد. 
بعد، از چرخ دستی پایین آمدیم. پدرم گفت: دیروز نتوانستم سیب زمینیھا 
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 را آب كنم. نصف بیشترش روی دستم مانده.
 : می خواستی جنس دیگری بیاوری.من گفتم

ی پر درآورد خالی كرد پدرم حرفی نزد. قفل چرخ را باز كرد و دو تا كیسه
روی چرخ دستی. من ھم ترازو و كیلوھا را درآوردم چیدم. بعد، راه 

 افتادیم.
 پدرم گفت: می رویم آش بخوریم.

من می فھمیدم كه » می رویم آش بخوریم«ھر وقت صبح پدرم می گفت 
 شب شام نخورده است.

سپور پیاده رو را تا ته خیابان خط خطی كرده بود. ما می رفتیم به طرف 
پارك شھر. پیرمرد آش فروش مثل ھمیشه لب جو، پشت به وسط خیابان، 

یی ، قل قل می كرد. سه تا نشسته بود و دیگ آش جلوش، روی اجاق فتیله
آلومینیومی آششان  مشتری زن و مرد دوره نشسته بودند و از كاسه ھای

را می خوردند. زن بلیت فروش بود. مثل زیور بلیت فروش چادر به سر 
داشت. چمباتمه زده بود و دسته بلیتھا را گذاشته بود وسط شكم و 

 زانوھایش و چادر چركش را كشیده بود روی زانوھایش.
پدرم با پیرمرد احوال پرسی كرد و نشستیم. دو تا آش كوچك با نصفی 

ردیم و پا شدیم. پدرم دو قران پول به من داد و گفت: من می روم نان خو
 دوره بگردم. ظھر می آیی ھمینجا ناھار را با ھم می خوریم.

                         *               *                * 
اول كسی كه دیدم پسر زیور بلیت فروش بود. جلو مردی را گرفته و مرتب 

 نه بلیت بخر. انشاالله برنده میشوی. آقا ترا خدا بخر.می گفت: آقا یكدا
مرد زوركی از دست پسر زیور خالص شد و در رفت. پسر زیور چند تا 
فحش زیر لبی داد و میخواست راه بیفتد كه من صدایش زدم و گفتم: 

 نتوانستی كه قالب كنی!
 پسر زیور گفت: اوقاتش تلخ بود، انگار با زنش دعواش شده بود.

ی ده بیست تایی بلیت ھایش را جلو ایی راه افتادیم. پسر زیور دستهدو ت
 مردم می گرفت و مرتب می گفت: آقا بلیت؟.. خانم بلیت؟..

پسر زیور برای ھر بلیتی كه می فروخت یك قران از مادرش می گرفت. 
خرجی خودش را كه در می آورد دیگر بلیت نمی فروخت، می رفت دنبال 
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ی ما بود. ظھرھا عادتش و سینما. پولدارتر از ھمه بازی و گردش و دعوا
بود كه توی جوی آبی، زیر پلی، دراز بكشد و یكی دو ساعتی بخوابد. 

صبح آفتاب نزده بیدار می شد و از مادرش ده بیست تایی بلیت می گرفت 
و راه می افتاد كه مشتری ھای صبح را از دست ندھد تا كارش را ظھر 

می آمد بعد از ظھرش را ھم با بلیت فروشی حرام نشده تمام كند. دلش ن
 كند.

تا خیابان نادری پسر زیور سه تا بلیت فروخت. آنجا كه رسیدیم گفت: 
 من دیگر باید ھمینجاھا بمانم.

ی اسباب بازی فروشی بسته بود. مغازه ھا تك وتوك باز بودند. مغازه
بزنم كه نكند شترم ھنوز كنار پیاده رو نیامده بود. دلم نیامد در را 

خواب صبحش را حرام كرده باشم. گذاشتم رفتم باالتر و باالتر. خیابان 
یی ھا بود. توی ھر ماشین سواری یكی دو بچه مدرسه ھا پر شاگرد مدرسه

 یی كنار پدر و مادرھایشان نشسته بودند و به مدرسه می رفتند.
از دست در این وقت روز فقط می توانستم احمد حسین را پیدا كنم تا 

تنھایی خالص بشوم. باز از چند خیابان گذشتم تا رسیدم به خیابان 
یی دود و بوی كثافت درشان نبود. بچه ھا و بزرگترھا ھمه ھایی كه ذره

شان لباس ھای تر و تمیز داشتند. صورت ھا ھمه شان برق برق می زدند. 
انه دخترھا و زن ھا مثل گل ھای رنگارنگ می درخشیدند. مغازه ھا و خ

ھا می ھا زیر آفتاب مثل آینه به نظر می آمدند. من ھر وقت از این محله
ام فیلم تماشا می كنم. ھیچوقت گذشتم خیال می كردم توی سینما نشسته

ھای به این بلندی و تمیزی چه جوری نمی توانستم بفھمم كه توی خانه
غذا می خورند، چه جوری می خوابند، چه جوری حرف می زنند، چه 

وری لباس می پوشند. تو می توانی پیش خود بفھمی كه توی شكم ج
مادرت چه جوری زندگی می كردی؟ مثال می توانی جلو چشمھات خودت 

را توی شكم مادرت ببینی كه چه جوری غذا می خوردی؟ نه كه نمی 
 توانی. من ھم مثل تو بودم. اصال نمی توانستم فكرش را بكنم.

به دست ایستاده بودند چیزھای پشت  یی سه تا بچه كیفجلو مغازه
شیشه را تماشا می كردند. من ھم ایستادم پشت سرشان. عطر خوشایندی 

از موھای شانه زده شان می آمد. بی اختیار پشت گردن یكیشان را بو 
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ھا به عقب نگاه كردند و من را برانداز كردند و با اخم و نفرت كردم. بچه
ور شنیدم كه یكیشان می گفت: چه بوی ازم فاصله گرفتند و رفتند. از د

 بدی ازش می آمد!
ی مغازه ببینم. موھای سرم فقط فرصت كردم كه عكس خودم را توی شیشه

چنان بلند و پریشان بودند كه گوش ھایم را زیرگرفته بودند. انگار كاله 
یی ام. پیراھن كرباسی ام رنگ چرك و تیرهپر مویی به سرم گذاشته

ام دیده میشد. پاھام برھنه و اش بدن سوختهی دریدهیقهگرفته بود و از 
ھام ترك خورده بودند. دلم می خواست مغز ھر سه اعیان چرك و پاشنه

 زاده را داغون كنم.
 آیا تقصیر آنھا بود كه من زندگی این جوری داشتم؟

ی دست، مرا راند و گفت: برو مردی از توی مغازه بیرون آمد و با اشاره
 ایم چیزی به تو بدھیم.اول صبح ھنوز دشت نكردهبچه. صبح 

ی دست راند و من جنب نخوردم و چیزی ھم نگفتم. مرد باز من را با اشاره
 گفت: د گم شو برو. عجب رویی دارد!

 من جنب نخوردم و گفتم: من گدا نیستم.
 اید؟مرد گفت: ببخشید آقا پسر، پس چكاره

 ی كنم.یی نیستم. دارم تماشا ممن گفتم: كاره
و راه افتادم. مرد داخل مغازه شد. تكه كاشی سفیدی ته آب جو برق می 

زد. دیگر معطل نكردم. تكه كاشی را برداشتم و با تمام قوت بازویم 
ی بزرگ مغازه. شیشه صدایی كرد و خرد شد. صدای پراندم به طرف شیشه

تم دو شیشه انگار بار سنگینی را از روی دلم برداشت و آنوقت دو پا داش
پای دیگر ھم قرض كردم و حاال در نرو كی در برو! نمی دانم از چند 

خیابان رد شده بودم كه به احمد حسین برخوردم و فھمیدم كه دیگر از 
 ام. مغازه خیلی دور شده

احمد حسین مثل ھمیشه جلو دبستان دخترانه این بر آن بر می رفت و از 
ده می كردند، گدایی می كرد. ھا را پیاماشین ھای سواری كه دختر بچه

ھر صبح زود كار احمد حسین ھمین بود. من عاقبت ھم نفھمیدم كه احمد 
حسین پیش چه كسی زندگی می كند اما قاسم می گفت كه احمد حسین 

فقط یك مادر بزرگ دارد كه او ھم گداست. احمد حسین خودش چیزی نمی 
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 گفت.
تند ما راه افتادیم. احمد ھا به كالس رفوقتی زنگ مدرسه زده شد و بچه

 حسین گفت: امروز دخل خوبی نكردم. ھمه می گویند پول خرد نداریم.
 من گفتم: كجا می خواھیم برویم؟

 احمد حسین گفت: ھمین جوری راه می رویم دیگر.
من گفتم: ھمین جوری نمی شود. برویم قاسم را پیدا كنیم یكی یك لیوان 

 دوغ بزنیم.
ی دوغ لیوانی یك قران می فروخت و ما ھر وقت قاسم ته خیابان سی متر

دیدن او می رفتیم نفری یك لیوان دوغ مجانی میزدیم. پدر قاسم در به
خیابان حاج عبدالمحمود لباس كھنه خرید و فروش میكرد. پیراھن یكی 

پانزده ھزار، زیر شلواری دو تا بیست و پنج ھزار، كت و شلوار ھفت ھشت 
محمود با یك پیچ به محل كار قاسم می خورد. تومن. خیابان حاج عبدال

در و دیوار و زمین خیابان پر از چیزھای كھنه و قراضه بود كه 
صاحبانشان باال سرشان ایستاده بودند و مشتری صدا می زدند. پدر قاسم 
دكان بسیار كوچكی داشت كه شب ھا ھم با قاسم و زن خود سه نفری در 

ری نداشتند. مادر قاسم صبح تا شام ی دیگھمانجا می خوابیدند. خانه
لباسھای پاره و چركی را كه پدر قاسم از این و آن می خرید، توی دكان 

یا توی جوی خیابان سی متری می شست و بعد وصله می كرد. خیابان 
حاج عبدالمحمود خاكی بود و جوی آب نداشت و ھیچ ماشینی از آنجا 

 نمی گذشت.
روی رسیدیم به محل كار اعت پیادهمن و احمد حسین پس از یكی دو س

قاسم. قاسم در آنجا نبود. رفتیم به خیابان حاج عبدالمحمود. پدر قاسم 
گفت كه قاسم مادرش را به مریضخانه برده. مادر قاسم ھمیشه یا پا درد 

 داشت یا درد معده.
 

                                     *                *              * 
سین و پسر زیور در خیابان نادری، لب جو، نزدیكھای ظھر من و احمد ح

ی قیمت شتر حرف كنار شتر نشسته بودیم و تخمه می شكستیم و درباره
میزدیم. عاقبت قرار گذاشتیم كه برویم توی مغازه و از فروشنده بپرسیم. 
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فروشنده به خیال این كه ما گداییم، از در وارد نشده گفت: بروید بیرون. 
 پول خرد نداریم.

 فتم: پول نمی خواستیم آقا. شتر را چند می دھید؟من گ
 و با دست به بیرون اشاره كردم. صاحب مغازه با تعجب گفت: شتر؟!
 احمد حسین و قاسم از پشت سر من گفتند: آری دیگر. چند می دھید؟

 صاحب مغازه گفت: بروید بیرون بابا. شتر فروشی نیست.
ر فروشی بود، آنقدر پول نقد دماغ سوخته از مغازه بیرون آمدیم انگار اگ

داشتیم كه بدھیم و جلو شتر را بگیریم و ببریم. شتر محكم سر جایش 
ایستاده بود. ما خیال می كردیم می تواند ھر سه ما را یكجا سوار كند و 

یی به زحمت نیفتد. دست احمد حسین به سختی تا شكم شتر می ذره
ند كه فروشنده بیرون رسید. پسر زیور ھم میخواست دستش را امتحان ك

اند دست آمد و گوش قاسم را گرفت و گفت: االغ مگر نمی بینی نوشته
 نزنید؟

و با دست تكه كاغذی را نشان داد كه بر سینه ی شتر سنجاق شده بود و 
چیزی رویش نوشته بودند ولی ما ھیچكدام سر در نمی آوردیم. از آنجا 

زدن. كمی بعد پسر زیور  دور شدیم و بنا كردیم به تخمه شكستن و قدم
گفت كه خوابش می آید و جای خلوتی پیدا كرد و رفت توی جوی آب، زیر 
پلی، گرفت خوابید. من و احمد حسین گفتیم كه برویم به پارك شھر. ھوا 

گرم و خفه بود. چنان عرقی كرده بودیم كه نگو. ھیچ یكیمان حرفی 
بدجوری غریبیم می  نمیزدیم. من دلم می خواست االن پیش مادرم بودم.

 آمد.
دم در پارك شھر احمد حسین دو ھزار داد و ساندویچ تخم مرغ خرید و 

گذاشت كه یك گاز ھم من بزنم. بعد رفتیم در جای ھمیشگی توی جو، آب 
ی دیگر ھم باالتر از ما آب تنی می كردند و به سر و تنی بكنیم. چند بچه

ت توی آب دراز كشیدیم و روی ھم آب می پاشیدند. من و احمد حسین ساك
سر و بدنمان را شستیم و كاری به كار آنھا نداشتیم. نگھبان پارك به سر 

مان پا به فرار گذاشتیم و رفتیم جلو آفتاب و صدا به طرف ما آمد و ھمه
نشستیم روی شن ھا. من و احمد حسین با شن شكل شتر درست می كردیم 

د حسین گذاشت رفت. من و كه صدای پدرم را باالی سرمان شنیدم. احم
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پدرم رفتیم به دكان جگركی و ناھار خوردیم. پدرم دید كه من حرفی نمی 
 زنم و تو فكرم گفت: لطیف، چی شده؟ حالت خوب نیست؟

 من گفتم: چیزی نیست.
آمدیم زیر درخت ھای پارك شھر دراز كشیدیم كه بخوابیم. پدرم دید كه 

و نمی توانم بخوابم. گفت: لطیف، من ھی از این پھلو به آن پھلو می شوم 
 دعوا كردی؟ كسی چیزی بھت گفته؟ آخر به من بگو چی شده.

من اصال حال حرف زدن نداشتم. خوشم می آمد كه بدون حرف زدن غصه 
بخورم. دلم می خواست االن صدا و بوی مادرم را بشنوم و بغلش كنم و 

رم پنھان كردم. ی پدببوسم. یك دفعه زدم زیر گریه و سرم را توی سینه
پدرم پا شد نشست من را بغل كرد و گذاشت كه تا دلم می خواھد گریه 
كنم. اما باز چیزی به پدرم نگفتم. فقط گفتم كه دلم می خواست پیش 

مادرم بودم. بعد خواب من را گرفت و چشم كه باز كردم دیدم پدرم باالی 
می كند. من  سر من نشسته و زانوھایش را بغل كرده و توی جماعت نگاه

 پایش را گرفتم و تكان دادم و گفتم: پدر!
پدرم من را نگاه كرد، دستش را به موھایم كشید و گفت: بیدار شدی 

 جانم؟
 من سرم را تكان دادم كه آری.

پدرم گفت: فردا برمی گردیم به شھر خودمان. می رویم پیش مادرت. اگر 
شد ھم كه نشد. ھر كاری شد ھمانجا می كنیم یك لقمه نان می خوریم. ن

چه باشد بھتر از این است كه ما در اینجا بی سر و یتیم بمانیم آنھا ھم 
 در آنجا.

توی راه، از پارك تا گاراژ، نمی دانستم كه خوشحال باشم یا نه. دلم 
نمی آمد از شتر دور بیفتم. اگر می توانستم شتر را ھم با خودم ببرم، 

 یی نداشتم.دیگر غصه
فرت خریدیم باز توی خیابانھا راه افتادیم. پدرم می رفتیم بلیت مسا

خواست چرخ دستیش را ھر طوری شده تا عصر بفروشد. من دلم می 
ی دیگر شتر را سیر ببینم. قرار گذاشتیم خواست ھر طوری شده یك دفعه

شب را بیاییم طرف ھای گاراژ بخوابیم. پدرم نمی خواست من را تنھا 
 خواھم بروم یك كمی بگردم دلم باز شود.بگذارد اما من گفتم كه می 
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                                     *             *             * 

طرفھای غروب بود. نمیدانم چند ساعتی به تماشای شتر ایستاده بودم كه 
دیدم ماشین سواری رو بازی از راه رسید و نزدیكھای من و شتر ایستاد. 

توی ماشین نشسته بودند. چشم دختر  ی تر و تمیزیك مرد و یك دختر بچه
به شتر دوخته شده بود و ذوق زده می خندید. به دلم برات شد كه می 

شان. دختر دست پدرش را گرفته از خواھند شتر را بخرند ببرند به خانه
ماشین بیرون می كشید و می گفت: زودتر پاپا. حاال یكی دیگر می آید می 

 خرد.
ل مغازه شوند كه دیدند من جلوشان پدر و دختر می خواستند داخ

ام ام. نمیدانم چه حالی داشتم. میترسیدم؟ گریهام و راه را بستهایستاده
میگرفت؟ غصه ی چیزی را میخوردم؟ نمیدانم چه حالی داشتم. ھمین قدر 

میدانم كه جلو پدر و دختر را گرفته بودم و مرتب می گفتم: آقا، شتره 
 گفت. باور كن فروشی نیست. فروشی نیست. صبح خودش به من

 یی بچه؟ برو كنار.مرد ، من را محكم كنار زد و گفت: راه را چرا بسته
و دو تایی داخل مغازه شدند. مرد شروع كرد با صاحب مغازه صحبت 

كردن. دختر مرتب برمی گشت و شتر را نگاه میكرد. چنان حال خوشی 
غصه نخورده. من  داشت كه آدم خیال می كرد توی زندگیش حتی یك ذره

انگار زبانم الل شده بود و پاھایم بی حركت، دم در ایستاده بودم و توی 
شترھا، خرسھا، خرگوشھا و دیگران من مغازه را می پاییدم. میمونھا، بچه

 را نگاه می كردند و من خیال می كردم دلشان به حال من می سوزد.
ی دو ھزاری به یك سكهپدر و دختر خواستند از مغازه بیرون بیایند. پدر 

طرف من دراز كرد. من دستھایم را به پشتم گذاشتم و توی صورتش نگاه 
كردم. نمیدانم چه جوری نگاھش كرده بودم كه دو ھزاری را زود توی 

جیبش گذاشت و رد شد. آنوقت صاحب مغازه من را از دم در دور كرد. دو 
شتر. دختر بچه رفته  نفر از كارگران مغازه بیرون آمدند و رفتند به طرف

بود نشسته بود توی سواری و شتر را نگاه می كرد و با چشم و ابرو قربان 
اش میرفت. كارگرھا كه شتر را از زمین بلند كردند، من بی اختیار صدقه

جلو دویدم و پای شتر را گرفتم و داد زدم شتر مال من است. كجا میبرید. 
 من نمیگذارم.



 www.gagesh.com  

 یی!برو كنار. مگر دیوانه شده یكی از كارگرھا گفت: بچه
 پدر دختر از صاحب مغازه پرسید: گداست؟

مردم به تماشا جمع شده بودند. من پای شتر را ول نمیكردم عاقبت 
كارگرھا مجبور شدند شتر را به زمین بگذارند و من را به زور دور كنند. 

صدای دختر را از توی ماشین شنیدم كه به پدرش می گفت: پاپا، دیگر 
 نگذار دست بھش بزند.

پدر رفت نشست پشت فرمان. شتر را گذاشتند پشت سر پدر و دختر. 
ماشین خواست حركت كند كه من خودم را خالص كردم و دویدم به طرف 

ماشین. دو دستی ماشین را چسبیدم و فریاد زدم: شتر من را كجا می 
 برید. من شترم را می خواھم.

انگار الل شده بودم و صدایی از گلویم فكر میكنم كسی صدایم را نشنید. 
در نمی آمد و فقط خیال می كردم كه فریاد میزنم. ماشین حركت كرد و 

كسی من را از پشت گرفت. دست ھایم از ماشین كنده شده و به رو افتادم 
روی اسفالت خیابان. سرم را بلند كردم و آخرین دفعه شترم را دیدم كه 

 با عصبانیت به صدا در می آورد.گریه می كرد و زنگ گردنش را 
صورتم افتاد روی خونی كه از بینی ام بر زمین ریخته بود. پاھایم را بر 

 زمین زدم و ھق ھق گریه كردم.
 دلم می خواست مسلسل پشت شیشه مال من باشد.

  
 تابستان ھزار و سیصد و چھل و ھفت                                                        
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 اولدوز و كالغھاــ   3
 

 
 
 

 اول)(بخش 
 –دوست بچه ھا  –برای كاظم 

 و
 روح انگیز،

 كه بچه ھای خوبی برای ما تربیت كنند
 با این امید كه در بزرگی زندگیشان بھتر از ما باشد.

 بھرنگ .                                                   
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 چند كلمه از اولدوز:

 
ش میشود: ستاره. امسال ده اسم من اولدوز است. فارسی ھا، سالم! بچه      

ای كه می خوانید قسمتی از سرگذشت من است. سالم را تمام كردم. قصه
ی ما منزل داشت. روزی یک وقتی معلم ده ما بود. در خانه» بھرنگ« آقای

خوشش آمد و گفت: اگر » بھرنگ« من سرگذشتم را برایش گفتم. آقای 
نم و تو كتاب می نویسم. اجازه بدھی، سرگذشت تو و كالغھا را قصه می ك

ھا ی مرا فقط برای بچهمن قبول كردم به چند شرط: اولش اینكه قصه
ی مرا نمی بنویسد، چون آدمھای بزرگ حواسشان آنقدر پرت است كه قصه

ھایی بنویسد ی مرا برای بچهفھمند و لذت نمی برند. دومش این كه قصه
ھا حق شند. پس، این بچهكه یا فقیر باشند و یا خیلی ھم نازپرورده نبا

 ھای مرا بخوانند:ندارند قصه
 
ھایی كه با بچه -2ھایی كه ھمراه نوكر به مدرسه می آیند. بچه -1

میگفت كه در » بھرنگ« ماشین سواری گرانقیمت به مدرسه می آیند. آقای
ھای ثروتمند این جوری می كنند و خیلی ھم به شھرھای بزرگ بچه

 نازند. می خودشان
   

این را ھم بگویم كه من تا ھفت سالگی پیش زن بابام بودم. این قصه ھم 
ی خودم توی ده بود. بابام او را طالق داده بود، ننه مال آن وقتھاست. 

ای اش به ده و، زن دیگری گرفته بود. بابا در ادارهفرستاده بود پیش دده
كوچكی بود. كار می كرد. آن وقتھا ما در شھر زندگی میكردیم. آنجا شھر 

 مثال فقط یك تا خیابان داشت. پس از چند سال من ھم به ده رفتم.
ی عروسك قول داده كه بعد از این، قصه» بھرنگ« ھر حال، آقای[ به
ی مرا بنویسد. امیدوارم كه از سرگذشت من خیلی چیزھا یاد گنده

 بگیرید.]
 اولدوز –دوست شما                                                               
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 پیدا شدن ننه كالغه            

 
اولدوز نشسته بود تو اتاق. تك و تنھا بود. بیرون را نگاه میكرد. زن     

. در را قفل كرده بود. به اولدوز گفته بود كه از باباش رفته بود به حمام
جاش جنب نخورد. اگرنه، می آید پدرش را درمی آورد. اولدوز نشسته بود 
تو اتاق. نگاه می كرد. فكر می كرد. مثل آدمھای بزرگ تو فكر بود. جنب 

اش ھم بود. نمی خورد. از زن باباش خیلی میترسید. تو فكر عروسك گنده
چند  دلش آنقدر گرفته بود كه نگو.  گیھا گم كرده بود. عروسكش را تاز

اش سر دفعه انگشت ھایش را شمرد. بعد یواشكی آمد كنار پنجره. حوصله
رفته بود. یكھو دید كالغ سیاھی نشسته لب حوض، آب می خورد. 

تنھاییش فراموش شد. دلش باز شد. كالغه سرش را بلند كرد. چشمش 
رد. وقتی دید اولدوز كاریش ندارد، نرفت. افتاد به اولدوز. خواست بپ

نوكش را كمی باز كرد. اولدوز فكر كرد كه كالغه دارد می خندد. شاد شد. 
 گفتش: آقا كالغه، آب حوض كثیف است، اگر بخوری مریض می شوی.

ی دیگری كرد. بعد جست زد و پیش آمد، گفت: نه جانم، برای كالغه خنده
ن بدترش را ھم می خوریم و چیزی نمی ما كالغھا فرق نمی كند. از ای

من زنم. چھار تا ھم بچه ». آقا كالغه« شود. یكی ھم اینكه به من نگو
 ».ننه كالغه« ام بگودارم. به

اولدوز نفھمید كه كالغه كجاش زن است. آنقدر ھم مھربان بود كه    
اولدوز می خواست بگیردش و ماچش كند. درست است كه كالغه زیبا 

ھم بود، اما قلب مھربانی داشت. اگر كمی ھم جلو می آمد،  نبود، زشت
 اولدوز می گرفتش و ماچش می كرد.

 ننه كالغه باز ھم جلو آمد و گفت: تو اسمت چیه؟
 كالغه پرسید: آن تو چكار می كنی؟ اولدوز اسمش را گفت. بعد ننه

اولدوز گفت: ھیچ چیز. زن بابام گذاشته اینجا و رفته حمام. گفته جنب 
 نخورم.

اش مثل آدمھای بزرگ فكر می كنی. چرا بازی كالغه گفت: تو كه ھمهننه
 نمی كنی؟
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اش افتاد. آه كشید. بعد دریچه را باز كرد كه اولدوز یاد عروسک گنده
صداش بیرون برود و گفت: آخر، ننه كالغه، چیزی ندارم بازی كنم. یك 

 د.عروسك گنده داشتم كه گم و گور شد. عروسک سخنگو بو
كالغه اشك چشمھاش را با نوك بالش پاك كرد، جست زد و نشست دم ننه

ی پنجره. اولدوز اول ترسید و كنار كشید. بعدش آنقدر شاد شد كه دریچه
 كالغه گفت:نگو. و پیش آمد. ننه

 ـ رفیق و ھمبازی ھم نداری؟
ھست. اما او را ھم دیگر خیلی كم می بینم. خیلی » یاشار« اولدوز گفت: 

 . به مدرسه می رود.كم
 كالغه گفت: بیا با ھم بازی كنیم.ننه

كالغه را گرفت و بغل كرد. سرش را بوسید. روش را بوسید. اولدوز ننه
پرھاش زبر بود. ننه كالغه پاھاش را جمع كرده بود كه لباس اولدوز 

كثیف نشود. اولدوز منقارش را ھم بوسید. منقارش بوی صابون می داد. 
 غه، تو صابون خیلی دوست داری؟گفت: ننه كال

 ننه كالغه گفت: می میرم برای صابون! 
ات می آوردم می اولدوز گفت: زن بابام بدش می آید. اگر نه، یكی به

 خوردی.
 ننه كالغه گفت: پنھانی بیار. زن بابات بو نمی برد.

 اش بگویی؟اولدوز گفت: تو نمی روی به
 ی كنم.ننه كالغه گفت: من؟ من چغلی كسی را نم

كالغه می آید  تو ھر كاری بكنی،« اولدوز گفت: آخر زن بابام می گوید: 
 ».خبرم می كند

ننه كالغه از ته دل خندید و گفت: دروغ می گوید جانم. قسم به این سر 
می آیم  سیاھم، من چغلی كسی را نمی كنم. آب خوردن را بھانه می كنم،

 می روم.لب حوض، بعدش صابون و ماھی می دزدم و در
 اولدوز گفت: ننه كالغه، دزدی چرا؟ گناه دارد.

ننه كالغه گفت: بچه نشو جانم. گناه چیست؟ این، گناه است كه دزدی 
نكنم، خودم و بچه ھام از گرسنگی بمیرند. این، گناه است جانم. این، 

گناه است كه نتوانم شكمم را سیر كنم. این گناه است كه صابون بریزد 
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ام كه این چیزھا را سنه بمانم. من دیگر آنقدر عمر كردهزیر پا و من گر
بدانم. این را ھم تو بدان كه با این نصیحتھای خشك و خالی نمی شود 
جلو دزدی را گرفت. تا وقتی كه ھر كس برای خودش كار می كند دزدی 

 ھم خواھد بود.
اولدوز خواست برود یك قالب صابون كش برود و بیاورد برای ننه كالغه. 
زن بابا خوردنی ھا را تو گنجه می گذاشت و گنجه را قفل می كرد. اما 
صابون را قایم نمی كرد. ننه كالغه را گذاشت لب دریچه و خودش رفت 

 پستو. یك قالب صابون مراغه برداشت و آورد.
چشمتان روز بد نبیند! اولدوز دید كه ننه كالغه در رفته و زن  ھا،بچه

رف پنجره. بقچه ی حمام زیر بغلش بود. باباش ھم دارد می آید ط
صورتش ھم مثل لبو سرخ بود. اولدوز بدجوری گیر افتاده بود. زن بابا 

سرش را از دریچه تو آورد و داد زد: اولدوز، باز چه شده خانه را زیرورو 
 ھا؟می كنی؟ مگر نگفته بودم جنب نخوری، 

تو بیاید. اولدوز  اولدوز چیزی نگفت. زن بابا رفت قفل در را باز كند و
ای كز كرد. زن بابا تو آمد و گفت: زودی صابون را زد زیر پیرھنش، گوشه

 نگفتی دنبال چه می گشتی؟
ام می اولدوز بیھوا گفت: مامان ... مرا نزن! داشتم دنبال عروسك گنده

 گشتم.
زن بابا از عروسك اولدوز بدش می آمد. گوش اولدوز را گرفت و پیچاند. 

 ام فكر عروسك نحس را از سرت در كن! می فھمی؟عه گفتهگفت: صد دف
بعد از آن، زن بابا رفت پستو برای خودش چایی دم كند. اولدوز جیش را 
بھانه كرد، رفت به حیاط . اینور آنور نگاه كرد، دید ننه كالغه نشسته 

ھا. لب بام ، چشمھاش نگران است. صابون را برد و گذاشت زیر گل و بته
كالغه خیلی آرام كالغه زد كه بیا صابونت را بردار. ننهننهچشمكی به 

ھا قایم شد. اولدوز ازش پرسید: ننه پایین آمد و رفت توی گل و بته
 ھات را می آری با من بازی كند؟كالغه، یكی از بچه

ننه كالغه پچ و پچ گفت: بعد از ناھار منتظرم باش. اگر شوھرم ھم راضی 
 بشود، می آرم.

 بونش را برداشت، پر كشید و رفت.آنوقت صا
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از شادیش  اولدوز چشمش را به آسمان دوخته بود. وقتی كالغ دور شد،
شروع كرد به جست و خیز. انگار كه عروسك سخنگویش را پیدا كرده بود. 
یكھو زن بابا سرش داد زد: دختر، برای چه داری رقاصی میكنی؟ بیا تو. 

 م پرستاری ات بكنم.گرما می زندت. من حال و حوصله ندار
وقت ناھار خوردن بود. اولدوز رفت نشست تو اتاق. چند دقیقه بعد باباش 

از اداره آمد. اخم و تخم كرده بود. جواب سالم اولدوز را ھم نداد. 
دستھایش را نشسته، نشست سر سفره و شروع كرد به خوردن. مثل اینكه 

 اش گفته بود.اش حرفی بهباز رییس اداره
ه بود كه بوی سیب زمینی سرخ شده ، اولدوز را بیھوش كند. به كم ماند

خوردن باباش نگاه می كرد و آب دھنش را قورت می داد. نمی توانست 
چیزی بردارد بخورد. زن بابا ھمیشه می گفت: بچه حق ندارد خودش 

برای خودش غذا بردارد. باید بزرگترھا در ظرف بچه غذا بگذارند، 
 بخورد.

 
 
  

 را بشناسیم» غهآقا كال« 
ماه شھریور بود. ناھار می خوردند. بابا و زن بابا خوابشان می آمد،      

بابا سرش داد می  می خوابیدند. اولدوز ھم مجبور بود بخوابد. اگرنه ،
زد، می گفت: بچه باید ناھارش را بخورد و بخوابد. اولدوز ھیچوقت نمی 

میگفت: امروز دیگر نمی بخوابد. پیش خود  ◌ً فھمید كه چرا باید حتما
اش را توانم بخوابم. اگر بخوابم، ننه كالغه می آید، مرا نمی بیند، بچه

 دوباره می برد.
پایین اتاق دراز كشید، خود را به خواب زد. وقتی بابا و زن بابا 

خوابشان برد، پاورچین پاورچین گذاشت رفت به حیاط ، نشست زیر سایه 
یش را شمرده بود كه كالغه سر رسید. ی درخت توت. سه دفعه انگشتھا

كرد كه می تواند اول نشست لب بام ، نگاه كرد به اولدوز. اولدوز اشاره
كالغه آمد نشست پھلوش. یك كالغ كوچولوی مامانی ھم پایین بیاید. ننه

 با خودش آورده بود. گفت: می ترسیدم خوابیده باشی.
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و زن بابا را به خواب دادم و اولدوز گفت: ھر روز می خوابیدم. امروز بابا 
 خودم نخوابیدم.

ننه كالغه گفت: آفرین، خوب كاری كردی. برای خوابیدن خیلی وقت 
 ھست. اگر روزھا بخوابی، پس شبھا چكار خواھی كرد؟

اولدوز گفت: این را به زن بابا بگو ... كالغ كوچولو را برای من آوردی؟ 
 چه مامانی!

ست اولدوز. خیلی دوست داشتنی بود. اش را داد به دننه كالغه بچه
 ناگھان اولدوز آه كشید. ننه كالغه گفت: آه چرا كشیدی؟

اولدوز گفت: یاد عروسكم افتادم. كاشكی پھلوم بود، سه تایی بازی می 
 كردیم.

ھام چند روزه اش را نخور. دختر بزرگ یكی از نوهننه كالغه گفت: غصه
آنھا را برایت می آورم، می شوید تخم می گذارد و بچه می آورد. یكی از 

 سه تا.
 ی دیگری نداری؟اولدوز گفت: مگر تو خودت بچه

 ننه كالغه گفت: چرا، دارم. سه تای دیگر ھم دارم.
 اولدوز گفت: پس خودت بیار.

ننه كالغه گفت: آنوقت خودم تنھا می مانم. دده كالغه ھم ھست. اجازه 
زبان باز نكرده. راه می رود،  نمیدھد. این را ھم كه برایت آوردم، ھنوز

ی دیگر ھم می پرواز بلد نیست. تا یك ھفته زبان باز می كند. تا دو ھفته
تواند بپرد. مواظب باش كه تا آخر دو ھفته بتواند بپرد. اگر نه، دیگر 

 ھیچوقت نمی تواند پر بكشد. یادت باشد.
 اولدوز گفت: اگر نتواند پر بكشد، چه؟

 اش بدھی؟است دیگر، می میرد. غذا میدانی چه به كالغه گفت: معلومننه
 اولدوز گفت: نه، نمی دانم.

ننه كالغه گفت: روزانه یك تكه صابون. كمی گوشت و اینھا. اگر ھم شد، 
گاھی یك ماھی كوچولو. تو حوض ماھی خیلی دارید. كرم ھم می خورد. 

 پنیر ھم می خورد.
 اولدوز گفت: خیلی خوب.

 ابات اجازه می دھد نگھش داری؟ننه كالغه گفت: زن ب
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اولدوز گفت: نه. زن بابام چشم دیدن این جور چیزھا را ندارد. باید 
 قایمش كنم.

كالغ كوچولو تو دامن اولدوز ورجه ورجه می كرد. منقارش را باز می كرد، 
یواشكی دستھای او را می گرفت و ول می كرد. چشمھای ریزش برق می 

ثل انگشت كوچك خود اولدوز. پرھاش چه زد. پاھاش نازك بود. درست م
 اش قشنگتر ھم بود.اش زبر نبود. از ننهنرم بود مثل پرھای ننه

 ننه كالغه گفت: خوب، می خواھی كجا قایمش كنی؟
اولدوز فكر این را نكرده بود. رفت توی فكر. كجا را داشت؟ ھیچ جا را. 

 گفت: تو گل و بوته ھا قایمش می كنم.
می شود. زن بابات می بیندش. از آن گذشته، وقتی به ننه كالغه گفت: ن

 ام خیس می شود و سرما می خورد.گلھا آب می دھد، بچه
 اولدوز گفت: پس كجا قایمش كنم؟

 ننه كالغه نگاھی اینور آنور انداخت و گفت: زیر پلكان بھتر است.
پلكان پشت بام می خورد. در شھرھای كوچك و ده از این پلكانھا زیاد 

ی مرغ بود. توی النه فقط پھن بود. كالغ كوچولو را زیر پلكان النه است.
گذاشتند آنجا درش را كیپ كردند كه گربه نیاید بگیردش، زن بابا بو 

نبرد. یك سوراخ ریز پایین دریچه بود و كالغ كوچولو می توانست نفس 
 بكشد.

 اولدوز به ننه كالغه گفت: ننه كالغه، اسمش چیست؟
 ».آقا كالغه« : به اش بگو ننه كالغه گفت

 اولدوز گفت: مگر پسر است؟
 ننه كالغه گفت: آره.

 شان یك جورند.اولدوز گفت: از كجاش معلوم كه پسر است؟ كالغھا ھمه
ننه كالغه گفت: شما اینطور فكر می كنید. كمی دقت كنی می فھمی كه 

 پسر، دختر فرق می كنند. سر و روشان نشان می دھد.
جا و آنجا حرف زدند و از ھم جدا شدند. اولدوز رفت به كمی ھم از این

اتاق. دراز كشید، چشمھاش را بست. وقتی زن بابا بیدار شد، دید كه 
اولدوز ھنوز خوابیده است. اما اولدوز راستی راستی نخوابیده بود. 
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اش بود. زیر چشمی زن بابا را نگاه خوابش نمی آمد. تو فكر آقا كالغه
 ی خندید.می كرد و تو دل م

  
 عنكبوتھای خوشمزه 

چند روزی گذشت. اولدوز خیلی شنگول و سرحال شده بود. بابا و زن بابا 
اش تعجب می كردند. شبی زن بابا به بابا گفت: نمی دانم این بچه چه

اش می رقصد. اصال عین خیالش نیست. باید اش می خندد. ھمهاست. ھمه
 ته و توی كارش را دربیارم.

 حرفھا را شنید، پیش خود گفت: باید بیشتر احتیاط كنم. اولدوز این
ھر روز دو سه بار به آقا كالغه سر می زد. گاھی خانه خلوت می شد، آقا 
كالغه را از النه درمی آورد، بازی می كردند. اولدوز زبان یادش می داد. 

اش می آورد: یك تكه ننه كالغه ھم گاھی می آمد، چیزی برای بچه
و این چیزھا. یك دفعه دو تا عنكبوت آورده بود. عنكبوتھا  گوشت، صابون

در منقار ننه كالغه گیر كرده بودند، دست و پا می زدند، نمی توانستند 
در بروند. چه پاھای درازی ھم داشتند. اولدوز ازشان ترسید. ننه كالغه 

 ام چه جوری می خوردشان.گفت: نترس جانم، نگاه كن ببین بچه
كالغه با اشتھا قورتشان داد. بعد منقارش را چند دفعه از راستی ھم آقا 

چپ و راست به زمین كشید و گفت: ننه جان، باز ھم از اینھا بیار. خیلی 
 خوشمزه بودند.

 اش گفت: خیلی خوب.ننه
 اولدوز گفت: تو آشپزخانه، ما از اینھا خیلی داریم. برایت می آورم.

 كرد. آقا كالغه آب دھنش را قورت داد و تشكر
از آن روز به بعد اولدوز اینور آنورمی گشت، عنكبوت شكار می كرد، می 

اش را ھم می انداخت كه در نروند، بعد گذاشت تو جیب پیراھنش، دكمه
سر فرصت می برد می داد به آقا كالغه. البته اینھا برای او غذا حساب 

ا بود. نمی شد. اینھاجای خروسك قندی و نقل و شیرینی و این جور چیزھ
می میرد. ھیچ  ◌ً ننه كالغه گفته بود كه اگر موجود زنده غذا نخورد حتما
 چیز نمی تواند او را زنده نگه دارد. ھیچ چیز، مگر غذا.

یك روز سر ناھار، زن بابا دید كه چند عنكبوت دست و پا شكسته دارند 
توی سفره راه می روند. اولدوز فھمید كه از جیب خودش در رفته اند. 



 www.gagesh.com  

تاپ تاپ شروع كرد به زدن. اول خواست جمعشان كند و بگذارد توی  دلش
جیبش. بعد فكر كرد بھتراست به روی خودش نیاورد. زن بابا پاھاشان را 

 گرفت و بیرون انداخت. و بال به خیر گذشت.
بعداز ناھار اولدوز به سراغ آقا كالغه رفت كه باقیمانده عنكبوتھا          
دو تای عنكبوتھای قبلی را ھم از گوشه و كنار حیاط اش بدھد. یكی را به

باز پیدا كرده بود. یكیشان را با دو انگشت گرفت كه توی دھن آقا كالغه 
بگذارد. این را از ننه كالغه یاد گرفته بود كه چطوری با نوك خودش غذا 

 اش می گذارد.توی دھن بچه
شد و سرش را آقا كالغه می خواست عنكبوت را بگیرد كه یكھو چندشش 

 عقب كشید و گفت: نمی خورم اولدوز جان.
 اولدوز گفت: آخر چرا، كالغ كوچولوی من؟

 آقا كالغه گفت: ناخنھات را نگاه كن ببین چه ریختی اند؟
 اولدوز گفت: مگر چه ریختی اند؟

آقا كالغه گفت: دراز، كثیف، سیاه! خیلی ببخشید اولدوز خانم، فضولی 
نم غذایی را بخورم كه ... می فھمید اولدوز می كنم. اما من نمی توا

 خانم؟
اولدوز گفت: فھمیدم. خیلی ازت تشكر می كنم كه عیب مرا تو صورتم 

گفتی. خود من دیگر بعد از این نخواھم توانست با این ناخنھای كثیف 
 غذا بخورم. باور كن.

  
 داد و بیداد بر سر ماھی و حكم اعدام ننه كالغه

سرخ و ریز بودند. روز ششم یا ھفتم بود كه اولدوز  تو حوض چند تا ماھی
یكی را با كاسه گرفت و داد آقا كالغه قورتش داد. اولین ماھی بود كه 

اش شنیده بود كه شكار ماھی و قورت دادنش خیلی مزه می خورد. از ننه
ی او مثل زن بابای اولدوز نبود، خیلی دارد، اما ندیده بود كه چطور. ننه

اش خوب است، چه چیز ست. می فھمید كه چه چیز برای بچهچیز می دان
بد است. اگر آقا كالغه چیز بدی ازش می خواست سرش داد نمی زد. می 

گفت كه: بچه جان، این را برایت نمی آرم، برای اینكه فالن ضرر را دارد، 
برای اینكه اگر فالن چیز را بخوری نمی توانی خوب قارقار بكنی، برای 

 برای اینكه ... ت می گیرد،اینكه صدای
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علت ھمه چیز را می گفت. اما زن بابا اینجوری نبود. ھمیشه با اوقات 
تلخی می گفت: اولدوز، فالن كار را نكن، بھمان چیز را نخور، فالنجا نرو، 

اینجوری نكن، آنجوری نكن، راست بنشین، بلند حرف نزن، چرا پچ و پچ 
یچوقت نمی گفت كه مثال چرا باید می كنی، و از این حرفھا. زن بابا ھ

بلند حرف نزنی، چرا باید ظھرھا بخوابی. اولدوز اول ھا فكر می كرد كه 
ھا مثل زن بابا می شوند. بعد كه با ننه كالغه آشنا و دوست ی ننهھمه

 شد، فكرش ھم عوض شد.
زن بابا فرداش فھمید كه یكی از ماھیھا نیست. داد و فریادش رفت به 

ناھار به شوھرش گفت: كار، كار كالغه است. ھمان كالغه كه آسمان. سر 
ھی می آید لب حوض صابون دزدی. خیلی ھم پرروست. اگر گیرش بیارم، 

 دارش می زنم؛ اعدامش می كنم.
فحش ھای بدبد ھم به ننه كالغه داد. اولدوز صداش درنیامد. اگر چیزی 

ی دارد. بخصوص ◌ّ می گفت، زن بابا بو می برد كه او با كالغه سر و سر
 كه روز پیش نزدیك بود لب حوض مچش را بگیرد.

بابا گفت: اصال كالغھا حیوانھای كثیفی ھستند، دله دزدند. یك كالغ 
ی عمرم ندیدم. خوب مواظبش باش. اگرنه، یك دانه ماھی حسابی در ھمه

 توی حوض نمی گذارد بماند.
ندانش مزه كرده، زن بابا گفت: آره، باید مواظبش باشم. حاال كه زیر د

 دلش می خواھد ھمه شان را بگیرد.
اولدوز تو دل به نادانی زن باباش خندید. برای اینكه كالغھا دندان 

 ندارند. ننه كالغه خودش می گفت.
  
 كالغه خیلی چیزھا می داند و از مرگ نمی ترسدننه 

ی ظھری ننه كالغه آمد. ھمه خواب بودند. دو تایی نشستند زیر سایه
 ت توت. اولدوز ھمه چیز را گفت.درخ
كالغه گفت: فكرش را ھم نكن. اگر زن بابا بخواھد مرا بگیرد، ننه

 چشمھاش را در می آرم.
بعد آقا كالغه را از النه درآوردند. آقا كالغه دیگر زبان باز كرده بود. 

مثل اولدوز و ننه كالغه كه البته نه، اما نسبت به خودش بد حرف نمی 
گل و بته ھا جست و خیز كرد، اینور آنور رفت، پر زد و بعد  زد. كمی الی
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كالغه به اش یاد داد كه چه جوری آمد نشست پھلوی مادرش. ننه
 شپشھاش را با منقار بگیرد و بكشد.

ننه كالغه زخمی زیر بال چپش داشت. آن را به اولدوز و پسرش نشان 
بودم صابون داد، گفت: این را پنجاه شصت سال پیش برداشتم. رفته 

دزدی، مرد صابون پز با دگنك زد و زخمی ام كرد. پنج سال تمام طول 
كشید تا زخمم خوب شد. از میوه ھای صحرایی پیدا كردم و خوردم، 

 آخرش خوب شدم.
اولدوز از سواد و دانش ننه كالغه حیرت می كرد. آرزو می كرد كه كاش 

ط یك دفعه از زن ی خودش یادش نمی آمد. فقمادری مثل او داشت. ننه
ای ھم دارد: یك روز بابا و زن بابا دعوا می بابا شنیده بود كه ننه

من دیگر  اش،كردند. زن بابا گفت: دخترت را ھم ببر ده ، ول كن پیش ننه
نمی توانم كلفتی او را ھم بكنم، ھمین امروز و فردا خودم صاحب بچه می 

 شوم.
ده بود و وقت زاییدنش رسیده راستی راستی باز ھم شكم زن بابا جلو آم

 بود.
یكی دو دفعه ھم عموی اولدوزچیزھایی از مادرش گفته بود. عمو گاه 

گاھی از ده به شھر می آمد و سری به آنھا می زد. اولدوز فقط می دانست 
اش در ده زندگی می كند و او را دوست دارد. چیز دیگری از او كه ننه

 نمی دانست.
اش را بوسید و پر كشید نشست ز را بوسید، بچهآن روز ننه كالغه اولدو

لب بام كه برود به شھر كالغھا. اولدوز گفت: سالم مرا به آن یكی 
 برسان.» دده كالغه« ھات و بچه
ھا بفرستد. پستانكی ای چیزی ھم به بچهبعد یادش افتاد كه تحفه         

از  آورد،تو جیب پیرھنش داشت. زن بابا برایش خریده بود. آن را در
ھاش. كالغه كه بدھد به بچهھا رفت پشت بام، پستانك را داد به ننهپله

آنوقت ننه كالغه پرید و رفت نشست سر یك درخت تبریزی. روش را كرد 
 به طرف اولدوز، قارقاری كرد و پرید و رفت از چشم دور شد.

  
 »یاشار« دیدار كوتاھی با  

ری دورھا را نگاه می كرد. ناگھان اولدوز پشت بام ایستاده بود، ھمینجو
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یادش آمد كه بیخبر از زن بابا آمده پشت بام. كمی ترسید. نگاھی به 
حیاط و خانه ھای دور و بر كرد. راستی پشت بام چقدر قشنگ بود. به 

« بود. یكھو» یاشار« یی دست چپی نگاه كرد. اینجا خانهحیاط ھمسایه
ی سگ كه فت نشست دم النهپاورچین پاورچین بیرون آمد، ر» یاشار

ھمیشه خالی بود. یاشار دو سه سال از اولدوز بزرگتر بود. یك پسر زرنگ 
و مھربان. اولدوز ھرچه كرد كه یاشار ببیندش ، نشد. صداش را ھم نمی 

توانست بلندتر كند. داشت مأیوس می شد كه یاشار سرش را بلند كرد، او 
آمد پای دیوار و گفت: تو آنجا را دید. اول ماتش برد، بعد با خوشحالی 

 چكار می كنی، اولدوز؟
 گفتم برم پشت بام اینور آنور نگاه كنم. اولدوز گفت: دلم تنگ شده بود،
 یاشار گفت: زن بابات كجاست؟

اولدوز ھمه چیز را فراموش كرده بود. تا این را شنید یادش افتاد كه آقا 
بیدار شود، آنوقت ...  كالغه را گذاشته وسط حیاط ، ممكن است زن بابا

وای ، چه بد! ھولكی از یاشار جدا شد و پایین رفت. آقا كالغه را آورد 
تپاند تو النه. داشت درش را می بست كه صدای زن بابا بلند شد: اولدوز، 

 كدام گوری رفتی قایم شدی؟ چرا جواب نمی دھی؟
اش را دل اولدوز تو ریخت. اول نتوانست چیزی بگوید. بعد كمی دست و پ

 جمع كرد و گفت: اینجا ھستم مامان، دارم جیش می كنم.
 زن بابا دیگر چیزی نگفت. بال به خیر و خوشی گذشت. 

  
 اعدام ننه كالغه 

فردا صبح زود اولدوز از خواب پرید. ننه كالغه داشت قارقار می كرد و 
كمك می خواست. مثل اینكه دارند كسی را می كشند و جیغ می كشد. 

ا عجله دوید به حیاط . زن بابا را دید ایستاده زیر درخت توت، اولدوز ب
ننه كالغه را آویزان كرده از درخت ، حیوانكی قارقار می كند، زن بابا با 

چوب می زندش و فحش می دھد. صورت زن بابا زخم شده بود و خون 
 چكه می كرد. كالغه پرپر می زد و قارقار می كرد. از پاھاش آویزان بود.

وز خودش ھم ندانست كه چه وقت دوید طرف زن بابا، پاھاش را بغل اولد
كرد و گازش گرفت. زن بابا فریاد زد: آ...خ! و اولدوز را از خود دور كرد. 
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سیلی محكمی خواباند بیخ گوشش. اولدوز افتاد، سرش خورد به سنگھا، 
 از ھوش رفت و دیگر چیزی نفھمید.

  
 خواب پریشان اولدوز

ھا ھم بودند. زن ر چشمش را باز كرد. چند نفر از ھمسایهاولدوز وقت ظھ
بابا نشسته بود باالی سرش. با قاشق دوا توی حلق اولدوز می ریخت. یك 
چشم و پیشانیش را با دستمال سفیدی بسته بود. چشمھای اولدوز تاریك 
روشن می دید. بعد یك یك آدمھا را شناخت. یاشار را ھم دید كه نشسته 

 اش و زل زده بود به او.نهبود پھلوی ن
ھولكی گفت: شكر! چشمھاش  زن بابا دید كه اولدوز چشمھاش را باز كرد،

 را باز كرد. دیگر نمی میرد. اولدوز!.. حرف بزن!..
اولدوز نمی توانست حرف بزند. سرش را برگرداند طرف زن بابا. ناگھان 

ھا وانهصدای قارقار ننه كالغه از ھر طرف برخاست. اولدوز مثل دی
موھای زن بابا را چنگ انداخت و جیغ كشید. اما سرش چنان درد گرفت 

اش كه بی اختیار دستھایش پایین آمد و صداش برید. آنوقت ھق ھق گریه
بلند شد و گفت: ننه كالغه... كو؟ .. كو؟ .. ننه كالغه ... كو؟ .. كالغ 

 كوچولو چه شد؟.. ننه!.. ننه!..
دوید. ھر كسی حرفی می گفت و می خواست  یاشار پیش از ھمه به طرفش

او را آرام كند. اما اولدوز ھای ھای گریه می كرد. زن بابا مھربانی می 
كرد. نرم نرم حرف می زد. می گفت: گریه نكن اولدوز جان، دوات را 

 بخوری زود خوب می شوی.
آخرش اولدوز از گریه كردن خسته شد و به خواب رفت. خواب دید كه ننه 

از درخت توت آویزان است، دارد خفه می شود، می گوید: ا ولدوز،  كالغه
من رفتم، حرفھایم را فراموش نكن، نترس! اولدوز دوید طرف درخت. یكھو 

زن بابا از پشت درخت بیرون آمد، خواست با لگد بزندش. اولدوز جیغ 
كشید و ترسان از خواب پرید و ھق ھق گریه اش بلند شد. این دفعه فقط 

و زن بابا در اتاق بودند. باز به خواب رفت. كمی بعد ھمان خواب را بابا 
دید، جیغ كشید و از خواب پرید. تا شب ھمینجوری ھی می پرید و می 

خوابید. یك دفعه ھم چشم باز كرد، دید كه شب است، دكتر دارد 
اش می كند. بعد شنید كه دكتر به باباش می گوید: زخمش مھم معاینه
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می شود. اما بچه خیلی ترسیده. پرپر می زند. از چیزی  نیست. زود خوب
اش می زنم، آرام می گیرد و می خیلی سخت ترسیده. االن سوزنی به

 خوابد.
 ام.اولدوز گفت: من گرسنه

اش زد، زن بابا برایش شیرآورد. اولدوز شیر را خورد. دكتر سوزنی به
 كیفش را برداشت و رفت.

چیزی نمی گفت. می خواست حرفھای بابا  اولدوز نگاه می كرد به سقف و
 و زن بابا را بشنود. اما چیز زیادی نشنید. زود خوابش برد.

  
 درد دل آقا كالغه و چگونه ننه كالغه گرفتار شد

فردا صبح، اولدوز یاد آقا كالغه افتاد. دستش لرزید، چایی ریخت روی 
ا بود. ای رفت اما چیزی نگفت. بابا سر پلحاف. زن بابا چشم غره

شلوارش را می پوشید كه به اداره برود. اولدوز می خواست پا شود برود 
ای نبود. ھیچ نمی دانست چه بر سر آقا پیش آقا كالغه. اما كار عاقالنه

كالغه آمده ، نمی دانست ننه كالغه چه جوری گیر زن بابا افتاده، آن ھم 
جای منقار ننه صبح زود. زن بابا دستمال روی چشمش را باز كرده بود. 

 كالغه روی ابرو و پیشانیش معلوم بود.
ی یاشار، زود برمی گردم. بابا كه رفت، زن بابا گفت: من می رم پیش ننه

ام. این دفعه كه نمی توانم ترا با خودم خیلی وقت است به حمام نرفته
 ی یاشار می تواند با من به حمام برود.ببرم. می خواھم ببینم ننه

ی راستی مھربان شده بود. ھیچوقت با اولدوز اینطور حرف زن بابا راست
نمی زد. اما اولدوز نمی خواست با او حرف بزند. ازش بدش می آمد. یك 

دفعه چیزی به خاطرش رسید و گفت: مامان، حاال كه تو داری می روی به 
 حمام، یاشار را ھم بگو بیاید اینجا. من تنھایی حوصله ام سر می رود.

 اش.اخم كرد و گفت: یاشار می رود به مدرسه زن بابا كمی
اولدوز چیزی نگفت. زن بابا رفت. اولدوز پا شد و رفت سراغ آقا كالغه. 
حیوانكی آقا كالغه توی پھن كز كرده بود و گریه می كرد. تا اولدوز را 

 دید، گفت: اوه، باالخره آمدی!..
 اولدوز گفت: مرا ببخش تنھات گذاشتم.

اال چیزی بیار بخورم، بعد صحبت می كنیم. خیلی آقا كالغه گفت: ح
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 ام.ام، خیلی تشنهگرسنه
اولدوز رفت و آب و غذا آورد. آقا كالغه چند لقمه خورد و گفت: من فكر 

 ام.كردم تو ھم رفتی دنبال ننه
 ات كجا رفت؟اولدوز گفت: ننه

آقا كالغه گفت: ھیچ جا. زن بابا آنقدر زدش كه مرد، بعد انداختش تو 
 زباله دانی یا كجا.

اش را خورد و گفت: چه آخر و عاقبتی! حاال سگھا بدنش را اولدوز گریه
 اند.اند و خوردهتكه تكه كرده

آقا كالغه گفت: ممكن نیست، آخر ما كالغھا گوشتمان تلخ است. سگھا 
ی ما آنقدر حتی جرئت نمی كنند نیششان را به گوشت ما بزنند. مرده

دانی یا ام تو زبالهه بپوسد و پخش شود. االنه ننهروی زمین می ماند ك
 یك جای دیگری افتاده و دارد می پوسد.

اولدوز نتوانست جلو خودش را بگیرد. زد زیر گریه. آقا كالغه ھم گریست. 
آخر اولدوز گفت: حاال زن بابا می آید، ما را می بیند، من می روم. بعد 

 یم.كه زن بابا رفت به حمام، باز پیشت می آ
آنوقت در النه را بست و رفت زیر لحافش دراز كشید. زن بابا آمد. 

اش. اش را برداشت، رفت. اولدوز با خیال راحت آمد پیش كالغهبقچه
آفتاب قشنگ پھن شده بود. آقا كالغه را بیرون آورد. در را باز گذاشت كه 

 آفتاب توی النه بتابد.
ا از چپ و راست به زمین آقا كالغه بالھایش را تكان داد، منقارش ر

 كشید و گفت: راستی اولدوز جان، آزادی چیز خوبی است.
 اولدوز آه كشید و گفت: تو فھمیدی ننه كالغه صبح زود آمده بود چكار؟

 آقا كالغه گفت: فھمیدم.
 اولدوز گفت: می توانی به من ھم بگویی؟

یغ آفتاب آقا كالغه گفت: راستش، آمده بود مرا ببرد پرواز یادم بدھد. ت
آمد پیش من، گفت: امروز روز پرواز است. برادرھا و خواھرت را می برم 

ام پرواز یاد بدھم. تو ھم باید بیایی. بعد برمی گردانمت. من به ننه
 گفتم: اولدوز چه؟ خبرش نمی كنی؟

ام در النه را بست، آمد ترا خبر كند، كمی ام گفت: خبرش می كنم. ننهننه
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مدی. من توی النه بودم. یكھو صدای بگیر ببند شنیدم. گذشت تو بیرون نیا
مگر ما « ام می گفت: دلم ریخت. ننه» قار!.. قا.. ر!..«  ام جیغ كشید: ننه

توی این شھر حق زندگی نداریم؟ چرا نباید با ھر كه خواستیم آشكارا 
ام از سوراخ زیر دریچه نگاه كردم و دیدم زن بابات ننه» دوستی نكنیم؟

ام را نمی ر غربال گیر انداخته. معلوم بود كه چیزی از حرفھای ننهرا زی
 فھمید.

 اولدوز بی تاب شده بود. به عجله پرسید: بعد چه شد؟
ام را با طناب بست، از درخت توت آویزان كرد. آقا كالغه گفت: بعد ننه

ننه ام یكھو جست زد و با منقارش زد صورت زن بابا را زخم كرد. آنوقت 
ام را بزند. اولدوز گفت: ا از كوره در رفت و شروع كرد با دگنك ننهزن باب

 ننه كالغه حرف دیگری نگفت؟
آقا كالغه گفت: چرا. گفت كه ای زن بابای نفھم، تو خیال می كنی كه 

كالغھا از دزدی خوششان می آید؟ اگر من خورد و خوراك داشته باشم كه 
مگر مرض دارم كه باز ھم ھایم را سیر كنم، بتوانم شكم خودم و بچه

دزدی كنم؟.. شكم خودتان را سیر می كنید، خیال می كنید ھمه مثل شما 
 ھستند!..

 اش را خورد و پرسید: بعد چه؟آقا كالغه ساكت شد. اولدوز گریه
آقا كالغه گفت: بعد تو بیرون آمدی. با یك تا پیراھن ... باقیش را ھم كه 

 خودت می دانی.
ش شدند. اولدوز گفت: پس ننه كالغه رفت و تمام ای ھر دو خامولحظه

 شد! حاال چكار كنیم؟
 آقا كالغه گفت: من باید پرواز یاد بگیرم.

 اش به فكر خودم ھستم.اولدوز گفت: درست است. من ھمه
ام، برادرھام، خواھرم، ننه بزرگم می دانستند آقا كالغه گفت: كاش دده

 كجا ھستیم.
 می كردند.اولدوز گفت: آره ، كمكمان 

ام می گفت تا چند روز دیگر پرواز یاد آقا كالغه گفت: یادت ھست ننه
 نگیرم می میرم؟

 اولدوز گفت: یادم ھست.
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 آقا كالغه گفت: تو حساب دقیقش را می دانی؟
 اولدوز با انگشتھاش حساب كرد و گفت: بیشتر از شش روز وقت نداریم.

 آقا كالغه گفت: به نظر تو چكار باید بكنیم؟
اولدوز گفت: می خواھی ترا بدھم به یاشار، ببرد تو صحرا پرواز یادت 

 بدھد؟
 آقا كالغه گفت: یاشار كیست؟

 ی دست چپیمان.اولدوز گفت: ھمین ھمسایه
 آقا كالغه گفت: اگر پسر خوبی باشد من حرفی ندارم.

نگھدار ھم ھست. اما چه جوری خبرش  ◌ّ اولدوز گفت: خوب كه ھست، سر
 كنیم؟

 بگو بیاید مرا ببرد. غه گفت: االنه برو پشت بام،آقا كال
 اولدوز گفت: حاال نمی شود، رفته مدرسه.

آقا كالغه گفت: مدرسه؟ ھنوز چند روز دیگر از تعطیلھای تابستانی 
 داریم.

اولدوز گفت: تو راست می گویی. زن بابا گولم زده. االنه مدرسه ھا 
 منتظرم باش. تعطیل است. من می روم پشت بام، تو ھمینجا

در پله دوم بود كه صدای پایی از كوچه آمد. اولدوز زود كالغه را گذاشت 
توی النه، درش را بست، رفت به اتاق، زیر لحاف دراز كشید و چشم به 

 حیاط دوخت. 
 خانه قرق می شود 

صدای عوعوی سگی شنیده شد. در صدا كرد. بابا تو آمد. بعد ھم عمو، 
اھی ھم پشت سر آنھا تو تپید. سر طناب سگ برادر كوچك بابا. سگ سی

 در دست عمو بود.
 بابا گفت: حاال دیگر ھیچ كالغی نمی تواند پاش را اینجا بگذارد.

 عمو گفت: زمستان كه رسید باید بیایم ببرمش.
 بابا گفت: عیب ندارد. زمستان كه بشود ما ھم سگ الزم نداریم.

 ته؟عمو گفت: اولدوز كجاست؟ ھمراه زن داداش رف
 بابا گفت: نه، مریض شده خوابیده.

طناب سگ را به درخت توت بستند و آمدند به اتاق. اولدوز عموش را 
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 ی خودش می آمد.دوست داشت. بیشتر برای این كه از ده ننه
اش چیزی نگفت. بابا بدش می آمد عمو حال اولدوز را پرسید، اما از ننه
 كه پھلوی او از زن اولش حرف بزنند.

 ات بر نمی گردی؟ه بابا گفت: به ادارهعمو ب
 بابا گفت: نه، اجازه گرفتم. وقت ھم گذشته.

پس از آن باز صحبت به سگ و كالغھا كشید. بابا ھی بد كالغھا را می 
گفت. مثال می گفت كه: كالغھا دزدھای كثیف و ترسویی ھستند. می آیند 

و چیزی دزدی می كنند، اما تا كسی را می بینند كه خم شد سنگی 
 بردارد، زودی در می روند.

یك ساعت از ظھر گذشته، زن بابا آمد. سگ اول غرید، بعد كه عمو از 
 پنجره سرش داد زد، صداش را برید.

زن بابا از عمو رو می گرفت. عمو ھم پھلوی اوسرش را پایین می انداخت 
و ھیچ به صورت زن داداش نگاه نمی كرد. اولدوز خاموش نشسته بود. به 

مو زل زده بود. ناگھان گفت: عمو، نمی توانی سگت را ھم با خودت ع
 ببری؟

 بابا یكه خورد. عمو برگشت طرف اولدوز و پرسید: برای چه ببرمش؟
زبان اولدوز به تته پته افتاد. نمی دانست چه بگوید. آخرش گفت: من ... 

 من می ترسم.
 بابا گفت: ول كن بچه. ادا در نیار!

 م، سگ خوبی است. می گویم ترا گاز نمی گیرد. عمو گفت: نترس جان
بابا گفت: ولش كن! زبان آدم سرش نمی شود. خودش بدتر از سگ ھمه را 

گاز می گیرد. بیخود و بیجھت ھم طرف كالغھای دله دزد را می گیرد. 
 ھیچ معلوم نیست از این حیوانھای كثیف چه خوبی دیده.

د و خوابید. وقتی بیدار شد، اولدوز دیگر چیزی نگفت. لحاف را سرش كشی
دید كه عمو گذاشته رفته، سگ توی حیاط عوعو می كند و كالغھا را می 

 تاراند.
از آن روز به بعد خانه قرق شد. ھیچ كالغی نمی توانست پایین بیاید. 

ای گوشت حتی اولدوز با ترس و لرز به حیاط می رفت. یك دفعه ھم تكه
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گ سیاه از دستش قاپید و خورد، گوسفند به آقا كالغه می برد كه س
 اولدوز جیغ كشید و تو دوید.

  
 روزھای پریشانی و نگرانی ، گرسنگی و ترس

اولدوز از رختخواب درآمد. زخم پیشانی زن بابا زود خوب شد، اما زخم 
سر اولدوز خیلی طول كشید تا خوب شد. رفتار زن بابا دوباره عوض شده 

می زد. جای دندانھای اولدوز تو گوشت بود. بدتر از پیش سر اولدوز داد 
 رانش معلوم بود.

وضع آقا كالغه خیلی بد شده بود. ھمیشه گرسنگی می كشید. اولدوز ھر 
چه می كوشید نمی توانست آب و غذای او را سر وقت بدھد. سگ سیاه 

چھار چشمی ھمه جا را می پایید. به ھر صدای ناآشنایی پارس می كرد. 
آقا كالغه، یاشار بود. اگر یاشار كمكشان می كرد، تنھا امید اولدوز و 

كارھا درست می شد. اما نمی دانستند چه جوری او را خبر كنند. اولدوز 
از ترس سگ، پشت بام ھم نمی رفت. یعنی نمی توانست برود. سگ سیاه 

مجال نمی داد. سر و صدا راه می انداخت. ممكن بود گاز ھم بگیرد. 
 د و بو می كشید.ھمیشه حیاط را گشت می ز

اش ی آنھا می آمد. اما نمی شد چیزی بهی یاشار گاھگاھی به خانهننه
گفت. از كجا معلوم كه او ھم دست راست زن باباش نباشد؟ به آدمھای 

این دور و زمانه نمی توان زود اطمینان كرد. تازه ، زن بابا ھیچوقت او را 
 با كسی تنھا نمی گذاشت.
ند، پنج روز با پریشانی و نگرانی گذشت ، یك روزھا پشت سر ھم گذشت

روز فرصت ماند. اولدوز می دانست كه باید ھمین امروز آقا كالغه را 
پرواز بدھد. اگرنه، خواھد مرد. اما چه جوری باید پرواز بدھد؟ نمی 

 دانست.
آخرش فرصتی پیش آمد و توانست یاشار را ببیند. ھمان روز زن بابا می 

ود. اولدوز گفت: مامان، من از سگ می ترسم. خواست به عروسی بر
 تنھایی نمی توانم تو خانه بمانم.

ی یاشار. اولدوز زن بابا اخم كرد و دست او را گرفت و برد سپرد دست ننه
اش پرسید: پس یاشار از ته دل شاد بود. یاشار را در خانه ندید. از ننه

 كجاست؟
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 مدرسه ھا باز شده.ننه گفت: رفته مدرسه ، جانم. آخر از دیروز 
 اولدوز نشست و منتظر یاشار شد.

  
 نقشه برای آزاد كردن آقا كالغه 

ظھر شد، یاشار دوان دوان آمد. تا اولدوز را دید، سرخ شد و سالم كرد. 
اش او اولدوز جواب سالمش را داد. یاشار خواھر شیرخواری ھم داشت. ننه

 فتند به حیاط.را شیر می داد كه بخواباند. اولدوز و یاشار ر
 اولدوز آرام و غمگین گفت: یاشار می دانی چه شده؟

 یاشار گفت: نه.
 اولدوز گفت: آقا كالغه دارد می میرد.

 یاشار گفت: كدام آقا كالغه؟
 ی من دیگر!اولدوز گفت: آقا كالغه

 یاشار گفت: مگر تو كالغ ھم داشتی؟
 اولدوز گفت: آره ، داشتم. حاال چكار كنیم؟

 یجان پرسید: از كجا گیرت آمده ؟یاشار با ھ
 اولدوز گفت: بعد می گویم ، حال می گویی چكار كنیم؟

 یاشار گفت: از گرسنگی می میرد؟
 اولدوز گفت: نه.

 یاشار گفت: زخمی شده ؟
 اولدوز گفت: نه.

 یاشار گفت: آخر پس چرا می میرد؟
 رد.می می ◌ً اولدوز گفت: نمی تواند بپرد. كالغ اگر نتواند بپرد، حتما

 یاشار گفت: بده من یادش بدھم.
 ام.اولدوز گفت: زیر پلكان قایمش كرده

 ؟یاشار گفت: زن بابات خبر داره
 اولدوز گفت: اگر بو ببرد، می كشدش.

 یاشار گفت: باید كلكی جور كنیم.
 اولدوز گفت: اول باید كلك سگه را بكنیم. مگر صداش را نمی شنوی؟

نمی گذارد آقا كالغه را در ببریم. یكی یاشار گفت: چرا، می شنوم. سگه 
 من فكر بكنم ، نقشه بكشم ، كارش را بكنم. دو روز مھلت بده،
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اولدوز گفت: فرصت نداریم. باید ھمین امروز آقا كالغه را در ببریم. 
 اگرنه، می میرد. ننه كالغه به خودم گفته بود.

جوشی در  یاشار به ھیجان آمده بود. حس می كرد كه كارھای پر جنب و
 پیش است. با عجله پرسید: ننه كالغه دیگر كیست؟

ی آقا كالغه است. اینھا را بعد می گویم. حاال باید كاری اولدوز گفت: ننه
 بكنیم كه آقا كالغه نمیرد.

یاشار گفت: بعد از ظھر من به مدرسه نمی روم، دزدكی می رویم و آقا 
 كالغه را می آریم.

ی یاشار رفت سر خوردند. بعد از ناھار، ددهناھار، نان و پنیر و سبزی 
 ی شیرخوارشان خوابید.اش با بچهكارش. ننه

 یاشار گفت: من و اولدوز نمی خوابیم. من باید به درس و مشقم برسم.
اش او را تنھا یاشار گاھگاھی از این دروغھا سر ھم می كرد كه ننه

 بگذارد.
  

 قتل برای آزادی آقا كالغه از زندان
عد، ھر دو بیرون آمدند. از پلكان رفتند پشت بام. نگاھی به اینور كمی ب

آنور كردند، دیدند سگ سیاه را ول داده اند، آمده لم داده به در خانه ی 
 آقا كالغه و خوابیده.

 یاشار گفت: من می روم پایین، كالغه را می آرم.
 اولدوز گفت: مگر نمی بینی سگه خوابیده دم در؟

 می گویی. بیچاره آقا كالغه، ببینی چه حالی دارد!یاشار گفت: راست 
 اولدوز گفت: فكر نمی كنم زیاد بترسد. كالغ پر دلی است.

 یاشار گفت: حاال چكار بكنیم؟
 اولدوز گفت: فكر بكنیم، دنبال چاره بگردیم.

 ای می كشم...یاشار گفت: االن فكری می كنم. االن نقشه
جا گرفته بود. زن بابا دور خم  ی بامی زن بابا در یك گوشهخم سركه

سنگ چیده بود كه نیفتد. چشم یاشار به سنگھا افتاد. یكھو گفت: بیا 
 سگه را بكشیم.

 اولدوز یكه خورد، گفت: بكشیم؟
 یاشار گفت: آره. اگر بكشیم برای ھمیشه از دستش خالص می شوی.
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 اولدوز گفت: من می ترسم.
 یاشار گفت: من می كشمش.

 ه نیست؟اولدوز گفت: گنا
یاشار گفت: گناه ؟ نمی دانم. من نمی دانم گناه چیست. اما مثل این كه 

 راه دیگری نیست. ما كه به كسی بدی نمی كنیم گناه باشد.
 اولدوز گفت: سگ مال عمویم است.

یاشار گفت: باشد. عموت چرا سگش را آورده بسته اینجا كه ترا بترساند 
 و آقا كالغه را زندانی كند، ھا؟

دوز جوابی نداشت بدھد. یاشار پاورچین پاورچین رفت سنگ بزرگی اول
 برداشت و آورد، به اولدوز گفت: تو خانه كسی ھست؟

اولدوز گفت: مامان رفته عروسی. بابا را نمی دانم. من دلم به حال سگ 
 می سوزد.

یاشار گفت: خیال می كنی من از سگ كشی خوشم می آید؟ راه دیگر ی 
 نداریم. 

له پایین رفت، رسید باالی سر سگ. آنوقت سنگ را باال برد و بعد یك پ
ای ی خفهیكھو آورد پایین، ول داد. سنگ افتاد روی سر سگ. سگ زوزه

كشید و شروع كرد به دست و پا زدن. ناگھان صدای بابای اولدوز بگوش 
رسید. اینھا خود را عقب كشیدند. بابا بیرون آمد و دید كه سگ دارد جان 

 می دھد.
یاشار بیخ گوش اولدوز گفت: بیا در برویم. حاال بابات سنگ را می بیند و 

 می آید پشت بام.
 : كالغه را ول كنیم؟اولدوز گفت

 یاشار گفت: بعد من می آیم به سراغش.
ھر دو یواشكی پایین آمدند و رفتند در اتاق نشستند. كتابھای یاشار را 

ال می كرد كه درس حاضر طوری كه ھر كس می دید خی ریختند جلوشان،
می كنند. اما دلشان تاپ تاپ می زد. رنگشان ھم كمی پریده بود. صدای 
پای بابا پشت بام شنیده شد. بعد صدایی نیامد. یاشار به تنھایی رفت 

پشت بام. بابای اولدوز لباس پوشیده بود و ایستاده بود كنار الشه ی 
 سگ. بعدش گذاشت رفت به كوچه.
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ی اولدوز را ی خانهكه روزی سنگ پرانده بود، شیشه یاشار یادش آمد
آجان آورده بود و  شكسته بود، بابای اولدوز مثل حاال رفته بود به كوچه ،

قشقرق راه انداخته بود. با این فكرھا تندی پایین رفت. اول، آقا كالغه را 
 درآورد گفت: من یاشار ھستم. سگه را كشتیم كه تو آزاد بشوی.

 له له می زد. گفت: تشكر می كنم. اما دیگر وقت گذشته.آقا كالغه 
 یاشار گفت: چرا؟

ام تا ظھر امروز بود. از آن گذشته، من آنقدر آقا كالغه گفت: قرار ننه
 ام كه نا ندارم پرواز كنم.گرسنگی كشیده

یاشار غمگین شد. كم مانده بود گریه كند. گفت: حاال نمی آیی من پرواز 
 یادت بدھم؟

غه گفت: گفتم وقت گذشته. به اولدوز بگو چند تا از پرھای مرا آقا كال
بكند نگه بدارد، باالخره ھر طوری شده كالغھا به سراغ من و شما می 

 آیند.
آقا كالغه این را گفت، منقارش را بست و تنش سرد شد. یاشار گریه كرد. 
ناگھان فكری به نظرش رسید. چشمھایش از شیطنت درخشید. لبخندی زد 

ی آقا كالغه را خواباند روی پلكان، سنگ را برداشت برد گذاشت جنازه و
ی سگ را انداخت پای درخت توت، یك سطل آب وسط آشپزخانه، الشه

آورد، خون دریچه و پای پلكان را شست، سطل را وارونه گذاشت وسط 
اتاق. آنوقت آقا كالغه را برداشت و در رفت. پشت بام یادش آمد كه باید 

 از خودشان نگذارد. این جوری ھم كرد. جاپایی
اولدوز خیلی غمگین شد. گریه ھم كرد. اما دیگر كاری بود كه شده بود و 

ای نداشت. یاشار او را دلداری داد و گفت: اگر می خواھی كار بدتر چاره
نشود، باید صدات را درنیاری، كسی بو نبرد. بالیی به سرشان بیاید كه 

ام و می خواھم چیزھایی از آموزگار یاد گرفتهخودشان حظ كنند. امروز 
 بابا و زن بابا را آنقدر بترسانم كه حتی از سایه ی خودشان ھم رم كنند.

بعد ھر چه آقا كالغه گفته بود و ھر چه را خودش كرده بود، به اولدوز 
گفت. حال اولدوز كمی جا آمد. چند تا از پرھای آقا كالغه را كند و 

شار جنازه را برد در جایی پنھان كرد كه بعد دفن گذاشت تو جیبش. یا
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 كنند.
 اش را بغل كرده بود و خوابیده بود.ی یاشار بچهننه

  
 اولدوز و كالغھا (قسمت دوم)

  
 ھای عاقل پدرو مادرھای نادان رابچه

 دست می اندازند
ھا منتظر نشسته بودند. ناگھان سر و صدا بلند شد. بابای اولدوز داد بچه

ی یاشار از خواب بیدار شد و اد می كرد. صداھای دیگری ھم بود. ننهو فری
دوید به حیاط. بعد برگشت چادر بسر كرد و رفت پشت بام. بابای اولدوز 

ھا شده بود. ھی بر سرش می زد و فریاد می كرد: وای، وای!.. مثل دیوانه
. من دیگر راه باز كرده اند!.» از ما بھتران«   ام بیچاره شدم!.. تو خانه

تو خانه ام راه باز كرده » از ما بھتران«نمی توانم اینجا بند شوم!.. 
 اند!.. به دادم برسید!..

آجان و چند تا مرد دیگر دورش را گرفته بودند و می خواستند آرامش 
ی سگ را نشان می داد و داد می زد: نگاه كنید، كنند. بابای اولدوز الشه

نجا؟.. سنگ را كه برداشته برده ؟.. خونھا را این را كه آورده انداخته ای
تو خانه راه باز كرده اند!.. اول آمدند سگه » از ما بھتران« كه شسته ؟.. 

 را كشتند... بعد... وای!.. وای!..
ی یاشار گوش می كردند. ننه اولدوز و یاشار پای پلكان ایستاده بودند،

زدند و تو دل به نمی گذاشت بروند پشت بام. به یكدیگر چشمك می 
نادانی بابا و آدمھای دیگر می خندیدند. خوشحال بودند كه این ھمه آدم 

 زودباور را دست انداخته اند.
بابا را كشان كشان به اتاق بردند. اما ناگھان فریاد ترس ھمه شان بلند 

 شد: وای، پناه بر خدا!.. از ما بھتران!..
ا شروع كرد به داد زدن و اینور بابا دوباره به حیاط دوید و مثل دیوانه ھ

و آنور رفتن. سطل وارونه ھمه را به وحشت انداخته بود. پیرمردی گفت: 
تو خانه راه باز كرده اند. خانه را بگردید. یك نفر برود » از ما بھتران« 

دنبال جن گیر. یك نفر برود دعانویس بیارد. بابا داد زد: كمكم كنید!.. 
 خانه خراب شدم!..
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سید میرزا « یك نفر رفت دنبال». سید قلی جن گیر«رفت دنبال یك نفر 
آورد كه جنھا » بسم الله« پیرزنی دوید از خانه اش یك». ولی دعا نویس

با خط تو در تویی، بزرگ نوشته شده بود و » بسم الله« را فراری بدھد. 
ای جا داشت. دو مرد قاب را در دست گرفتند و بسم الله توی قاب كھنه

ی خانه پرداختند. ناگھان وسط آشپزخانه به جستجوی سوراخ سنبه گویان
چشمشان به سنگ بزرگی افتاد كه آغشته به خون بود. ترسان ترسان 
سنگ را برداشتند و آوردند به حیاط. بابا تا سنگ را دید، باز فریاد 

كشید: وای، وای!.. این سنگ آنجا چكار می كرد؟.. كه این را برده گذاشته 
اند... می خواھند اذیتم كنند... با من درافتاده» از ما بھتران« . آنجا؟.

 ام؟..وای!.. آخر من چه گناھی كرده
اولدوز و یاشار پای دیوار ایستاده بودند. این حرفھا را كه شنیدند،      

شان گرفت. فوری تپیدند توی اتاق كه آدمھای پشت بام نبینندشان. خنده
بابات بیاید، ببین چه خاكی بر سرش خواھد  یاشار گفت: حاال بگذار زن

 كرد. عروسی برایش زھر خواھد شد.
آنوقت ھر دو از ته دل خندیدند. یاشار دستش را گذاشت روی دھان اولدوز 

 كه صداش را كسی نشنود.
معلوم نبود چه كسی زن بابا را خبر كرده بود كه با عجله خودش را به 

كرد و افتاد وسط حیاط. زنھا او را خانه رساند. تا شوھرش را دید، غشی 
ی دست راستی. پیرزن می گفت: اول ی ھمسایهكشان كشان بردند به خانه

بعد زن حامله  باید جن گیر و دعانویس بیایند، جنھا را بیرون كنند،
 بتواند تو برود.

خالصه، دردسر نباشد، پس از نیم ساعتی جن گیر و دعانویس رسیدند. 
ونه جلوش گذاشت، حرفھای عجیب و غریبی گفت، جن گیر طشتی را وار

آینه خواست، صداھای عجیب و غریبی از خودش و از زیر طشت درآورد و 
از ما « ، شما را قسم می دھم به پادشاه »از ما بھتران« آخرش گفت: ای 

 ی این مرد مسلمان دور شوید، او را اذیت نكنید!، از خانه»بھتران
ینه و به بابای اولدوز گفت: امروز دشت بعد گوش به زنگ زل زد به آ

 راھشان بیندازم بروند. اند، پنجاه تومن بده،نكرده
پدر اولدوز چانه زد و سی تومان داد. جن گیر پول را گرفت، دستش را برد 
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، از خانه ی »از ما بھتران« زیر طشت و درآورد. آنوقت دوباره گفت: ای 
از ما « نكنید! شما را به پادشاه این مرد مسلمان دور شوید، او را اذیت 

 قسم می دھم!» بھتران
كمی بعد، پا شد و خندان خندان به بابا گفت: خوشبختانه دست از سرت 
 برداشتند و زود رفتند. دیگر برنمی گردند، به شرطی كه مرا راضی كنی.

بابا نفسی به راحت كشید، سی تومان دیگر به جن گیر داد و راھش 
ویس شد. با خط كج و معوج ، با مركب سیاه و نارنجی انداخت. نوبت دعان

ای قایم كرد، بیست تومان چیزھایی نوشت، ھر تكه كاغذ را در گوشه
 گرفت و رفت.

 زن بابا را آوردند.
 كسی نمی دانست كه آجان كی گذاشته و رفته.

ی یاشار اولدوز را به خانه شان برد. بابا و زنش آنقدر شب كه شد، ننه
 ترسیده بودند كه تا آنوقت به فكر اولدوز نیفتاده بودند.دستپاچه و 

 برف ، سرما ، بیكاری و انتظار 
پاییز رسید، برف و سرما را ھم با خود آورد. بعد زمستان شد، برف و 

سرما از حد گذشت. عموی اولدوز به سراغ سگش آمد، دست خالی و 
 عصبانی برگشت. به خاطر سگش با بابا دعواش ھم شد.

ن بابا ھنوز نریخته بود. در و دیوار آشپزخانه پر بود از ترس ز
ھای چاپی و خطی. شبھا می ترسید به تنھایی بیرون برود. دعانامه

اولدوز را ھمراه می برد. اولدوز یك ذره ترس نداشت. تنھا بیرون می رفت 
و تو دل به زن بابا می خندید. پرھای آقا كالغه را توی قوطی رادیو قایم 

ی آقا كالغه را جای د. یاشار را خیلی كم می دید. یاشار جنازهكرده بو
 خوبی دفن كرده بود. مرتب به مدرسه می رفت و درس می خواند.

اش دعوا می كرد. یاشار اغلب اما گاھگاھی سر مداد گم كردن با ننه
اش عصبانی می شد و می گفت: تو عین مدادش را گم می كرد و ننه

 ھزار مكافات پول این مدادھا را بدست می آورد. ات باخیالت نیست، دده
اش می گفتند: یكی شكم زن بابا خیلی جلو آمده بود. زنھای ھمسایه به

 دو ھفته ی دیگر می زایی.
 زن بابا جواب می داد: شاید زودتر.
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 زنھای ھمسایه می گفتند: این دفعه انشاالله زنده می ماند. 
 زنده می ماند. ◌ً از بكنم حتمازن بابا می گفت: انشاالله! نذر و نی

ی یاشار اغلب بیكار بود. به عملگی نمی رفت. برف آنقدرمی بارید دده
ھا را تا نصفه برف گرفته. سوز كه صبح پا می شدی می دیدی پنجره

 سرما گنجكشھا را خشك می كرد و مثل برگ پاییزی بر زمین می ریخت. 
اند لب بام. دگنكی برداشت، یك روز صبح ، بابا دید كه دو تا كالغ نشسته

حمله كرد ، زد، ھردوشان افتادند. اما وقتی دستشان زد معلوم شد از 
اند. اولدوز خیلی اندوھگین شد. یاشار خبرش را چند روز سرما خشك شده

اش شنید. پیش خود گفت: نكند دنبال آقا كالغه آمده باشند! بعد از ننه
 حیوانكی ھا!

ی آمد به زن بابا كمك كند: ظرفھا را می ی یاشار ھر روز صبح مننه
ی شست، خانه را نظافت می كرد. نزدیكیھای ظھر ھم می رفت به خانه

خودشان. كلفت روز بود. اولدوز او را دوست داشت. زن بعدی بنظر نمی 
رسید. گاھی زن بابا می رفت و اولدوز می توانست با او چند كلمه حرف 

ھای دیگر ھم رایش سالم بفرستد. ھمسایهبزند، احوال یاشار را بپرسد و ب
ی یاشار را بیشتر از ھمه دوست رفت و آمد می كردند، اما اولدوز ننه

داشت. با وجود این پیش او ھم چیزی بروز نمیداد. تنھای تنھا انتظار 
 كالغھا را می كشید. یقین داشت كه آنھا روزی خواھند آمد.

اش. یك شب می گشت به خانهاش و بربابا مثل ھمیشه میرفت به اداره
ات زنده به زن بابا گفت: من دلم بچه می خواھد. اگر این دفعه بچه

بماند و پا بگیرد، اولدوز را جای دیگری می فرستم كه تو راحت بشوی. اما 
ات باز ھم مرده به دنیا بیاید، دیگر نمی توانم اولدوز را از اگر بچه

 خودم دور كنم.
اش زنده به دنیا خواھد آمد. برای اینكه نذر ه بچهزن بابا امیدوار بود ك

ی نزاده حسودی می كرد. دلش و نیاز فراوان كرده بود. اولدوز به این بچه
 می خواست كه مرده به دنیا بیاید.
 نذر و نیاز جلو مرگ را نمی گیرد.

 یادی از ننه كالغه
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 آخر سر زن بابا زایید.
نیاز كردند، دعا و طلسم گرفتند،  بچه زنده بود. جادو جنبل كردند، نذر و

ی علی اصغر و چه و چه نذر كردند. گرفتند، شمع و روضه» نظر قربانی« 
برای چه؟ برای اینكه بچه نمیرد. اما سر ھفته بچه پای مرگ رفت. دكتر 

آوردند، گفت: توی شكم مادرش خوب رشد نكرده، به سختی می تواند 
 زنده بماند. من نمی توانم كاری بكنم.

 فرداش بچه مرد.
از ما « ام را زن بابا از ضعف و غصه مریض شد. شب و روز می گفت: بچه

اند. یكی ھم ، چشم خفه كردند، ھنوز دست از سر ما برنداشته» بھتران
 ام را كشتند.حسود كور، حسودی كردند و بچه

ی یاشار تمام روز پھلوی زن بابا می ماند. یاشار گاھی برای ناھار ننه
ای با اولدوز صحبت می كرد. از كالغھا اش می آمد و چند كلمهننهپیش 

خبری نبود. فقط گاه گاھی كالغ تنھایی از آسمان میگذشت و یا صدای 
قارقاری به گوش می رسید و زود خفه می شد. درختھای تبریزی لخت و 

خالی مانده بود. اولدوز یاد ننه كالغه می افتاد كه چه جوری روی 
زك می نشست، قارقار میكرد، تكان تكان میخورد، ناگھان پر ھای ناشاخه

 میكشید و میرفت.
 
 زمستان سخت می گذرد 

زمستان سخت می گذشت. خیلی سخت. بزودی برف وسط حیاط تلنبار شد 
به بلندی دیوارھا. نفت و زغال نایاب شد. به سه برابر قیمت ھم پیدا 

رای كار كردن و رختشویی اش بی یاشار ھمیشه بیكار بود. ننهنشد. دده
ھای دیگر ھم میرفت. گاھی خبرھای باور نكردنی می آورد. مثال به خانه

اند. یك روز صبح ھم ی فقیری از سرما خشك شدهمیگفت: دیشب خانواده
ام زیر كرسی خشك شده و گریه كنان آمد و به زن بابا گفت: شب بچه

 مرده.
چكش او را دیوانه می كرد. یاشار خیلی پژمرده شد. فكر مرگ خواھر كو

پیش اولدوز گریه كرد و گفت: كم مانده بود من ھم از سرما خشك بشوم. 
 آخر زیر كرسی ما اغلب خالی است، سرد است. زغال ندارد.
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اولدوز اشكھای او را پاك كرد و گفت: گریه نكن یاشار. اگر نه، من ھم 
 ام می گیرد.گریه

ام میگفت كه تو این ام به ننهددهاش را برید و گفت: صبح یاشار گریه
 خراب شده كسی نیست بگوید كه چرا باید فالنیھا زغال نداشته باشند.

 ات كار می كند؟اولدوز گفت: دده
اش می نشیند تو خانه فكر می كند. گاھی ھم می یاشار گفت: نه. ھمه

 رود برفروبی.
 اولدوز گفت: چرا نمی رود كار پیدا كند؟

 ید كه كار نیست.یاشار گفت: می گو
 اولدوز گفت: چرا كار نیست؟ یاشار چیزی نگفت.

 بوی بھار
برف سبكتر شد. بھار خودی نشان داد و آبھا را جاری كرد. سبزه دمید. گل 

فراوان شد. زمستان خیلی ھا را از پا درآورده بود. خیلیھا ھم با 
 سرسختی زنده مانده بودند.

ی رچید. پنجره را باز كرد. ددهی یاشار كرسی سرد و خالیشان را بننه
ھای یاشار ھمراه ده بیست نفر دیگر رفت به تھران. رفت كه در كوره

 اش تنھا ماندند. مثل سالھای دیگر.آجرپزی كار كند. در خانه یاشار و ننه
زن بابا تازگیھا خوب شده بود. چشم دیدن اولدوز را نداشت. اولدوز 

زن بابا ھم دیگر چیزی نمی گفت. بابا ی یاشار بود. بیشتر وقتھا در خانه
به اولدوز محبت می كرد. اما اولدوز از او ھم بدش می آمد. بابا می گفت: 

 امسال می فرستمت به مدرسه.
  

 چه كسی زبان كالغھا را بلد است؟
ماه خرداد رسید. یاشار سرگرم گذراندن امتحانھای آخر سال بود. یكروز 

 غ دیدم كه دور و بر مدرسه می پلكیدند.به اولدوز گفت: دیروز دو تا كال
 اولدوز از جا جست و گفت: خوب ، بعدش؟

یاشار گفت: بعدش من رفتم به كالس. امتحان حساب داشتیم. وقتی بیرون 
 آمدم ، دیدم نیستند.

اولدوز یواش نشست سر جاش. یاشار گفت: غصه نخور، اگر كالغھای ما 
 بوده باشند، برمی گردند.
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 رف زدید؟اولدوز گفت: ح
 من كه زبان كالغھا را بلد نیستم. یاشار گفت: فرصت نشد. تازه ،

 بلدی. ◌ً اولدوز گفت: حتما
 یاشار گفت: تو از كجا می دانی؟

برای اینكه دل پاكی داری ،  اولدوز گفت: برای اینكه مھربان ھستی ،
برای اینكه مثل زن  برای اینكه ھمه چیز را برای خودت نمی خواھی ،

 نیستی.بابا 
 یاشار گفت: اینھا را از كجا یاد گرفته ای؟

ھای خوب زبان كالغھا را بلدند. ننه كالغه می ی بچهاولدوز گفت: ھمه
 گفت. من كه از خودم در نمی آرم.

یاشار از این خبر شاد شد. از خوشحال دست اولدوز را وسط دو دستش 
« وانستم با گرفت و فشرد و گفت: ھیچ نمی دانم چطور شد كه آن روز ت

 حرف بزنم. ھیچ یادم نیست.» آقا كالغه
  

 بازگشت كالغھا
دو سه روزی گذشت. تابستان نزدیك می شد. ھوا گرم می شد. بزرگترھا 

باز ظھرھا ھوس خواب می كردند. ناھار را كه می خوردند، می خوابیدند. 
 ھا را ھم زوركی می خواباندند.بچه

انده بود و به خانه برمی گشت. كمی یك روز یاشار آخرین امتحان را گذر
پایین تر از دبستان، مسجد بود. جلو مسجد درخت توتی كاشته بودند. 

زیر درخت توت صدایی اسم یاشار را گفت. وقت ظھر بود. یاشار برگشت ، 
كسی را ندید. كوچه خلوت بود. خواست راه  دور و برش را نگاه كرد ،

 ند: یاشار!بیفتد كه دوباره از پشت سر صداش كرد
یاشار به عقب برگشت. ناگھان چشمش به دو كالغ افتاد كه روی درخت 

لبخند می زدند. دل یاشار تاپ تاپ شروع كرد به  توت نشسته بودند ،
 شما مرا از كجا می شناسید؟زدن. گفت: كالغھا، 

 یكی از كالغھا با صدای نازكش گفت: آقا یاشار، تو دوست اولدوز نیستی؟
 ھستم. چرا ، یاشار گفت:

ی ما خود ترا ندیده كالغ دیگر با صدای كلفتش گفت: درست است كه ننه
اش گفته بود. خیلی وقت است كه اما نشانیھات را اولدوز به بود ،
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« ھا را می گردیم پیدات كنیم. نمی خواستیم اول اولدوز را ببینیم. مدرسه
 ت؟سفارش كرده بود. حال اولدوز چطور اس» ننه بزرگمان

 یاشار گفت: می ترسد كه شما فراموشش كرده باشید، آقا كالغه.
كالغ صدا كلفت گفت: ببخشید، ما خودمان را نشناساندیم: من برادر ھمان 

ھستم كه پیش شما بود و بعدش مرد، این ھم خواھر من » آقا كالغه« 
 اش بگویید دوشیزه كالغه.است. به

یگر ھم داشتیم كه سرمای دوشیزه كالغه گفت: البته ما یك برادر د
 مان را كرد، مرد.ی ننهمان ھم غصهمرد. دده زمستان خشكش كرد ،

 یاشار گفت: شما سر سالمت باشید.
 كالغھا گفتند: تشكر می كنیم.

ی برویم خانه یاشار فكری كرد و گفت: خوب نیست اینجا صحبت كنیم ،
 ما. كسی خانه نیست.

فتاد. كالغھا ھم باالی سر او به پرواز كالغھا قبول كردند. یاشار راه ا
 درآمدند.

ھیچكس نمی تواند بگوید كه یاشار چه حالی داشت. خود را آنقدر بزرگ 
كالغھا را نگاه می  حس می كرد كه نگو. گاھی به آسمان نگاه می كرد ،

لبخند می زد و باز راه می افتاد. باالخره به خانه رسیدند. كلید را  كرد ،
اش ظھرھا به خانه نمی آمد. كالغھا ان گرفت و تو رفت. ننهشاز ھمسایه

نشستند روی پلكان. یاشار گفت: نمی خواھید اولدوز را  پایین آمدند،
 ببینید؟

ی اولدوز از آنطرف دیوار بلند شد. ھر سه در ھمین وقت صدای گریه
خاموش شدند. بعد دوشیزه كالغه گفت: حاال نمی شود اولدوز را دید. 

 كنیم.عجله ن
بعد می آییم می  برویم به شھر كالغھا خبر بدھیم ، آقا كالغه گفت: آره ،

 بینیم. ھمین امروز می آییم. سالم ما را به اولدوز برسان.
وقتی یاشار تنھا ماند، رفت پشت بام. ھرچه منتظر شد، اولدوز به حیاط 

را  اش زیر یخدان نان و پنیر گذاشته بود. ناھارشنیامد. برگشت. ننه
خورد، باز رفت پشت بام. ھوا گرم بود. پیراھنش را درآورد، به پشت دراز 
كشید. می خواست آسمان را خوب نگاه كند. آسمان صاف و آبی بود. چند 
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تا مرغ ته آسمان صاف می رفتند. مثل اینكه سر می خوردند. پر نمی 
 زدند.

  
 قرار فرار. فرار برای بازگشت 

ا اولدوز را نشانده بود پھلوی خودش. چشمھای سر سفره ی ناھار بود. باب
اولدوز تر بود. ھق ھق می كرد. زن بابا می گفت: دلش كتك می خواھد. 

 شورش را درآورده.
 بابا گفت: دختر جان، تو كه بچه حرف شنوی بودی. حرفت چیست؟

اولدوز چیزی نگفت. ھق ھق كرد. زن بابا گفت: می گوید از تنھایی دق 
 ذارید بروم با یاشار بازی كنم.می كنم، باید بگ

ناگھان اولدوز گفت: آره ، من دلم ھمبازی می خواھد، از تنھایی دق می 
 كنم.

پس از كمی بگومگو، بابا قرار گذاشت كه اولدوز گاه گاه پیش یاشار برود 
و زود برگردد. اولدوز خیلی شاد شد. بعد از ناھار بابا و زن بابا 

پشت بام. دلش می خواست آنجا بنشیند و  خوابیدند. اولدوز پا شد، رفت
منتظر كالغھا بشود. ناگھان چشمش افتاد به یاشار ـ كه شیرین خوابیده 
بود. آفتاب گرم می تابید. اولدوز رفت نشست باالی سر یاشار. دستش را 
به موھاش كشید. یاشار چشمھاش را باز كرد. خندید. اولدوز ھم خندید. 

را تنش كرد و گفت: اولدوز، می دانی خواب یاشار پا شد نشست. پیرھنش 
 چه را می دیدم؟
 اولدوز گفت: نه.

روی ابرھا  ایم ،یاشار گفت: خواب می دیدم كه دست ھمدیگر را گرفته
كالغھای دیگر ھم  ایم، می رویم به عروسی دوشیزه كالغه ،نشسته

 دنبالمان می آیند.
 ر كیست؟اولدوز كمی سرخ شد. بعد گفت: دوشیزه كالغه دیگ

 ات نگفتم؟یاشار گفت: به
 اولدوز گفت: نه.

 یاشار گفت: كالغھا را دیدم. حرف ھم زدم.
 اولدوز گفت: كی؟

» آقا كالغه« یاشار گفت: وقتی از مدرسه برمی گشتم. خواھر و برادر
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 بودند. قرار است حاال بیایند. 
 ی خودمان است؟اولدوز گفت: پس دوشیزه كالغه خواھر آقا كالغه

 ار گفت: آره.یاش
 اولدوز گفت: از دده كالغه چه خبر؟

 ی زنش مرد.یاشار گفت: می گفتند كه از غصه
در ھمین وقت دو كالغ از پشت درختھا پیدا شدند. آمدند و آمدند پشت بام 

رسیدند. به زمین نشستند. سالم كردند. اولدوز یكی یكیشان را گرفت و 
سی و آشنایی، آقا كالغه ماچ كرد گذاشت توی دامنش. پس از احوالپر

 گفت: اولدوز، كالغھا ھمه می گویند تو باید بیایی پیش ما.
 اولدوز گفت: یعنی از این خانه فرار كنم؟

آقا كالغه گفت: آره باید فرار كنی بیایی پیش ما. اگر اینجا بمانی، دق 
 می كنی و می میری. ما می دانیم كه زن بابا خیلی اذیتت می كند.

چه جوری می توانم فرار كنم؟ بابا و زن بابا نمی گذارند. اولدوز گفت: 
 ی ما نمی گذارد.عمو ھم، از وقتی سگش كشته شد، پاش را به خانه

دوشیزه كالغه گفت: اگر تو بخواھی ، كالغھا بلدند ترا چه جوری در 
 ببرند.

یاشار تا اینجا چیزی نگفته بود. در اینوقت گفت: یعنی برود و دیگر 
 برنگردد؟

 وشیزه كالغه گفت: این بسته به میل خودش است. تو چه فكر می كنی ،د
 یاشار؟

یاشار گفت: حرف شما را قبول می كنم. اگر اینجا بماند از دست میرود و 
كاری ھم نمی تواند بكند. اما اگر به شھر كالغھا برود ... من نمی دانم 

 چطور می شود؟
می كنیم. اولدوز تو ھم آقا كالغه گفت: فردا می آییم باز ھم صحبت 

 فكرھایت را تا فردا بكن...
 كالغھا رفتند. اولدوز گفت: به نظر تو من باید بروم؟

 یاشار گفت: آره ، برو. اما باز ھم برگرد. قول میدھی كه برگردی؟
 اولدوز گفت: قول میدھم، یاشار!
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 راه و روش فرار را یاد می دھد» ننه بزرگ«  
كالغ پیری ھم ھمراھشان بود. دوشیزه كالغه فردا ظھر كالغھا آمدند. 

 است.» ننه بزرگ« این ھم گفت: 
ننه بزرگ رفت بغل یاشار و اولدوز، بد نشست روبرویشان و گفت: كالغھا 

ھمه خوشحالند كه شما را پیدا كردیم. دخترم تعریف شما را خیلی می 
 كرد.

 دختر شما بود؟» ننه كالغه« اولدوز گفت: 
 ره ، كالغ خوبی بود.ننه بزرگ گفت: آ

 اولدوز آه كشید و گفت: برای خاطر من كشته شد.
ننه بزرگ گفت: كالغھا یكی دو تا نیستند. با مردن و كشته شدن تمام 

 نمی شوند. اگر یكی بمیرد، دو تا به دنیا می آیند.
 یاشار گفت: اولدوز می خواھد بیاید پیش شما.
 وع كنیم.ننه بزرگ گفت: چه خوب! پس باید كار را شر

 اولدوز گفت: ھر وقت دلم خواست می توانم برگردم؟
باید برگردی. ما كالغھا دوست نداریم كه كسی  ◌ً ننه بزرگ گفت: حتما

خانه و زندگی و دوستانش را بگذارد و فرار كند كه خودش آسوده زندگی 
 كند و از دیگران خبری نداشته باشد.

 ن؟اولدوز گفت: مرا چه جوری می برید پیش خودتا
ننه بزرگ گفت: پیش از ھر چیز تور محكمی الزم است. این را باید 

 خودتان ببافید.
 اولدوز گفت: تور به چه دردمان می خورد؟

ی اولش این است كه كالغھا یقین می كنند كه شما ننه بزرگ گفت: فایده
تنبل و بیكاره نیستید و حاضرید برای خوشبختی خودتان زحمت بكشید. 

این است كه تو می نشینی روی آن و كالغھا تو را بلند می ی دومش فایده
 كنند و می برند به شھر خودشان ...

یاشار وسط حرف دوید و گفت: ببخشید ننه بزرگ ما نخ و پشم را از كجا 
 بیاوریم كه تور ببافیم؟

ننه بزرگ گفت: كالغھا ھمیشه حاضرند به آدمھای خوب و كاری خدمت 
 شما دو تا می ریسید و تور می بافید. كنند. ما پشم می آریم ،
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چند تا سنگ بزرگ پشت بام بود. زن بابا آنھا را می چید دور خم سركه. 
 ننه بزرگ گفت: ما پشمھا را می آریم جمع می كنیم وسط آنھا.

 كمی ھم از اینجا و آنجا صحبت كردند ، بعد كالغھا رفتند.
 ریسم و تور ببافم.اولدوز گفت: یاشار، من ھیچ بلد نیستم چطور نخ ب

 ام یاد گرفته ام.یاشار گفت: من بلدم، از دده
  

 كالغھا تالش می كنند.
 بچه ھا به جان می كوشند.

 كارھا پیش می رود.                   
ی یاشار تعطیل شد. حاال دیگر سواد فارسیش بد نبود. می توانست مدرسه

اش بگوید. كتاب ھم می اش را بخواند، معنا كند و به ننهھای ددهنامه
ھای آجرپزی تھران خواند. ننه اش باز به رختشویی میرفت. دده در كوره

ی آنھا رفت و آمد می كردند. زن كار می كرد. كالغھای زیادی به خانه
بابا گاھی به آسمان نگاه می كرد و از زیادی كالغھا ترس برش می 

ناراحت می شد و  داشت. اولدوز چیزی به روی خود نمی آورد. زن بابا
گاھی پیش خود می گفت: نكند دختره با كالغھا سر و سری داشته باشد؟ 

 اما ظاھر آرام و مظلوم اولدوزاینجور چیزی نشان نمی داد.
كار نخ ریسی در خانه ی یاشار پیش می رفت. یاشار سر پا می ایستاد و 

ھم مثل مردھای بزرگ با دوك نخ می رشت. اولدوز نخھا را با دست به 
ی كوچكی بود می تابید و نخھای كلفتتری درست می كرد. در حیاط النه

 كه خالی مانده بود. طنابھا را آنجا پنھان می كردند.
ننه بزرگ گاھی به آنھا سر می زد و از وضع كار می پرسید. یاشار 

را نشان میداد ، ننه بزرگ میخندید و میگفت: آفرین  نخھای تابیده
ن! مبادا كس دیگری بو ببرد كه دارید پنھانی كار ھای خوب ، آفریبچه

 می كنید! چشم و گوشتان باز باشد.
ننه بزرگ. درست است كه  یاشار و اولدوز می گفتند: دلت قرص باشد ،

سن ما كم است، اما عقلمان زیاد است. اینقدرھا ھم می فھمیم كه آدم 
كنند، بعضی  نباید ھر كاری را آشكارا بكند. بعضی كارھا را آشكار می

كارھا را پنھانی. ننه بزرگ نوك كجش را به خاك می كشید و می گفت: 
ازتان خوشم می آید. با پدر و مادرھاتان خیلی فرق دارید. آفرین، آفرین! 
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اید، باید خیلی چیزھا یاد بگیرید و بھتر از اید و پخته نشدهاما ھنوز بچه
 این فكر كنید.

می آمدند، می نشستند پیش آنھا و  گاھی ھم دوشیزه كالغه و برادرش
صحبت می كردند. از شھر خودشان حرف می زدند. از درختھای تبریزی 

حرف میزدند. از ابر، از باد، از كوه ، از دشت وصحرا و استخر تعریف می 
كردند. اولدوز و یاشار با پنجاه شصت كالغ دیگر ھم آشنا شده بودند. 

ا، بیشتر از یك میلیون كالغ زندگی دوشیزه كالغه می گفت: در شھر كالغھ
ھا را خوشحال می كرد. یك میلیون كالغ یكجا می كنند. این حرف بچه

 زندگی می كنند و ھیچ ھم دعواشان نمی شود، چه خوب!
  
 ھمسفر اولدوز 

یك روز یاشار و اولدوز نخ می رشتند. اولدوز سرش را بلند كرد، دید كه 
را نگاه می كند. گفت: چرا اینجوری  یاشار خاموش و بیحركت ایستاده او

 نگاھم می كنی، یاشار، چه شده ؟
 یاشار گفت: داشتم فكر می كردم. 

 اولدوز گفت: چه فكری؟
 یاشار گفت: ای ، ھمینجوری.

 اولدوز گفت: باید به من بگویی.
یاشار گفت: خوب ، می گویم. داشتم فكر می كردم كه اگر تو از اینجا 

 ق می كنم.بروی ، من از تنھایی د
اولدوز گفت: من ھم دیروز فكر می كردم كه كاش دوتایی سفر می كردیم. 

 تنھا مسافرت كردن لذت زیادی ندارد.
 یاشار گفت: پس تو می خواھی من ھم ھمراھت بیایم؟

 اولدوز گفت: من از ته دل می خواھم. باید به ننه بزرگ بگوییم.
 یاشار گفت: من خودم می گویم.

گ آمد. یاشار گفت: ننه بزرگ، من ھم می توانم ھمراه روز بعد ننه بزر
 اولدوز بیایم پیش شما؟

ات نمی سوزد؟ او ننه بزرگ گفت: می توانی بیایی، اما دلت به حال ننه
 ی بدی نیست بگذاری و فرار كنی!كه ننه

 اش می گویم.ام. یك روز پیش از حركت بهیاشار گفت: فكر این را كرده
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 قبول بكند، عیب ندارد، ترا ھم می بریم.ننه بزرگ گفت: اگر 
 اولدوز و یاشار سر شوق آمدند و تند به كار پرداختند.

  
 دزدان ماھی، دزدان پشم، دعاھای بی اثر 

ای اش را به خانه آورد، نامهیاشار از امتحان قبول شد: روزی كه كارنامه
ا كمتر اش نوشت. اولدوز و یاشار اغلب با ھم بودند. زن بابھم به دده

اذیتشان می كرد. راستش، می خواست اولدوز را از جلو چشمش دور كند. 
از این گذشته، ھمیشه نگران كالغھا بود. كالغھا زیاد رفت و آمد می 

می ترسید كه آخرش بالیی به سرش  كردند و او را نگران می كردند ،
بیاید. بابا ھم ناراحت بود. بخصوص كه روزی سر حوض رفت و دید 

یكی  یھا نیستند ، دو ماھی را دوشیزه كالغه و برادرش خورده بودند ،ماھ
را ننه بزرگ و بقیه را كالغھای دیگر. زن بابا و بابا ھر جا كالغی می 

 اش فحش می گفتند ، سنگ می پراندند.به دیدند ،
روزی بابا كشمش خریده آورده بود كه زن بابا سركه بیندازد. زن بابا خم 

د پشت بام. سنگھا را اینور آنور كرد، ناگھان مقدار زیادی را برداشت بر
از « پشم پیدا شد. پشمھا را برداشت آورد پیش شوھرش و گفت: می بینی؟ 

ما را دست انداخته اند. ھنوز دست از سرمان برنداشته اند. » ما بھتران
 اینھا را چه كسی جمع كرده وسط سنگھا؟

 بابا گفت: باید جلوشان را گرفت.
بابا گفت: فردا می روم پیش دعا نویس، دعای خوبی ازش می گیرم زن 
 را بترساند ، فرار كنند.» از ما بھتران« كه 

اش گفت. یاشار خندید و فردا اولدوز یاشار را دید. حرفھای آنھا را به
گفت: باید پشمھا را بدزدیم. اگر نه، كارمان چند روزی تعطیل می شود. 

ی خالی سگ. یاشار نگاه وردند گذاشتند تو النهاولدوز پشمھا را دزدید. آ
كرد دید كه پشم به قدر كافی جمع شده است. به كالغھا خبر دادند كه 

دیگر پشم نیاورند. زن بابا رفت پیش دعا نویس و دعای خوبی گرفت. اما 
 وقتی دید كه پشمھا را برده اند، دلھره اش بیشتر از پیش شد.

  
 گیرد.یاشار از ننه اش اجازه می 

 ی سگ زبان نفھم.قضی
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ھا، از آن روز به بعد، شروع كردند به تور بافتن. اول طنابھای كلفتی بچه

 درست كردند. بعد به گره زدن پرداختند.
ی یاشار بند رخت درازی داشت. این بند رخت چند رشته سیم بود كه ننه

رد و اش بگیبه ھم پیچیده بودند. یاشار می خواست بند رخت را از ننه
 الی طنابھا بگذارد كه تور محكمتر شود.

اش گفت: ننه، اگر من چند روزی مسافرت كنم، یك شب سر شام به ننه
 ات می شود؟خیلی غصه

 اش فكر كرد كه یاشار شوخی می كند.ننه
یاشار دوباره پرسید: ننه، اجازه می دھی من چند روزی به مسافرت 

 بروم؟ قول می دھم كه زود برگردم.
 اش گفت: اول باید بگویی كه پولش را از كجا بیاریم؟ننه

 یاشار گفت: پول الزم ندارم.
 اش گفت: خوب با كه می روی؟ننه

 یاشار گفت: حاال نمی توانم بگویم، وقت رفتن می دانی.
 اش گفت: خوب، كجا می روی؟ننه

 یاشار گفت: این را ھم وقت رفتن می گویم.
 جازه می دھم.اش گفت: پس من ھم وقت رفتن اننه

ننه فكر می كرد كه یاشار راستی راستی شوخی می كند و می خواھد از 
ی چند سال پیش بگوید. آنوقتھا كه یاشار كوچك و آن حرفھای گنده گنده

شاگرد كالس اول بود، گاھگاھی از این حرفھای گنده گنده می زد. مثال 
ند تا از آن می نشست روی متكا و می گفت: می خواھم بروم به آسمان، چ

 ستاره ھای ریز را بچینم و بیارم دگمه ی كتم بكنم.
صدھا میلیونھا » ستاره ھای ریز« دیگر نمی دانست كه ھر یك از آن 

میلیون و باز ھم بیشتر، بزرگتر از خود اوست و بعضیشان ھم ھزارھا 
 مرتبه گرمتر از آتش زیر كرسیشان است.

ه خانه آورده بود. وقت ناھار روزی ھم سگ سیاه ولگردی را كشان كشان ب
اش گفتند: پسر، این حیوان بود و یاشار از مدرسه بر می گشت. دده و ننه

 كثیف را چرا آوردی به خانه؟
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یاشار خودی گرفت و با غرور گفت: اینجوری نگویید. این سگ زبان 
ام. حاال ھرچه به او ام و زبان یادش دادهمیداند. مدتھا زحمت كشیده

 ت می كند.بگویم اطاع
اش خندان خندان گفت: اگر راست می گویی، بگو برود دو تا نان دده

 سنگك بخرد بیاورد، این ھم پولش.
 یاشار گفت: اول باید غذا بخورد و بعد...

ننه مقداری نان خشك جلو سگ ریخت. سگ خورد و دمش را تكان داد. 
 رفیق. سگ گفت: فھمیدم چه می گویی ، یاشار به

 خوب ، چه می گوید یاشار؟ اش گفت:دده
یاشارجان، یك چیزی الی دندانھام گیر كرده ، « یاشار گفت: می گوید: 

 »خواھش می كنم دھنم را باز كن و آن را درآر!
ننه و دده با حیرت نگاه می كردند. یاشار به آرامی دھن سگ را باز كرد 

دست و  و دستش را تو برد كه الی دندانھای سگ را تمیز كند. ناگھان سگ
ی یاشار بلند شد. دده سگ را زد و بیرون پا زد و پارس كرد و صدای ناله

» آخ و اوخ« انداخت. دست یاشار از چند جا زخم شده بود و خودش مرتب 
 می كرد.

 اجازه می دھی؟ ◌ً اش گفت: وقت رفتن حتماآن روز یاشار به ننه
 ننه اش گفت: بلی.

 ا ھم به من میدھی ، ننه؟یاشار گفت: باشد... بند رخت سیمی ات ر
 ننه گفت: می خواھی چكار؟ باز چه كلكی داری پسرجان؟
 یاشار گفت: برای مسافرتم الزم دارم ، كلك ملكی ندارم.

ننه حیران مانده بود. نمی دانست منظور پسرش چیست. آخر سر راضی 
شد كه بند رخت مال یاشار باشد. وقتی می خواستند بخوابند، یاشار 

 گفت: ننه؟
 ننه گفت: ھا، بگو!

 یاشار گفت: قول می دھی این حرفھا را به كسی نگویی؟
ننه گفت: دلت قرص باشد، به كسی نمی گویم. اما تو ھیچ می دانی اگر 

 اش میگرفت؟از این حرفھات خنده ات اینجا بود،دده
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ھا بسیار یاشار چیزی نگفت. در حیاط خوابیده بودند و تماشای ستاره
 لذتبخش بود.

  
 روز حركت

ی یاشار بیشتر روزھا ظھر ھم به خانه كار به سرعت پیش می رفت. ننه
ھا زیاد بود. كالغھا رفت و آمدشان نمی آمد. فرصت كار كردن برای بچه

را كم كرده بودند. زن بابا خیلی مراقب بود. ننه بزرگ می گفت: بھتر 
رھا خراب می است كمتر رفت و آمد بكنیم. اگرنه، زن بابا بو می برد و كا

 شود.
آخرھای تیر ماه بود كه تور حاضر شد. ننه بزرگ آمد، آن را دید و 

اش را پسندید و گفت: آن ھمه زحمت كشیدید، حاال وقتش است كه فایده
 ببرید. 

 یاشار و اولدوز گفتند: كی حركت می كنیم؟
 ننه بزرگ گفت: اگر مایل باشید، ھمین فردا ظھر.

 ر چه زودتر بھتر.اولدوز و یاشار گفتند: ھ
ننه بزرگ گفت: پس ، فردا ظھر منتظر باشید. ھر وقت شنیدید كه دو تا 

 كالغ سه دفعه قارقار كردند، تور را بردارید و بیایید پشت بام.
ھا نبود. می خواستند پا شوند، برقصند. كمی ھم از اینجا و دل تو دل بچه

ی درخت تبریزی آنجا صحبت كردند و ننه بزرگ پرید و رفت نشست باال
كه چند خانه آن طرفتر بود، قارقار كرد، تكان تكان خورد، برخاست و دور 

 شد.
  

 آنھایی كه از دلھا خبر ندارند، می گویند:
 اولدوز دیوانه شده است!                 

شب شد. سر شام اولدوز خود به خود می خندید. زن بابا می گفت: دختره 
سید: دخترم، آخر برای چه می خندی؟ من كه دیوانه شده. بابا ھی می پر
 چیز خنده آوری نمی بینم.

 اولدوز می گفت: از شادی می خندم. زن بابا عصبانی می شد.
 بابا می پرسید: از كدام شادی؟
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 اولدوز می گفت: ای، ھمینجوری شادم، چیزی نیست.
 زن بابا می گفت: ولش كن، به سرش زده.

  
 ی خوب و مھربانننه 

اش گفت: ننه، میتوانی فردا ظھر در خانه بیدن بود. یاشار به ننهوقت خوا
 باشی؟

 اش گفت: كاری با من داری؟ننه
 ی مسافرتم است.ات می گویم. دربارهیاشار گفت: آری ، ظھری به

 اش گفت: خیلی خوب، ظھر به خانه برمی گردم.ننه
 ننه از كار پسرش سردر نمی آورد. راستش، موضوع مسافرت را ھم

فراموش كرده بود و بعد یادش آمد. اما می دانست كه یاشار پسر خوبی 
است و كار بدی نخواھد كرد. او را خیلی دوست داشت. روزھا كه به 

رختشویی می رفت، فكرش پیش یاشار می ماند. گاه می شد كه خودش 
ی مھربان گرسنه می ماند، اما برای او لباس و مداد و كاغذ می خرید. ننه

اذیت نمی  بود. یاشار ھم برای ھر كار كوچكی او را گول نمی زد، و خوبی
 كرد.

  
 حركت، اولدوز در زندان

صبح شد. چند ساعت دیگر وقت حركت می رسید. زمان به كندی می 
گذشت. یاشار تو خانه تنھا بود. ھیچ آرام و قرار نداشت. در حیاط اینور 

چند دفعه تور را درآورد  اش بود.آنور می رفت و فكرش پیش اولدوز و ننه
 بعد جمع كرد و گذاشت سر جاش. و پھن كرد وسط حیاط ، روش نشست ،

اش آمد. انگور و نان و پنیر خریده بود. نشستند ناھارشان را ظھری ننه
اش منتظر بود كه پسرش حرف بزند. خوردند. یاشار نگران اولدوز بود. ننه

: اگر اولدوز نتواند بیاید، ھیچكدام چیزی نمی گفت. یاشار فكر می كرد
چه خواھد شد؟ نقشه به ھم خواھد خورد. اگر زن بابا دستم بیفتد، می 

دانم چكارش كنم. موھاش را چنگ می زنم. اكبیری! چرا نمی گذاری 
اولدوز بیاید پیش من؟ حاال اگر صدای كالغھا بلند شود، چكار كنم؟ ھنوز 

 د..اولدوز نیامده. دلم دارد از سینه در می آی
آب آوردن را بھانه كرد و رفت به حیاط. صدای زن بابا و بابا از آن طرف 
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دیوار می آمد. زن بابا آب می ریخت و بابا دستھاش را می شست. معلوم 
بود كه بابا تازه به خانه آمده. زن بابا می گفت: نمی دانی دختره چه 

 كنم! ، آخرش مجبور شدم تو آشپزخانه زندانیش بالیی به سرم آورده
در ھمین وقت دو تا كالغ روی درخت تبریزی نشستند. یاشار تا آنھا را 

اش را بفرستد دنبالش؟ دید، دلش تو ریخت. پس اولدوز را چكار كند؟ ننه
 نیش كرده باشد!نكند راستی راستی زن بابا زندا

كالغھا پریدند و نزدیك آمدند و باالی سر یاشار رسیدند. لبخندی به او 
 زدند و نشستند روی درخت توت و ناگھان دوتایی شروع به قارقار كردند:

 ـ قار..قار!.. قار..قار!.. قار.. قار!..
صدای كالغھا از یك نظر مثل شیپور جنگ بود: ھم ترس ھمراه داشت، ھم 

ای دست و پاش را گم كرد. بعد به خود آمد و كان. یاشار لحظهحركت و ت
خونسرد رفت طرف النه ، تور را برداشت و یواشكی رفت پشت بام. بابا و 

زن بابا تو رفته بودند. كالغھا آمدند نشستند كنار یاشار احوالپرسی 
كردند. یاشار تور را پھن كرد. ھنوز اولدوز نیامده بود. نیم دقیقه گذشت. 

اشار به دورھا نگاه كرد. در طرف چپ ، در دوردستھا سیاھی بزرگی ی
حركت می كرد و پیش می آمد. یكی از كالغھا گفت: دارند می آیند، چرا 

 اولدوز نمی آید؟
 یاشار گفت: نمی دانم شاید زن بابا زندانیش كرده.

سیاھی نزدیكتر شد. صدای خفه ی قارقار بگوش رسید. اولدوز باز نیامد. 
ھا رسیدند. فریاد قارقار ھزاران كالغ آسمان و زمین را پر كرد. تمام كالغ

در و دیوار از كالغھا سیاه شد. روی درخت توت جای خالی نماند. مردم از 
 خانه ھا بیرون آمده بودند. ترس ھمه را برداشته بود.

ی یاشار دیگی روی سرش گذاشته وسط حیاط ایستاده بود و فریاد می ننه
 كجا رفتی؟.. حاال چشمھات را در می آرند!.. كرد: یاشار

اش را شنید، رفت لب بام و گفت: ننه ، نترس! اینھا یاشار تا صدای ننه
رفقای منند. اگر مرا دوست داری ، برو اولدوز را بفرست پشت بام. ننه ، 

 خواھش می كنم! برو ننه!.. ما باید دوتایی مسافرت كنیم..
نگاه می كرد و چیزی نمی گفت. یاشار باز اش مات و حیران به پسرش ننه

التماس كرد: برو ننه!.. خواھش می كنم.. كالغھا رفیقھای ما ھستند.. 
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 ازشان نترس!
یاشار نمی دانست چكاركند. كم مانده بود زیر گریه بزند. ننه بزرگ پیش 

آمد و گفت: تو برو بنشین روی تور، من خودم با چند تا كالغ می روم 
 ، ببینم كجا مانده.دنبال اولدوز 

فریاد كالغھا خیلی ھا را به حیاطھا ریخته بود. ھر كس چیزی روی سرش 
گذاشته بود و ترسان ترسان آسمان را نگاه می كرد. بعضی مردم از ترس 

پشت پنجره ھا مانده بودند. پیرزنھا فریاد می زدند: بال نازل شده! بروید 
 دعا كنید، نماز بخوانید، نذر و نیاز كنید!

ناگھان بابا چوب به دست به حیاط آمد. زن بابا ھم پشت سرش بیرون 
آمد. ھر كدام دیگی روی سر گذاشته بود. ننه بزرگ گفت: كالغھا، بپیچید 

 به دست و پای این زن و شوھر، نگذارید جنب بخورند.
كالغھا ریختند به سرشان، دیگھا سر و صدا می كرد و زن بابا و بابا را 

 می ترساند.
بزرگ با چند تا كالغ تو رفت. صدای فریاد اولدوز از آشپزخانه می  ننه

آمد. در آشپزخانه قفل بود. اولدوز با كارد می زد كه در را سوراخ كند. 
ی یاشار سر رسید. یك سوراخ كوچك ھم درست كرده بود. در این وقت ننه

آمد.  كالغھا راه باز كردند. ننه با سنگ زد و قفل را شكست. اولدوز بیرون
ننه او را بغل كرد و بوسید. اولدوز گفت: ننه، نگران ما نباشی، زود برمی 

 گردیم. به زن بابا ھم نگو كه تو مرا بیرون آوردی. اذیتت می كند..
ای درآورد و ی مرغ بقچهی یاشار گریه می كرد. اولدوز دوید، از النهننه

وی یاشار رسید، رفت پشت بام. كالغھا دورش را گرفته بودند. وقتی پھل
خود را روی او انداخت. یاشار دستھایش را باز كرد و او را بر سینه فشرد 

 و از شادی گریه كرد.
ی یاشار تشكر كرد، آمد پشت بام و به صدای بلند گفت: ننه بزرگ از ننه

 كالغھا! حركت كنید!
ناگھان كالغھا به جنب و جوش افتادند. با منقار و چنگال تور را گرفتند 

بلند كردند. یاشار رشته ھائی به كنارھای تور بند كرده بود. كالغھا  و
آنھا را ھم گرفته بودند، یاشار از باال فریاد كرد: ننه، ما رفتیم، به 

 ام سالم برسان، زود برمیگردیم، غصه نخور!دده
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كالغھا بابا و زن بابا را به حال خود گذاشتند و راه افتادند. آن دو وسط 
ه داد و بیداد می كردند و سنگ و چوب می انداختند. حیاط ایستاد

 لباسھایشان پاره پاره شده بود و چند جاشان ھم زخم شده بود.
 باالخره از شھر دور شدند.
ھا را گرفته بودند. فقط باالی سرشان خالی ھزاران كالغ دور و بر بچه

 بود. اولدوز نگاھی به ابرھا كرد و پیش خود گفت: چه قشنگند!
 ھا ھلھله می كردند و می رفتند.كالغ

 می رفتند به شھر كالغھا.
 بود.» بابا« ی می رفتند به جایی كه بھتر از خانه

 نداشت.» زن بابا« می رفتند به آنجا كه 
  

 پستانكھا را دور بیندازید!
 به یاد دوستان شھید و ناكام              

د پیش بچه ھا كه ننه بزرگ ، دوشیزه كالغه و آقا كالغه آمدند نشستن
 چند كلمه حرف بزنند و بعد بروند مثل دیگران كار كنند.

اش را باز كرد. یك پیراھن بیرون آورد و به یاشار گفت: مال اولدوز بقچه
 باباست، برای خاطر تو كش رفتم. بعدھا می پوشی اش.

 یاشار تشكر كرد.
از جیبش توی بقچه مقداری نان و كره ھم بود. اولدوز چند تا پر كالغ 

است. » آقا كالغه« درآورد، داد به ننه بزرگ و گفت: ننه بزرگ، پرھای 
و » آقا كالغه« یادگاری نگه داشته بودیم كه به شما بدھیم. من و یاشار 

 اش را ھیچوقت فراموش نخواھیم كرد. آنھا برای خاطر ما كشته شدند.ننه
ھا باالی سر بچه ننه بزرگ پرھا را گرفت، به ھوا بلند شد و در حالی كه

و كالغھا پرواز می كرد، بلند بلند گفت: با اجازه تان می خواھم دو كلمه 
 حرف بزنم.

كالغھا ساكت شدند. ننه بزرگ پستانكی از زیر بالش درآورد و گفت: 
آقا « دوستان عزیزم! كالغھای خوبم! ھمین حاال اولدوز چند تا از پرھای

ی می داریم. برای اینكه تنھا نشانه را بمن داد. ما آنھا را نگاه» كالغه
مادر و پسری مھربان و فداكار است. این پرھا به ما یاد خواھد داد كه ما 

 ھم كالغھای شجاع و خوبی باشیم. 



 www.gagesh.com  

 اولدوز و یاشار ھورا كشیدند.
 كالغھا بلند بلند قارقار كردند.

م. را دور می اندازی» پستانك« ننه بزرگ دنبال حرفش را گرفت: اما این 
برای اینكه آن را زن بابا برای اولدوز خریده بود كه ھمیشه آنرا بمكد و 

 مجال نداشته باشد كه حرف بزند و درد دلش را به كسی بگوید.
 ».ننه كالغه« اولدوز پستانك خود را شناخت. ھمان كه داده بود به      

ننه بزرگ پستانک را انداخت پایین. كالغھا ھلھله كردند. ننه بزرگ 
را ناكام كرد، اما » آقا كالغه« را كشت ، » ننه كالغه« گفت: زن بابا 

ھایی كه ھرگز یاشار و اولدوز آنھا را فراموش نكردند. پس، زنده باد بچه
 دوستان ناكام و شھید خود را فراموش نمی كنند!

 كالغھا بلند بلند قارقار كردند. اولدوز و یاشار دست زدند و ھورا كشیدند.
  
 كوھھا. شھر كالغھا. كالغھای كوه نشین سر آن 

از دور كوھھای بلندی دیده شد. ننه بزرگ پایین آمد و گفت: سر آن 
كوھھا، شھر كالغھاست. تعجب نكنید كه چرا ما رفته ایم سر كوه منزل 

 كرده ایم. كالغھا گوناگون ھستند.
  

                        ..................................... 
تمام شد در آخیرجان، جلیل قھوه خاناسی. پاییز سال ھزار و سیصد و 

 چھل و چھار 
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4 
 اولدوز و عروسك سخنگو

 
 
 

 
        ــ بھرنگ به بچه ھای قالیباف دنیا                       

                                                                                                          
 

 چند كلمه از عروسك سخنگو:
ھایی كه ھا، سالم! من عروسك سخنگوی اولدوز خانم ھستم. بچهبچه

اند من و اولدوز را خوب میشناسند. را خوانده» اولدوز و كالغھا« كتاب 
ی كالغھا روی داده، آنوقتھا كه زن ی من و اولدوز پیش از قضیهقصه

بود و اولدوز چھار كی دو سال بیشتر نبود كه به خانه آمدهبابای اولدوز ی
ی اولدوز پنج سال بیشتر نداشت. آنوقتھا من سخن گفتن بلدنبودم. ننه
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اش درست كرده بود و از موھای سرش توی مرا از چارقد و چادر كھنه
 سینه و شكم و دستھا و پاھام تپانده بود.

م حرف زد و حرف زد و درد یك شب اولدوز مرا جلوش گذاشت و ھی برای
دل كرد. حرفھایش اینقدر در من اثر كرد كه من به حرف آمدم و با او 

 حرف زدم و ھنوز ھم حرف زدن یادم نرفته.
آن را از زبان » بھرنگ«سرگذشت من و اولدوز خیلی طوالنی است. آقای

اش را آورد پیش اولدوز شنیده بود و قصه كرده بود. چند روز پیش نوشته
ام و عروسك سخنگو، من سرگذشت تو و اولدوز را قصه كرده«و گفت: من 

 »ای برایش بنویسی.میخواھم چاپ كنم. بھتر است تو ھم مقدمه
را از اول تا آخر خواندم و دیدم راستی راستی »بھرنگ«ی آقایمن نوشته

ھاش با دستور زبان فارسی ی خوبی درست كرده اما بعضی از جملهقصه
ھای او را اصالح د. پس خودم مداد به دستم گرفتم و جملهجور در نمی آی

ھا و كردم. حاال اگر باز غلطی چیزی در جمله بندیھا و تركیب كلمه
ھا دیده شود، گناه من است، آن بیچاره را دیگر استعمال حرف اضافه

سرزنش نكنید كه چرا فارسی بلد نیست. شاید خود او ھم خوش ندارد به 
 اش چیست؟ ھان؟كه بلدش نیست. اما چاره زبانی قصه بنویسد

ی عزیز دردانه و خودپسندی حق ندارد حرف آخرم این كه ھیچ بچه
ھای ثروتمندی كه وقتی توی ی من و اولدوز را بخواند. بخصوص بچهقصه

ماشین سواریشان می نشینند، پز می دھند و خودشان را یك سر و گردن از 
ھای كارگر نھا باالتر می بینند و به بچهھای ولگرد و فقیر كنار خیابابچه

ھاش را بیشتر خودش گفته كه قصه» بھرنگ« ھم محل نمی گذارند. آقای
 ھای ولگرد و فقیر و كارگر می نویسد.برای ھمان بچه

ھای بد و خودپسند ھم می توانند پس از درست كردن فكر و البته بچه
 قول داده.را بخوانند. بم » بھرنگ«ھای آقایرفتارشان قصه

 ھای فھمیده: عروسك سخنگوی بچهدوست ھمه              
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 ، سخنگو می شود کعروس 

ھوا تاریك روشن بود. اولدوز در صندوقخانه نشسته بود، عروسك      
 اش را جلوش گذاشته بود و آھسته آھسته حرف میزد:گنده

را دارم. راستش را بخواھی، عروسك گنده ، توی دنیا من فقط ت«...  -
مان میگوید خیلی وقت ام را میگویی؟ من اصال یادم نمیآید. ھمسایهننه

اش به ده. زن بابام را ھم پیش بابام طالقش داده و فرستاده پیش دده
ی ما آمده بابام را ھم از من گرفته. من تو دوست ندارم. از وقتی به خانه

اش با من خوب بود. این خانه تنھام. گاوم را ھم دیروز كشتند. او میانه
من برایش حرف می زدم و او دستھای مرا می لیسید و از شیرش به من 

می داد. تا مرا جلوی چشمش نمیدید، نمی گذاشت كسی بدوشدش. از 
ام خودش زایانده بودش و بزرگش كرده ی ما بود. ننهكوچكی در خانه

گفتم كه  بود... عروسك گنده ، یا تو حرف بزن یا من می تركم!.. آره ،
دیروز گاوم را كشتند. زن بابام ویار شده و ھوس گوشت گاو مرا كرده. 

اند تو آشپزخانه ، منتظرند گوشت بپزد حاال خودش و خواھرش نشسته
بخودند... بیچاره گاو مھربان من!.. می دانم كه االنه داری روی آتش قل 

. غصه مرگ قل می زنی... عروسك گنده ، یا تو حرف بزن یا من می تركم!.
« میشوم... زن بابام ، از وقتی ویار شده ، چشم دیدن مرا ندارد. می گوید:

من » وقتی روی ترا می بینم ، دلم به ھم میخورد. دست خودم نیست.
ی وقتم را در صندوقخانه بگذرانم كه زن بابام روی مرا نبیند مجبورم ھمه

من میتركم!.. من و دلش به ھم نخورد. عروسك گنده ، یا تو حرف بزن یا 
ام. اگر ھیچ نمیدانم از چه وقتی ترا دارم. من چشم باز كرده و ترا دیده

تو ھم با من بد باشی و اخم كنی ، دیگر نمی دانم چكار باید بكنم... 
عروسك گنده ، یا تو حرف بزن یا من می تركم!.. دق می كنم... عروسك 

 »! .. حرف...گنده!.. عروسك گنده!.. من دارم میتركم. حرف بزن
ناگھان اولدوز حس كرد كه دستی اشك چشمانش را پاك می كند و آھسته 

می گوید: اولدوز ، دیگر بس است ، گریه نكن. تو دیگر نمی تركی. من 
ات به حرف آمده. تو صدای مرا میشنوی؟ عروسك گنده …حرف آمدمبه

 …دیگر تنھا نیستی
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اش از كنار دیوار پا سك گندهاولدوز موھاش را كنار زد، نگاه كرد دید عرو
شده آمده نشسته روبروی او و با یك دستش اشكھای او را پاك می كند. 

 گفت: عروسك ، تو داشتی حرف میزدی؟
عروسك سخنگو گفت: آره. باز ھم حرف خواھم زد. من دیگر زبان ترا 

 بلدم.
ھوا تاریك شده بود. اولدوز به زحمت عروسكش را میدید. كورمال كورمال 

ز صندوقخانه بیرون آمد و رفت طرف تاقچه كه كبریت بردارد و چراغ ا
ی روشن كند. كبریت كنار چراغ نبود. چراغ را زمین گذاشت رفت از تاقچه
دیگر كبریت برداشت آورد. ناگھان پایش خورد به چراغ و چراغ واژگون 
شد ، شیشه اش شكست و نفتش ریخت روی فرش. بوی نفت قاتی تاریك 

ق را پر كرد. در این وقت در زدند. اولدوز دستپاچه شد. عروسك شد و اتا
ی صندوقخانه آمده بود گفت: بیا تو، اولدوز. بھتر است به كه تا آستانه

روی خودت نیاری و بگویی كه تو اصال پات را از صندوقخانه بیرون 
 ای.نگذاشته

تر می صدای باز شدن در كوچه و بابا و زن بابا شنیده شد. زن بابا جلو
آمد و می گفت: تو آشپزخانه بودم چراغ روشن نكردم، االنه روشن می 

 كنم.
 عروسك باز به اولدوز گفت: زود باش ، بیا تو!

اولدوز گفت: بھتر است اینجا بایستم و به شان بگویم كه شیشه شكسته ، 
 اگر نه ، پا روی خرده شیشه می گذارند و بد می شود.

انه به درون می گذاشت ، اولدوز كبریتی وقتی زن بابا پاش را از آست
 اش شكست.كشید و گفت: مامان ، مواظب باش. چراغ افتاد شیشه

بابا ھم پشت سر زن بابا تو آمد. زن بابا دست روی اولدوز بلند كرده بود 
 …اش گفت: گفتم چند روزی ولش كنكه بابا گرفتش و آھسته به

كرده بود كه ھمه گفته  وقت كشتن گاو، اولدوز آنقدر گریه و بیصبری
بودند از غصه خواھد تركید. دیشب ھم شام نخورده بود و تا صبح ھذیان 

گفته بود و صدای گاو در آورده بود. برای خاطر ھمین ، بابا به زنش 
 سپرده بود چند روزی دختره را ولش كند و زیاد پاپی اش نباشد.

بودم. چراغ ھم بلد زن بابا فقط گفت: بچه اینقدر دست و پا چلفتی ندیده 
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 نیست روشن كند. حاال دیگر از پیش چشمم دور شو!
اولدوز رفت به صندوقخانه. زن بابا چراغ دیگری روشن كرد و به شوھرش 

 گفت: بوی نفت دلم را به ھم می زند.
تابستان بود و پنجره باز. زن بابا سرش را از پنجره بیرون كرد و باال 

د و داشت خرده شیشه ھا را جمع می كرد آورد. بابا لباسھاش را كنده بو
كه خواھر زن بابا با عجله تو آمد و گفت: خانم باجی ، گوشتھا مثل زھر 

 تلخ شده.
 زن بابا قد راست كرد و گفت: چه گفتی؟ گوشتھا تلخ شده؟

 ای گوشت به طرفش دراز كرد وگفت: بچش ببین.پری تكه
توی دھنش. گوشت زن بابا گوشت را از دست خواھرش قاپید و گذاشت 

 چنان تلخ مزه و بدطعم بود كه دل زن بابا دوباره به ھم خورد.
 چه دردسر بدھم. بابا و زن بابا و پری با عجله رفتند به آشپزخانه.

اولدوز و عروسك سخنگو در روشنایی كمی كه به صندوقخانه می افتاد 
ی داشتند صحبت می كردند. اولدوز می گفت: شنیدی عروسك سخنگو ، پر

 چه گفت؟ گفت كه گوشت گاو برایشان تلخ شده.
عروسك سخنگو گفت: من خیال می كنم گاو گوشتش را فقط برای آنھا تلخ 

 كرده. توی دھن تو دیگر تلخ نمی شود.
 من خواھم خورد.اولدوز گفت: 

به  ◌ً عروسك گفت: یك چیزی از این گاو را ھم باید نگه داری. حتما
 ھا خیلی خاصیت دارند.دردمان می خورد. این جور گاو

 اولدوز گفت: به نظر تو كجاش را نگه دارم؟
 عروسك گفت: مثال پاش را.

 
 تلخ برای زن بابا ، شیرین برای اولدوز

ھای در آشپزخانه ، بابا و زن بابا و پری دور اجاق جمع شده بودند و تكه
گوشت را یكی پس از دیگری می چشیدند و تف میکردند. ھنوز مقدار 

گوشت از قناری آویزان بود ، گذاشته بودندش كه فردا یكجا قورمه زیادی 
اش ھم تلخ و بد طعم بود. گفت: ای برید و چشید. نپختهكنند. بابا تكه

 نمیدانم پیش از مردن چه خورده كه این جوری شده.
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زن بابا گفت: ھیچ چیز نخورده. دختره زھر چشمش را روش ریخته. 
 اكبیری بدریخت!..

گاو را بیخود حرام كردیم ، ھی به تو گفتم بگذار از قصابی  بابا گفت:
 گوشت گاو بخرم ، قبول نكردی...

زن بابا گفت: حاال گاو به جھنم ، من خودم دارم از پا می افتم. بوی گند 
 دلم را به ھم می زند...

 پری بازوش را گرفت و گفت: بیا برویم بیرون.
نشست لب كرت وگفت: اولدوز را زن بابا روی بازوی پری تكیه داد و رفت 

ی كلثوم. بوی گند خانه صداش كن بیاید این گوشتھا را ببرد بدھد خانه
 را پر كرده.

ی دست چپشان بود. شوھرش در تھران كار می كرد. كارگر كلثوم ھمسایه
آجرپز بود. پسر كوچكی ھم داشت به اسم یاشار كه به مدرسه می رفت. 

 خودش اغلب رختشویی می كرد.
پری دوید طرف اتاق و صدا زد: اولدوز ، اولدوز ، مامان كارت دارد. می 

 ی یاشار.روی خانه
اولدوز داشت برای عروسكش تعریف یاشار را می كرد كه صدای پری 

 صحبتشان را برید.
 عروسك سخنگو گفت: اگر میل داری خبر حرف زدن مرا به یاشار ھم بگو.

 اولدوز گفت: آره ، باید بگویم.
ت رفت به حیاط . نور چراغ برق سر كوچه حیاط را كمی روشن می آنوق

كرد. زن بابا نشسته بود و عق می زد و باال می آورد. بابا قابلمه را 
آورده و گذاشته بود پای درخت توت. كف دستش روی پیشانی زن بابا 

 بود.
 پری به اولدوز گفت: قابلمه را ببر بده كلثوم.

 ی الت به روده درازی!.. زود برگرد!..پسره زن بابا گفت: ننشینی با آن
 اولدوز گفت: مامان ، تو خودت چرا گوشت نمی خوری؟

ای ، بوی گندش زن بابا با بیحوصلگی گفت: مگر توی بینی ات پنبه تپانده
 را نمی شنوی؟.. برش دار ببر.

پری به زن بابا گفت: اصال ، خانم باجی ، این گاو وقتی زنده بود ھم ، 
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 لخی می كرد. حیوان نانجیبی بود.گوشت ت
ھای بابا چیزی نمی گفت. برگشت اولدوز را نگاه كند كه دید اولدوز تكه

گوشت را از قابلمه در می آورد و با لذت می جود و می بلعد. یكھو فریاد 
 زد: دختر ، اینھا را نخور. مریضت می كند.

تعجب بر جا  ھمه به صدای بابا برگشتند و اولدوز را نگاه كردند و از
 خشك شدند.

 بابا یك بار دیگر گفت: دختر ، گفتم نخور. تف كن زمین.
 اولدوز گفت: بابا ، گوشت به این خوبی و خوشمزگی را چرا نخورم؟

 پری گفت: واه ، واه! مثل الشخورھا ھر چه دم دستش می رسد می خورد.
 زن بابا گفت: آدم نیست كه.

و گفت: من تا حال گوشت به این ای دیگر به دھان گذاشت اولدوز تكه
 ام.خوشمزگی نخورده

زن بابا چندشش شد. پری رو ترش كرد. بابا ماتش برد. اولدوز باز گفت: 
 ی كره و گوشت مرغ و اینھا را می دھد ، مامان ...چه عطری!.. مزه

زن بابا كه دست و روش را شسته بود ، پا شد راه افتاد طرف اتاق و گفت: 
 دل و روده ات بریزد بیرون. به من چه.آنقدر بخور كه 

 ی كلثوم.بابا گفت: بس است دیگر، دختر. مریض میشوی. ببر بده خانه
 اولدوز گفت: بگذار یكی دو تا ھم بخورم ، بعد.

بابا و پری ھم رفتند تو. زن بابا در اتاق اینور و آنور می رفت و دست 
آمدند گفت: بوی گند  روی دلش گذاشته بود و می نالید. بابا و پری كه تو

 ھمه جا را پر كرده.
 پری گفت: بوی نفت است ، خانم باجی.

زن بابا گفت: یعنی من اینقدر خرم كه بوی نفت را نمی شناسم؟.. وای 
 ھام دارند باال می آیند... آ...خ!..دلم!.. روده

 بابا گفت: پری خانم ، ببرش حیاط ، ھوای خنك بخورد.
و برد به حیاط. اولدوز ھنوز نشسته بود پای پری دست زن بابا را گرفت 

درخت با لذت و اشتھا گوشت می خورد و به به می گفت و انگشتھاش را 
می لیسید. زن بابا داد زد: نیم وجبی ، دیگر داری كفرم را باال می آری. 

 گفتم بوی گند را از خانه ببر بیرون!..
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 اولدوز گفت: مامان بوی گند كدام بود؟
این گوشتھای گاو گر ترا می مه را با لگد زد و فریاد كشید: زن بابا قابل

گویم. د پاشو بوش را از اینجا ببر بیرون!.. دل و روده ھام دارد باال می 
 آید.

 ام است.اولدوز گفت: مامان ، بگذار چند تكه بخورم ، گرسنه
زن بابا موھای اولدوز را چنگ زد و سرش داد زد: داری با من لج می 

 له سگ!كنی، تو
 بابا به سر و صدا از پنجره خم شد و پرسید: باز چه خبر است؟

زن بابا گفت: تو فقط زورت به من بدبخت می رسد. ھی به من می گویی 
 با این زردنبو كاری نداشته باشم. حاال ببین چه لجی با من می كند.

اولدوز قابلمه را برداشت و رفت طرف در كوچه. پشت در قابلمه را زمین 
اشت و حلقه را گرفت و یك پاش را به در چسباند و خودش را باال گذ

كشید و در را باز كرد و پایین آمد. قابلمه را برداشت و بیرون رفت. زن 
 بابا دنبالش داد كشید: در را نبندی!..

 
 گفتگوی ساده و مھربان

خوابیدند. اولدوز گفت من تو اتاق  آنشب بابا و زن بابا و پری درحیاط     
 یخوابم. م

بابا گفت: دختر ، تو كه ھمیشه میگفتی تنھایی میترسی تو صندوقخانه 
 ات است كه می خواھی تك و تنھا بخوابی؟بخوابی ، حاال چه

 اولدوز گفت: من سردم می شود.
پری گفت: ھوای به این گرمی ، می گوید سردم می شود. بیچاره خانم 

 باجی! حق داری چشم دیدنش را نداشته باشی.
ن بابا گفت: ولش كنید كپه مرگش را بگذارد. آدم نیست كه. گوشت ز

 گندیده را می خورد ، به به ھم می گوید.
وقتی قیل و قال خوابید ، اولدوز عروسك سخنگو را صدا كرد. عروسك آمد 

 و تپید زیر لحاف اولدوز. دو تایی گرم صحبت شدند.
 عروسك پرسید: یاشار را دیدی؟

ای. باید یك روزی یدم. باورش نمی شد تو سخنگو شدهاولدوز گفت: آره ، د
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 سه تایی بنشینیم و ...
عروسك گفت: حاال كه تابستان است و یاشار به مدرسه نمی رود ، می 

 توانیم صبح تا شام با ھم بازی كنیم و گردش برویم.
 اولدوز گفت: یاشار بیكار نیست. قالیبافی می كند.

 اش؟عروسك گفت: پس دده
 فت: رفته تھران. تو كوره ھای آجرپزی كار می كند.اولدوز گ

عروسك گفت: اولدوز ، تو باید از ھر كجا شده پای گاو را برای خودمان 
 نگه داری. آن ، یك گاو معمولی نبوده.

اولدوز گفت: من ھم قبول دارم. ھر كه گوشتش را می چشید دلش به ھم 
غ را داشت. یاشار و می خورد. اما برای من مزه ی كره و عسل و گوشت مر

 اش ھم خوششان آمد و با لذت خوردند.ننه
 عروسك گفت: یاشار حالش خوب بود؟

اولدوز گفت: امروز صبح تو كارخانه انگشت شستش را كارد بریده. بد 
 جوری. دیگر نمی تواند گره بزند.

ناگھان زن بابا دادش بلند شد: دختر ، صدات را ببر!.. آخر چرا مثل 
 ری ور و ور می كنی. ھیچ معلوم است چه داری می گویی؟دیوانه ھا دا

 بابا گفت: خواب می بیند.
 زن بابا گفت: خواب سرش را بخورد.

 عروسك یواشكی گفت: بھتر است دیگر بخوابی.
اولدوز پچ و پچ گفت: من خوابم نمی آید. می خواھم با تو حرف بزنم ، 

 بازی كنم. تو قصه بلدی؟
بخواب ، وقتش كه شد بیدارت می كنم. می عروسك گفت: حاال یك كمی 

 به جنگل. خواھم تو و یاشار را ببرم
اولدوز دیگر چیزی نگفت و به پشت دراز كشید و از پنجره چشم دوخت به 

 آسمان تا ستاره ھایی را كه می افتادند ، نگاه كند.
  

 شب جنگل
ین نصف شب گذشته بود. ماه داشت از پشت كوھھا در می آمد. روی زم     

نفس نمی كشید. اما باالترھا نسیم مالیمی می وزید.  ھوا ایستاده بود ،
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سه تا كبوتر سفید توی نسیم پرواز می كردند و نرم نرم می رفتند ، می 
لغزیدند. زیر پایشان و بالشان شھر خوابیده بود در سایه روشن مھتاب. 

از بامھا ی یكی از كبوترھا را با نخ بسته بودند. پشت بعضی پر شكسته
ای بیدار شد و به مادرش گفت: ننه ، كبوترھا كسانی خوابیده بودند. بچه

 را نگاه كن. انگار راھشان را گم كرده اند.
مادرش در خواب شیرینی فرو رفته بود ، بیدار نشد. چشم بچه با حسرت 

دنبال كبوترھا راه كشید و خودش ھمان جور ماند تا دوباره به خواب 
 رفت.

باال می آمد و سایه ھا كوتاھتر می شد. حاال دیگر كبوترھا از ماه داشت 
شھر خیلی دور شده بودند. كبوتر پر شكسته به كبوتر وسطی گفت: 

 عروسك سخنگو ، جنگل ، خیلی دور است؟
كبوتر وسطی جواب داد: نه ، یاشار جان. وسط ھمان كوھھایی است كه 

 ماه از پشتشان در آمد. نكند خسته شده باشی.
شار ، ھمان كبوتر پر شكسته ، گفت: نه ، عروسك سخنگو. من از پرواز یا

كردن خوشم می آید. ھر چقدر پرواز كنم خسته نمی شوم. تابستانھا 
 ام و می پرم.خواب می بینم سوار بادبادكم شده

كبوتر سومی گفت: من ھم ھر شب خواب می بینم پر گرفته ام پرواز می 
 كنم.

 ك سخنگو، گفت: مثال چه جور؟كبوتر وسطی ، ھمان عروس
ام ھمه را كبوتر سومی گفت: یك شب خواب دیدم قوطی عسل را برداشته

ام ، زن بابا بو برده دنبالم گذاشته. یك وردنه ھم دستش بود. من خورده
ھر چقدر زور می زدم بدوم ، نمی توانستم. پاھام سنگینی می كرد و عقب 

برسد كه یكھو من به ھوا بلند شدم می رفت. كم مانده بود زن بابا به من 
و شروع كردم به پرزدن و دور شدن و از این بام به آن بام رفتن. زن بابا 

 از زیر داد می زد و دنبالم می كرد.
 یاشار گفت: آخرش؟

اولدوز گفت: آخرش یكھو زن بابا دست دراز كرد و پام را گرفت و كشید 
. دیدم صبح شده و زن بابا پایین. من از ترسم جیغ زدم و از خواب پریدم

نوك پام را گرفته تكانم می دھد كه: بلند شو! آفتاب پھن شده ، تو ھنوز 
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 خوابی.
 یاشار و عروسك سخنگو خندیدند و گفتند: عجب خوابی!

ای كه حتی در بعد عروسك سخنگو گفت: آخر تو چه بدی به زن بابا كرده
 خواب ھم دست از سرت بر نمی دارد؟

ن چه می دانم. یك روزی به بابام می گفت كه تا من توی اولدوز گفت: م
ام ، بابام او را دوست ندارد. بابام ھم ھی قسم می خورد كه ھر خانه

 دوتامان را دوست دارد.
 یاشار گفت: من می خواھم چند تا پشتك وارو بزنم.

 عروسك گفت: ھر سه تامان می زنیم.
و به آسمان نگاه می  آن شب چوپانھایی كه در آن دور و برھا بودند

كردند ، می دیدند سه تا كبوتر سفیدتر از شیر تو دل آسمان پر می زنند و 
پشتك وارو می زنند و حرف می زنند و راه می روند و ھیچ ھم خسته نمی 

 شوند.
 ناگھان یاشار گفت: اوه!.. صبر كنید. زخمم سر باز كرد.

ه ی یاشار چكه می عروسك و اولدوز نگاه كردند دیدند خون از پر شكست
ی خودش كند و زخم یاشار را دوباره بست و كند. عروسك از كركھای سینه

گفت: به جنگل كه رسیدیم ، زخمت را مرھم می گذاریم ، آنوقت زود خوب 
 می شود.

ی تنگی دیده شد. كوھھا در دھانه حاال پای كوھھا رسیده بودند. اول دره
را تنگتر كرده بودند. كبوترھا وارد ی دره سر به ھم آورده بودند و دھانه 

دره شدند. یاشار از عروسك پرسید: عروسك سخنگو ، تو ھیچ به ما نگفتی 
 برای چه به جنگل می رویم.

ی عروسكھا می آیند به جنگل. ھر چند ماه یك عروسك گفت: امشب ھمه
 بار ما این جلسه را داریم.

 اولدوز گفت: جمع می شوید كه چه؟
ھا ھا و دختر بچهمی شویم كه ببینیم حال پسر بچه عروسك گفت: جمع

 خوب است یا نه. از این گذشته ، ما ھم باالخره جشن و شادی الزم داریم.
دراز دراز سرپا ایستاده بودند و  دره تمام شد. جنگل شروع شد. درختھا ،

زیر نور ماه می درخشیدند. مدتی ھم از باالی درختھا پرواز كردند تا 
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ی گفتگو به گوش رسید. زمین رسیدند. سر و صدا و ھمھمهوسط جنگل 
اش شروع می شد و پشت ای از یك گوشهبزرگ بی درختی بود. بركه

درختھا می پیچید. دورادور درختھای گوناگون بلند قدی ، سرپا ایستاده 
بودند و پرندگان رنگارنگی رویشان نشسته آواز می خواندند یا صحبت 

آتش بزرگی روشن بود كه نور سرخش را ھمه جا می كردند. كنار بركه 
می پاشید. صدھا و ھزارھا عروسك كوچك و بزرگ اینور و آنور می رفتند 

یا دسته دسته گرد ھم نشسته گپ می زدند. عروسكھای گنده و ریزه ، 
 خوش پوش و بد سر و وضع و پسر و دختر قاتی ھم شده بودند.

. دورادور ، پای درختھا ، جا آن شب جانوران جنگل ھم نخوابیده بودند
 خوش كرده بودند و عروسكھا را تماشا می كردند.

یاشار و اولدوز از دیدن این ھمه عروسك و پرنده و جانور ذوق می كردند. 
ای حتی در خواب ھم چنین چیزی ندیده است. ماه در آب بركه ھیچ بچه

شد. ھمه  ھا و شعله ھای آتش ھم دیده میدیده می شد. درختھا و پرنده
چیز زیبا بود. ھمه چیز مھربان بود. خوب بود. دوست داشتنی بود. ھمه 

 چیز . ھمه چیز. ھمه.
  

 طاووسی با دم چتری و پرچانه
طاووس تک و تنھا روی درختی نشسته و دمش را آویخته بود. عروسك      

سخنگو به یاشار و اولدوز گفت: بیایید شما را ببرم پیش طاووس ، باش 
نید. من می روم پیش سارا. صداتان كه كردم ، می آیید پیش صحبت ك

 عروسكھا.
 اولدوز گفت: سارا دیگر كیست؟

 عروسك گفت: سارا بزرگ ماست.
 ھا را با طاووس آشنا كرد و خودش رفت پیش دوستانش.عروسك بچه

 طاووس گفت: پس شما دوستان عروسك سخنگو ھستید.
 ه جشن عروسكھا را تماشا كنیم.اولدوز گفت: آره. ما را آورده اینجا ك

 یاشار گفت: راستی ، طاووس ، تو چقدر خوشگلی!
 طاووس گفت: حاال شما كجای مرا دیده اید. دمم را نگاه كنید...

یاشار و اولدوز نگاه كردند. دیدند دم طاووس یواش یواش باال آمد و آمد و 
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ر رنگ می مثل چتر بزرگی باز شد. در نور ماه و آتش ، پرھای طاووس ھزا
 ھا دھانشان از تعجب باز مانده بود.زدند. بچه

ی بسیار زیبایی طاووس گفت: بله ، ھمانطور كه می بینید من پرنده
ھا می میرند ی بچهام؟ ھمهھستم. می بینید با دمم چه طاق زیبایی بسته

اند. برای یك پر من. تمام شاعران از زیبایی و لطافت من تعریف كرده
كودكان می  –یرازی می گوید: از لطافت كه ھست در طاووس مثال سعدی ش

كنند بال و پرش. حتی در یك كتاب قدیمی خواندم كه ابوعلی سینا ، 
حكیم بزرگ ، تعریف گوشت و پیه مرا خیلی كرده و گفته كه درمان 

بسیاری از مرضھاست. شاعران ، خورشید را به من تشبیه می كنند و به 
شین پر. در بعضی از كتابھای قدیمی نام مرا آن می گویند: طاووس آت

 ابوالحسن ھم نوشته اند. من حتی از جفت خودم زیباترم...
یاشار از پرچانگی طاووس به تنگ آمده بود. اما چون در نظر داشت یكی 
دو تا از پرھاش را از او بخواھد ، به حرفھای طاووس خوب گوش می داد 

یكی  رید و گفت: طاووس جان ،و پی فرصت بود. آخرش سخن طاووس را ب
دو تا از پرھای زیبایت را به من و اولدوز می دھی؟ می خواھم بگذارم 

 الی كتابھام.
طاووس یكه خورد و گفت: نه. من نمی توانم پرھای قیمتی ام را از خودم 
دور كنم. اینھا جزو بدن منند. مگر تو می توانی چشمھات را درآری بدھی 

 به من؟
بیشتر پیش عروسكھا و جانوران بود و به حرفھای طاووس اولدوز حواسش 

كمتر گوش می دادم. بنابراین زودتر از یاشار دید كه عروسك سخنگو 
صداشان می زند. عروسك جلدش را انداخته بود و دیگر كبوتر نبود. 
اولدوز نگاه كرد دید یاشار بدجوری پكر است. گفت: یاشار بیا برویم 

 مان می كند.پایین. عروسك سخنگو صدا
طاووس را بدرود گفتند و پركشیدند و رفتند پایین. طاووس تا آن لحظه 

دمش را باال نگھداشته بود و از جاش تكان نخورده بود كه مبادا پای 
ھا می خواھند بروند ، گفت: خوش آمدید. زشتش دیده شود. وقتی دید بچه

 .تعریف كنید امیدوارم ھر جا كه رفتید فراموش نكنید كه از زیبایی من
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 آشنایی با سارا و دیگر عروسكھا
عروسك سخنگو دستی به سر و صورت اولدوز و یاشار كشید و از جلد     

ای قد یك وجب روی سنگی نشسته بود. كبوتر درشان آورد. عروسك ریزه
عروسك سخنگو به او گفت: سارا ، دوستان من اینھا ھستند ، اولدوز و 

 یاشار.
ھا خم شدند و با او دست سالم كردند. سارا پا شد. بچهیاشار و اولدوز 

 دادند.
سارا گفت: به جشن ما خوش آمده اید. من از طرف تمام عروسكھا به شما 

 خوشآمد می گویم.
ایم محبت عروسك یاشار گفت: ما ھم خیلی افتخار می كنیم كه توانسته

راھمان  سخنگو را به دست آوریم. و خیلی خوشحالیم كه به جمع خودتان
داده اید و با ما مثل دوستان خود رفتار می كنید. از ھمه تان تشكر می 

 كنیم.
اید با اخالق و سارا گفت: اول باید از خودتان تشكر كنید كه توانسته

رفتار مھربان خود عروسكتان را به حرف بیاورید و به این جنگل راه 
 بیابید.

ھا را ببر با عروسكھا ی بعد رویش را كرد به عروسك سخنگو و گفت: بچه
دیگر آشنا كن و به ھمه بگو بیایند پیش من. چند كلمه حرف می زنیم و 

 رقص را شروع می كنیم.
عروسكھا تا شنیده بودند عروسك سخنگو دوستانش را ھم آورده است ، 

ھا را دوره می كردند و شروع خودشان دسته دسته جلو می آمدند و بچه
 و محبت كردن و حرف زدن.  می كردند به خوشآمد گفتن

  
 خودپسندھا چه ریختی اند؟

درد انگشت یاشار شدت یافته بود. دست عروسك را گرفت و گفت:     
 انگشتم بدجوری درد می كند ، یك كاری بكن.

 عروسك گفت: پاك یادم رفته بود. خوب شد یادم انداختی.
 ای پیش آمد و گفت: زخمی شدی ، یاشار؟عروسك گنده

 فت: آره ، عروسك خانم. انگشت شستم را كارد بریده.یاشار گ
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 اولدوز اضافه كرد: تو كارخانه ی قالیبافی.
عروسك گنده گفت: بیا برویم جنگل. من مرھمی بلدم كه زخم را چند 

 ساعته خوب می كند. بیا.
 بعد دست یاشار را گرفت و كشید.

گیاھی را عروسك سخنگو گفت: برو یاشار. عروسك مھربانی است. دواھای 
 خوب می شناسد.

دو تایی از وسط عروسكھا گذشتند و پای درختان رسیدند. جانوران جنگل 
ی گیاھی را میجوید. عروسك راه باز كردند. خرگوش سفیدی داشت ساقه

به او گفت: رفیق خرگوش ، می توانی بروی از آن سر جنگل یكی دو تا از 
 آن برگھای پت و پھن برایم بیاری؟

 این دفعه زخم كه را می بندی؟ خرگوش گفت:
عروسك گفت: زخم یاشار را می بندم. ھمینجا پای درخت چنار 

 ایم.نشسته
خرگوش دیگر چیزی نگفت و خیز برداشت و در پیچ و خم جنگل ناپدید 

شد. عروسك چند جور برگ و گیاه جمع كرد و نشست پای درخت چناری و 
 را كوبیدن. سنگ پھنی جلوش گذاشت و شروع كرد برگ و گیاه

ھای آتش كم و بیش عروسكھای دیگر از اینجا دیده نمی شدند. فقط شعله
 از وسط شاخ و برگ درختان دیده می شد.

 یاشار گفت: عروسك خانم ، تو طاووس را می شناسی؟
اش فیس و افاده می فروشد، عروسك گفت: خیلی ھم خوب می شناسم. ھمه

 پز می دھد.
را برد پیش او كه باش صحبت كنیم اما او  یاشار گفت: عروسك سخنگو ما

 اش از خودش گفت.ھمه
عروسك گفت: عروسك سخنگو شما را پیش او برده كه با چشم خودتان 

 ببینید خودپسندھا چه ریختی اند.
یاشار گفت: بش گفتم از پرھاش یكی دو تا بدھد بگذارم الی كتابھام ، 

 ه من گمان می كنم.نداد. گفت كه پرھاش به آن ارزانیھا ھم نیست ك
عروسك گنده ھمانطور كه برگ و گیاه را میكوبید گفت: بیخود می گوید.. 

ھمین روزھا وقت ریختن پرھاش است. آنوقت ھر چقدر بخواھی می توانی 
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 برداری.
 یاشار گفت: راستی؟

 عروسك گفت: طاووس ھر سال ھمین روزھا پرھاش را می ریزد.
 ؟یاشار گفت: آنوقت چه ریختی می شود

عروسك گفت: یك چیز زشت و بد منظره. بخصوص كه پاھای زشتش را ھم 
 دیگر نمی تواند قایم كند.

  
 شبھای تاریك جنگل و كرم شب تاب   

یاشار داشت توی تاریك جنگل را نگاه می كرد كه چشمش افتاد به      
روشنایی ضعیفی كه از وسط گیاھھا یواش یواش به آنھا نزدیك می شد. 

 گفت: عروسك خانم ، آن روشنایی از كجا می آید؟به عروسك 
عروسك نگاه كرد و گفت: كرم شب تاب است. او كرم مھربانی است كه 

توی تاریكی نور پس می دھد. مثل اینكه می آید پیش ما. نمی خواھد ما 
 توی تاریك بمانیم.

عروسك و یاشار آنقدر صبر كردند كه كرم شب تاب نزدیك شد و سالم 
 كرد.

 گفت: سالم ، كرم شب تاب. كجا می خواھی بروی؟ عروسك
كرم شب تاب گفت: داشتم توی تاریكی جنگل می گشتم كه صدای شما را 

من كه یك كم روشنایی دارم ، چرا پیش آنھا « شنیدم و پیش خود گفتم 
 »نرم؟

عروسك تشكر كرد و یاشار را نشان داد و گفت: برای زخم یاشار مرھم 
 بی است. باش آشنا شو.درست می كنیم. پسر خو

یاشار و كرم شب تاب گرم صحبت شدند. یاشار از مدرسه و قالیبافی و 
اش به او گفت ، و او ھم از جنگل و جانوران و درختان و شبھای ننه و دده

تاریك جنگل. عروسك گنده ھم مرھم را كوبید و حاضر كرد. بعد رفت از 
با آب زخم یاشار را شست  ای كند و آورد. آبش را گرفت ویك درختی میوه

 و تمیز كرد.
 ھر نوری ھر چقدر ھم ناچیز باشد ، باالخره روشنایی است. 
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 وصله ھای سر زانوی یاشار 
چند دقیقه بعد خرگوش از راه رسید. دو تا برگ نرم و پھن به دندان     

گرفته بود. آنھا را داد به عروسك. وقتی چشمش به كرم افتاد ، سالم كرد 
 ای!عجب مجلس دوستانهو گفت: 

كرم شب تاب گفت: رفیق خرگوش ، من ھمیشه می كوشم مجلس تاریك 
دیگران را روشن كنم ، جنگل را روشن كنم ، اگر چه بعضی از جانوران 

با یك گل بھار نمی شود. تو بیھوده «ام می كنند و می گویند مسخره
 »میكوشی با نور ناچیزت جنگل تاریك را روشن كنی.

ھر نوری « فت: این حرف مال قدیمی ھاست. ما ھم می گوییم خرگوش گ
 »ھر چقدر ھم ناچیز باشد ، باالخره روشنایی است.

عروسك مرھم را روی زخم مالیده ، برگ را روش پیچیده بود. خرگوش از 
 او پرسید: عروسك خانم ، دیگر با من كاری نداشتی؟

ی درخت زبان عروسك گفت: یك كار دیگر ھم داشتم. طاووس نشسته رو
گنجشك، كنار بركه. این روزھا وقت ریختن پرھاش است. می روی یك 

كاری می كنی كه یكھو تكان بخورد ، یكی دو تا از پرھاش بیفتد. آنوقت 
آنھا را برمی داری می آری میدھیم به یاشار. می خواھد بگذارد الی 

 كتابھاش.
ودپسند خرگوش گذاشت رفت. كرم شب تاب گفت: این ھمان طاووس خ

 است؟
 عروسك گفت: آره.

 یاشار گفت: خیلی به پرھاش می نازد.
كرم شب تاب گفت: رفیق یاشار ، عروسك خانم را می بینی چه لباسھای 
رنگارنگ و قشنگی پوشیده! ھمه جاش زیباتر از طاووس است اما یك ذره 

فیس و افاده تو كارش نیست. برای ھمین ھم است كه اگر لباسھاش را 
بیندازد ، باز ھم ما دوستش خواھیم داشت. این ھیچوقت زشت  بكند دور

 نیست. چه با لباسھاش چه بی لباسھاش.
ھای سر زانوی خود یاشار در تاریك روشن وسط درختان ، دستی به وصله

كشید و نگاھی به آستینھای پاره و پاھای لخت و پاشنه ھای ترك ترك 
 خود كرد و چیزی نگفت.
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یال نكنی من ھم مثل طاووس اسیر لباسھای عروسك گفت: یاشار ، خ
ی اند. آخر من در خانهرنگارنگم ھستم. اینھا را در خانه تن من كرده

 خوب می شناسد... ی ما راثروتمندی زندگی می كنم. عروسك سخنگو خانه
ای از دامن پیرھنش را پاره كرد و دست یاشار را بست. عروسك تكه

گفت: من ھمینجا می مانم كه رفیق پاشدند كه بروند ، كرم شب تاب 
 خرگوش برگردد. دنبالتان می فرستمش.

عروسك و یاشار ھنوز از وسط درختان خارج نشده بودند كه خرگوش به 
ایشان رسید. دو تا پر زیبای طاووس را به دھان گرفته بود. یاشار پرھا 

 را گرفت و راه افتادند.
  
 بھترین رقص دنیا 

ارا ، بزرگ عروسكھا ، داشت حرف می زد و كنار بركه ی آب ، س    
 عروسكھای دیگر ساكت گوش می دادند. اولدوز كناری ایستاده بود.
ی سارا می گفت: من دیگر بیشتر از این دردسرتان نمی دھم. اول چله

كوچك باز ھمدیگر را می بینیم. و در پایان حرفھایم بار دیگر از مھمانان 
بانیھا و خوبی ھای خودشان عروسكشان عزیزمان تشكر می كنم كه با مھر

ای نتوانسته بود اند. ھمه میدانیم كه تاكنون ھیچ بچهرا به حرف آورده
اینقدر خوب باشد كه عروسكش را به حرف بیاورد. امیدوارم كه دوستی 

اولدوز و یاشار و عروسكشان ھمیشگی باشد. حاال به افتخار مھمانان 
 می كنیم.را اجرا » رقص گل سرخ«   عزیزمان

ھا را روی ھمه برای سارا كف زدند و پراكنده شدند. عروسك سخنگو بچه
رقص گل « سنگ بلندی نشاند و گفت: ھمینجا بنشینید و تماشا كنید.

 بھترین رقص دنیاست.» سرخ
  

 رقص گل سرخ. سرود گل سرخ
لحظه ای میدان خالی بود. دورادور جانوران پای درختان نشسته      

دگان روی درختان و دیگر چیزی دیده نمی شد. بعد صدای نرم بودند و پرن
و شیرین موسیقی بلند شد و ده بیست تا عروسك بنفش پوش ساز زنان 

ای ایستادند. بعد قایقی شگفت و وارد شدند و نرم نرم آمدند در گوشه
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سفید مثل برف از ته بركه نمایان شد كه به آھنگ موسیقی تكان می 
عروسكان سفیدپوش بسیاری روی قایق خاموش  خورد و پیش می آمد.

ایستاده بودند. صدای نرم و زمزمه وار آب شنیده می شد. مرغابیھا و 
قوھای سفید فراوانی از پس و پیش ، قایق را میراندند و ماھیان سرخ ریز 

و درشتی دور سفیدھا را گرفته بودند و راست می لغزیدند به پیش. 
كه لب آب رسید ، عروسكھای سفید رقص ماھتاب ھم توی آب بود. قایق 

كنان پا به زمین گذاشتند. مرغابیھا و قوھا و ماھیھا لب آب رج بستند. 
ی عروسكھا دستھا و بدنشان را حركت می دادند و نرم میرقصیدند. لبه
پیرھنشان تا زمین می رسید. می رقصیدند و به ھم نزدیك میشدند و 

سه تا باز میرقصیدند. یكی دو تا لبخند میزدند و دوتا دوتا و سه تا 
شروع كردند به خواندن. رفته رفته دیگران ھم به آنھا پیوستند و صدای 

 موسیقی و آواز فضای جنگل را پر كرد.
 عروسكھا چنین می خواندند:

 روزی بود ، روزگاری بود:
 لب این آب كبود

 گل سرخی روییده بود
 درشت ، 

 زیبا ،
 پر پر.

 باد آمد
 باران آمد

 ران شدبو
 توفان شد

 گل سرخ از جا كنده شد
 گلبرگھاش پراكنده شد.

 كجا رفتند؟
 چكارشان كردند؟

 اند؟اند ، زندهمرده
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 كس نمی داند.
 آه چه گل سرخ زیبایی بود؟..

عروسكھای سفید آواز خوانان و رقص كنان جمع شدند و پھلوی عروسكھای 
درختان رقص  بنفش ایستادند. كمی بعد عروسك كوچولوی سرخی از پشت

 كنان درآمد.
 عروسكھای سفید شروع كردند به خواندن:

 ما این را می شناسیم:
 گلبرگ گل سرخ است.

 از كجا می آید؟
 به كجا می رود؟

 كس نمی داند؟
عروسك سرخ كمی اینور و آنور پلكید و از گوشه ی دیگری خارج شد. بعد 

 عروسك سرخ دیگری وارد شد.
 به خواندن.عروسكھای سفید شروع كردند 

 یك گلبرگ سرخ دیگر
 از كجا می آید؟

 به كجا می رود؟
 كس نمی داند؟

ای خارج شود كه به عروسك سرخ كمی اینور آنور پلكید و خواست از گوشه
ای به ھم نگاه كردند و دست ھم را عروسك سرخ دیگری برخورد. لحظه

بعد  گرفتند و شروع كردند به رقص بسیار تند و شادی. مدتی رقصیدند.
عروسك سرخ دیگری به آنھا پیوست. بعد دیگری و دیگری تا صدھا 

عروسك بزرگ و كوچك سرخ وارد شدند. دسته دسته حلقه زده بودند و 
می رقصیدند. رقصی تند و شاد. ماه درست باالی سرشان بود. آتش 

 خاموش شده بود.
صدای موسیقی باز ھم تندتر شد. عروسكھا دست ھم را رھا كردند و 

 اكنده شدندو درھم شدند و لب بركه جمع شدند.پر
ی رقص عروسكھا اولدوز و یاشار روی سنگ نشسته بودند و چنان شیفته

شده بودند كه نگو. یاشار حتی پر طاووس را ھم فراموش كرده بود. 
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ناگھان دیدند لب بركه گل سرخی درست شد. درشت ، زیبا ، پر پر. گل 
ن. عروسكھای سفید حركت كردند و سرخ شروع كرد به چرخیدن و رقصید

 دور گل سرخ را گرفتند و آنھا ھم شروع كردند به رقص و چرخ.
ھا چنان به ھیجان آمده آھنگ رقص یواش یواش تندتر و تندتر شد. بچه

بودند كه پاشدند و دست در دست ھم ، آمدند قاطی عروسكھا شدند. 
 ه بودند.جانوران و پرندگان و درختان ھم به جنب و جوش افتاد

عروسكھا رقصیدند و رقصیدند ، آنوقت ھمه پراكنده شدند و باز میدان 
 عروسكھا با لباسھای اولیشان درآمدند. خالی شد. لحظه ای بعد

 دیگر وقت رفتن بود. ماه یواش یواش رنگ می باخت.
  

 رفت و آمد كبوترھا ، معمایی كه برای زن بابا ھرگز حل نشد
بود. زن بابا چشم باز كرد دید سه تا كبوتر ھوا كمی روشن شده        

اند روی درخت توت. كمی ھمدیگر را نگاه كردند. بعد سفید نشسته
ی یاشار و دوتاشان از پنجره رفتند تو. زن یكیشان پرید رفت به خانه

بابا ھر چه منتظر شد كبوترھا بیرون نیامدند. خواب از سرش پرید. پاشد 
اولدوز و عروسكش دوتایی خوابیده اند و رفت از پنجره نگاه كرد دید 

چیزی در اتاق نیست. خیلی تعجب كرد. كمی ھم ترسید. نتوانست تو 
برود. چند دقیقه ھمانجا ایستاد. بعد نگران آمد تپید زیر لحافش. اما 

ھنوز چشمش به پنجره بود. گوش به زنگ بود. كمی بعد صدای ناآشنایی 
وپچ دیگری جوابش داد. مثل اینكه از اتاق به گوش رسید. بعد صدای پچ 

دو نفر داشتند با ھم حرف می زدند. زن بابا از ترس عرق كرد. چشمھاش 
را بیحركت دوخته بود به پنجره. صدای پچ و پچ دو نفره باز به گوش 

رسید. این دفعه زن بابا اسم خودش را ھم شنید و پاك ترسید. شوھرش را 
 تاق است. من می ترسم.بیدار كرد و گفت: پاشو ببین كی تو ا

 ی مردم دزدی؟بابا گفت: زن ، بخواب. این وقت صبح كی می آید خانه
زن بابا گفت: دزد نیست. یك چیز دیگری است. دو تا كبوتر سفید رفتند تو 

 اتاق و دیگر بیرون نیامدند.
بابا برای خاطر زنش پا شد و رفت از پنجره نگاه كرد دید اولدوز 

و خوابیده. برگشت به زنش گفت: دیدی زن به عروسكش را بغل كرده 
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ای! پاشو سماور را آتش سرت زده! حتی كبوترھا را ھم توی خواب دیده
 كن. این فكرھای بچگانه را ھم از سرت در كن.

زن بابا پا شد رفت به آشپزخانه كه آتش روشن كند. بابا آفتابه برداشت 
بود البته می دید كه  و رفت به مستراح. پری ھنوز خواب بود. اگر بیدار

ی یاشار باال آمد و از پنجره ی خانه ی اینھا تپید كبوتر سفیدی از خانه
 تو ، بعد ھم صدای پچ پچ بلند شد.

زن بابا آتش چرخان به دست داشت از دھلیز می گذشت كه صدای 
 گفتگویی شنید:

صدایی گفت: عروسك سخنگو بلند شو مرا از جلد كبوتر درآور ، بعد 
 بخواب.

صدای دیگری گفت: خوب شد كه آمدی. من اصال فراموش كرده بودم كه تو 
 بیا جلو از جلدت درآرمت. ات ،توی جلد كبوتر رفتی به خانه

 ی خودمان. اینجا نمی شود.صدای اولی گفت: باید برویم خانه
 صدای دومی گفت: آره. بپر برویم. نباید ترا اینجا ببینند.

د. از ترس فریادی كشید و دوید به حیاط. بابا زن بابا داشت دیوانه می ش
داشت لب كرت دست و روش را می شست كه دید دو تا كبوتر سفید 

پركشان از پنجره درآمدند و یك كمی توی ھوا اینور و آنور رفتند ، بعد 
ی دست چپی ، بابا كبوترھا را نگاه كرد و به زنش نشستند در حیاط خانه

درمی آری؟ مگر از كبوترھا نمی ترسیدی؟  گفت: دیگر چرا جنقولك بازی
 اینھا ھم كه گذاشتند رفتند.

پری به سروصدا بلند شد نشست. زن بابا آتش چرخان به دست كنار دیوار 
 بودند.» از ما بھتران« ایستاد گفت: باز ھم داشتند حرف می زدند. 

پری ھاج و واج مانده بود. زن بابا و بابا یكی بدو می كردند و ملتفت 
ی بام قایم شده می خواھد دزدكی تو نبودند كه كبوتر سفیدی پشت ھره

بخزد. این كبوتر ، عروسك سخنگو بود كه از پیش یاشار برمی گشت. 
وقتی دید كسی نمی بیندش از پنجره تپید تو. اما زن بابا به صدای بالش 

 سر بلند كرد و دیدش و داد زد: اینھا!.. نگاه كن!.. باز یكی رفت تو.
با دوید طرف پنجره. دید كبوتر تپید به صندوقخانه. بابا ھم خودش را با

به صندوقخانه رساند اما چیزی ندید. مات و معطل ماند كه ببینی این 
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كبوتر لعنتی كجا قایم شد. یكھو چشمش افتاد به عروسك سخنگو كه پشت 
 در سرپا ایستاده بود.

ز بیخوابی كشیده و اولدوز چنان خوابیده بود كه انگار چند شبانه رو
ھرگز بیداربشو نیست. بابا نگاھی به او كرد و لحافش را بلند كرد دید 

تنھاست. فكر برش داشت كه ببیند عروسك را كی برده گذاشته توی 
صندوقخانه پشت در. زن بابا و پری داشتند جلو پنجره بابا را زل می 

اه كردم زدند. زن بابا گفت: عروسك دختره چی شده؟ من كه آمدم نگ
 پھلوش بود.

 بابا گفت: تو صندوقخانه است. كبوتر ھم نیست.
زن بابا گفت: به نظرم این عروسك یك چیزیش است. می ترسم بالیی 

 سرمان بیاورد...
زن بابا دعایی خواند و به خودش فوت كرد و بعد گفت: حاال تو دختره را 

 بیدارش كن...
 د بلند شو دختر!.. بابا با نوك پا اولدوز را تكان داد و گفت:

  
 یاشار نظركرده ی امامھا شده بود 

شان برگشت و دید یاشار ھنوز خوابیده. ی یاشار ظھر به خانهننه    
كلثوم از صبح تا حاال پیش زن بابای اولدوز بود. رخت شسته بود و گوشت 

 گاو را كه گندیده بود ، برده بود انداخته بود جلو سگھای كوچه.
یاشار سخت عرق كرده بود و لحافش را دور انداخته بود. ھوا گرم بود. 

روی پھلوی چپش خوابیده بود و زانوانش را تاشكمش باال آورده بود. 
ی روی زخمش عوض شده ، ھمان پارچه نیست اش نگاه كرد دید پارچهننه

ی آبی ابریشمی بود. یاشار را تكان كه خودش بسته بود ، یك تكه پارچه
 باز كرد و گفت: ننه ، بگذار یك كمی بخوابم.داد. یاشار چشم 

ای؟ این اش گفت:پسر بلندشو. ظھر شده. تو از كی اینقدر تنبل شدهننه
 ی آبی را از كجا آوردی زخمت را بستی؟پارچه

یاشار نگاه تندی به انگشت شستش كرد ، ھمه چیز ناگھان یادش آمد. 
پیشانیش را با  اش نشست باالی سرش ، عرقلحظه ای دودل ماند. ننه

ی تر و تمیز را از كجا چادرش پاك كرد و گفت: نگفتی پسرم این پارچه
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 ای؟آورده
یاشار گفت: خواب دیدم یك مرد نورانی آمد نشست پھلویم و به من گفت: 
پسرم ، می خواھی زخمت را خوب كنم؟ من گفتم: چرا نمیخواھم ، آقا. آن 

را دوباره بست و گفت: تا تو  مرد نورانی مرھمی از جیبش درآورد و زخمم
 بیدار بشوی زحمت ھم خوب خواھد شد...

ای ساكت شد و باز گفت: مرد مھربانی بود صورتش اینقدر یاشار لحظه
نورانی بود كه نگو. وقتی زخمم را بست ، به من گفت: نگاه كن ببین آن 

چیست ایستاده پشت سرت. من عقب برگشتم و دیدم چیزی نیست. اما 
 جلو ھم نگاه كردم باز دیدم چیزی نیست. مرد رفته بود.وقتی به 

ی یاشار با چنان حیرتی پسرش را نگاه می كرد و بی حركت نشسته ننه
اش به حرف آمد فھمید كه یخش بود كه یاشار اولش ترسید ، بعد كه ننه

 خوب گرفته.
 اش گفت: گفتی صورتش ھم نورانی بود؟ننه

كه آن روز می گفتی یك وقتی بخواب  یاشار گفت: آره ، ننه. عین ھمان
ننه بزرگ آمده بود و پای چالقش را خوب كرده بود. ببین زخم من ھم 

 دیگر درد نمی كند.
اش گرفت. از شوق و شادی گریه می كرد. پسرش را در ی یاشار گریهننه

ای. ی امامھا شدهآغوش كشید و سر و رویش را بوسید و گفت: تو نظر كرده
ات بداند!.. گفتی انگشتت دیگر درد نمی آمده. اگر دده از تو خوششان

 كند؟
 یاشار گفت: عین این یكی انگشتھام شده. از فردا باز می توانم كار كنم.

آنوقت زخمش را باز كرد و برگھا و مرھم گیاھی را برداشت زخمش را به 
اش نشان داد. جای زخم سفید شده بود و ھیچ چرك و كثافتی نداشت. ننه

را دوباره بستند. یاشار پا شد لحاف و تشكش و متكایش را جمع كرد زخم 
گذاشت به رخت چین و گفت: ننه ، ھوا دیگر گرم شده. امشب پشت بام 

 می خوابم.
اش بھت زده نگاھش می كرد. چیزی نگفت. یاشار گذاشت رفت به ننه

حیاط كه دست و رویش را بشوید. كلثوم داشت توی اتاق دعا می خواند ، 



 www.gagesh.com  

كر می گزارد. یاشار تازه یادش آمد كه پرھای طاووس را تو جنگل جا ش
 گذاشته.

  
 ھاەمورچه سوار 

یاشار لب كرت ایستاده بود می شاشید كه چشمش افتاد به پای گاو كه    
كنار دیوار افتاده بود. گربه ی سیاھی ھم روی دیوار نشسته بو می كشید. 

دش آمد كه دیشب اولدوز و یاشار از پای گاو چیزی نفھمید ، بعد یا
 عروسك چه به اوگفته بودند.

دیشب وقتی از جنگل برمی گشتند ، اولدوز به او گفته بود: صبح كه 
ی ما ، پای گاو را می فرستم پیش تو. خوب مواظبش ات می آید خانهننه

 باش.
 یاشار گفته بود: برای چه؟

لی نبوده. پاش عروسك سخنگو جواب داده بود: این ، از آن گاوھای معمو
را نگه میداریم ، به دردمان می خورد. ھر وقت مشكلی داشتیم می توانیم 

 ازش كمك بخواھیم.
یاشار تو ھمین فكرھا بود كه صدای جیغ و داد اولدوز بلند شد. وسط جیغ 

و دادش می شد شنید كه می گفت: نكن مامان!.. غلط كردم!.. خاله پری 
 كمكم كن!.. آخ مردم!..

ج و مبھوت لب كرت ایستاده بود و نمی دانست چكار باید بكند. یاشار گی
ناگھان دوید به طرف پای گاو و برش داشت و یواشكی گفت: زن بابا دارد 

 اولدوز را می كشدش. حاال چكار كنیم؟
ی صدای ضعیفی به گوش یاشار آمد: مرا بینداز پشت بام. مواظب گربه

 سیاه ھم باش.
و از خانه دور كرد. بعد پا را انداخت پشت بام. ی سیاه را زد یاشار گربه

اش از اتاق گفت: یاشار ، چی بود افتاد پشت به صدای افتادن پا ، ننه
 بام؟

یاشار گفت: چیزی نبود. پای گاو را كه برایم آورده بودی انداختم پشت 
 بام خشك بشود.

 اش گفت: اولدوز داده. ھیچ معلوم است پای گاو می خواھی چكار؟ننه
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یاشار گفت: ننه ، باز مثل اینكه زن بابا دارد اولدوز را می زند. بھتر 
 نیست یك سری به آنھا بزنی؟

اش گفت: به ما مربوط نیست، پسر جان. ھر كی صالح كار خودش را ننه
 بھتر می داند.

 یاشار گفت: آخر ننه...
 اش گفت: دست و روت را زود بشور بیا ناھار بخوریم.ننه

طل نكرد. از پلكانی كه پشت بام می خورد ، رفت باال. پای یاشار دیگر مع
ھام را فرستادم به حساب زن بابا گاو گفت: ده بیست تا از مورچه سواره

 ی سیاه باش. می ترسم آخرش روزی مرا بقاپد ببرد.برسند. مواظب گربه
ی سیاه نوك پا نوك پا دارد جلو یاشار دور و برش را نگاه كرد دید گربه

ی سیاه خیز د. كلوخی دم دستش بود. برش داشت و پراند. گربهمی آی
  برداشت و فرار كرد.

 
 
 
 فلفل چه مزه ای دارد؟ مورچه سواره ھا به داد اولدوز می رسند 

اش بود، كمی عقب برمی گردیم و حاال برای اینكه ببینیم اولدوز چه     
 پیش اولدوز و زن باباش می رویم.

دو اتاق رو به قبله بود با دھلیزی در وسط. یكی ی بابای اولدوز خانه
ای ھم داشت و دیگری برای مھمان و اتاق نشیمن بود كه صندوقخانه

ی كوچكی ھم ته دھلیز بود. طرف اینھا. اتاق پذیرایی بود. آشپزخانه
دیگر حیاط مستراح بود و اتاق مانندی كف آن تنوری بود با سوراخی 

 ار اتاق پذیرایی ، پشت بام می خورد.باالیش در سقف. پلكانی از كن
ی یاشار به خانه شان رفت، زن بابا نشسته بود توی آن روز وقتی ننه

آشپزخانه برای خودش خاگینه می پخت. پری را گذاشته بود پشت در 
اتاق كه زاغ سیاه اولدوز را چوب بزند. ته و توی كارش را دربیاورد. زن 

ود و فكر كرده بود كه میان اولدوز و بابا از ھمان صبح زود بویی برده ب
 ی ھست.◌ّ سر و سر ◌ً عروسك حتما

پری بی سروصدا پشت در گوش ایستاده بود و از شكاف در اولدوز را می 
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 اش برنگشته بود.پایید. بابا ھنوز از اداره
اولدوز تا آنوقت فرصت نكرده بود با عروسك حرف بزند. بابا و زن بابا 

حرف بیرون بكشند اما نتوانسته بودند. اولدوز خیلی كوشیده بودند از او 
خود را به بیخبری زده بود. وقتی دلش قرص شد كه كسی نمی بیندش ، 
رفت سراغ عروسكش. گفت: زن بابا سراپا چشم و گوش شده. انگار بویی 

 برده.
 عروسك سخنگو گفت: بھتر است چند روزی از ھم دوری كنیم.

ا امان از دست زن بابا! اگر بداند من اولدوز گفت: خاله پری بد نیست. ام
عروسك سخنگو دارم ، یك دقیقه ھم نمی تواند صبر كند. تنور را آتش می 

 كند و می اندازدت توی آتش ، بسوزی خاكستر شوی.
پری وسط صحبت پا شد رفت زن بابا را خبر كرد. زن بابا خاك انداز به 

دوز را دید كه در دست آمد پشت در. صدایی نمی آمد ، از شكاف در اول
صندوقخانه را كیپ كرد آمد نشست كنار دیوار و شروع كرد به شمردن 

انگشتھاش و بازی با آنھا. زن بابا در را باز كرد و گفت: با كی داشتی 
حرف می زدی؟.. زود بگو واال دستھات را با سوزن سوراخ سوراخ می كنم!.. 

 ی بی حیا!..دختره
زبانش به تته پته  خواست چیزی بگوید ، اش ریخت.اولدوز دلش در سینه

اش كشید و فرو كرد به دست افتاد و من و من كرد. زن بابا سوزنی از یخه
اولدوز. اولدوز داد زد و گریه كرد. زن بابا باز فرو كرد. اولدوز دست و پا 
زد و خواست در برود كه پری گرفتش و نگھداشتش جلو روی زن بابا. زن 

را ھم سوزنی فرو كرد و گفت: حاال دیگر نمی توانی بابا آن یكی دستش 
دروغ سر ھم كنی. من بابات نیستم كه سرش شیره بمالی. بگو ببینم آن 

ات چه تخمی است؟ چه بارش است؟ می گویی یا فلفل توی عروسك مسخره
 دھنت پر كنم؟

اش گفت: من چیزی نمیدانم مامان... آخر من چه اولدوز وسط گریه
 میدانم!..

بابا رو كرد به پری و گفت: پری ، برو شیشه ی فلفل را زود بردار زن 
 بیار. فلفل خوب می تواند این را سر حرف بیاورد.

پری دوید رفت شیشه ی فلفل را آورد. زن بابا مقداری فلفل كف دستش 
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ریخت و خواست اولدوز را بگیرد كه از دستش در رفت و پناه برد به كنج 
گفت: بیا دستھاش را بگیر. من باید امروز به او دیوار. زن بابا به پری 

 بفھمانم كه زن بابا یعنی چه.
پری و زن بابا اولدوز را به پشت خواباندند. زن بابا نشست روی پاھاش و 
پری باالی سرش و دستھای اولدوز را محكم گرفت. زن بابا دھن اولدوز را 

صدایش را چنان باز كرد و خواست فلفل بریزد كه اولدوز جیغش بلند شد 
سرش انداخته بود گریه می كرد كه صدایش تا چند خانه آن طرفتر به 
گوش می رسید. اولدوز جیغ می زد و می گفت: غلط كردم!.. خاله پری 

 كمكم كن!..
ای نمی توانی از پری چیزی نگفت. زن بابا گفت: تا حرف راست نگفته

 دستم سالم در بروی.
 چیزی نمیدانم... ولم كنید!.. آخ مردم!..اولدوز گریه كنان گفت: من كه 

و تقال كرد كه خودش را رھا كند. زن بابا فلفل را توی دھنش ریخت و 
 ای دارد!گفت: حاال فلفل بخور ببین چه مزه

اولدوز به سرفه افتاد و تف كرد به سر و صورت زن بابا. فلفل رفت تو 
ت گردنش. چشمھاش. ناگھان پری جیغ زد و از جا جست. دست برد پش

ای با تمام قوتش گوشت گردنش را نیش می زد. بعد مورچه سواره
ی دیگری ساق پای زن بابا را گزید. بعد مورچه ی دیگری بازوی مورچه

پری را گزید. بعد مورچه ی دیگری پشت زن بابا را. چنان شد كه ھر دو 
ما دویدند به حیاط. آخرش مورچه ھا را با لنگه كفش زدند و له كردند. ا

اش گرفت. اولدوز وسط اتاق جای نیششان چنان می سوخت كه پری گریه
 به رو افتاده بود ، با دو دستش دھنش را گرفته بود و زار می زد.

 بوی سوختگی غذا از آشپزخانه می آمد.
  
 مھمانان زن بابا و پری 

تنگ غروب ، یاشار جاش را پشت بام انداخته بود و آمده بود نشسته       
لب بام ، پاھایش را آویزان كرده بود و نشستن خورشید را تماشا می بود 

كرد. آفتاب زردی ، رنگھای تو در توی افق و ابرھای شعله ور غروب 
ھمیشه برایش زیبا بود. ھوا كه گرگ و میش شد، ستارگان درآمدند. تك و 
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كه یواش یواش پر نور می شدند و می  –توك ، اینجا و آنجا و رنگ پریده 
 خشیدند. چشمك میزدند.در

اش صدای پری او را از جا پراند. پری جلو پنجره ایستاده بود و به ننه
 می گفت: كلثوم ، پاشو بیا خانه ی ما. از شوھرت نامه داری.

اش پیش بابای اولدوز نشسته بودند و چشم چند دقیقه بعد یاشار و ننه
 بودند. اولدوز نبود.به دھان او دوخته بودند. پری و زن بابا ھم در اتاق 

ھاش را به آدرس بابا می فرستاد. در نامه نوشته بود ی یاشار نامهدده
كه كمی مریض است و دیگر نمی تواند كار كند، ھمین روزھا برمی گردد 

 اش.پیش زن و بچه
آخرھای نامه بود كه در زدند. چند تا مھمان آمدند. برادر و زن برادر زن 

شان بھرام. از راه دوری آمده بودند. از یك شھر بابا بودند با پسر كوچك
دیگر. نشستند و صحبت گل انداخت. زن بابا كلثوم را نگھداشت كه شام 

 درست كند.
اش به آشپزخانه ، گاه می آمد می نشست یاشار گاه می رفت پیش ننه

پای پنجره. اما ھیچ حرفی برای گفتن نداشت. البته حرف خیلی داشت، 
دلش می خواست كاریش نداشته باشند و او را بگذارند  اما گفتنی نبود.

 برود پیش اولدوز.
وسط بگو بخند زن برادر رو كرد به زن بابا و گفت: ما آمدیم تو و پری را 

 ببریم. صبح حركت می كنیم.
 زن بابا گفت: نامزد پری برگشته؟

 زن برادر گفت: آره. ھمین فردا عروسی راه می افتد.
 ی و تو صورتش خندید.آنوقت رو كرد به پر

 آیا ھرگز خواھد شد كسی بداند زن بابا چه بالیی سر اولدوز آورده؟
شام كه خوردند زن بابا پا شد شروع كرد به جمع و جور كردن اسباب 

سفر و لباسھاش و چیزھای دیگری كه الزمش بود. در صندوقخانه كه باز 
د و دھنش را با شد، چشم یاشار افتاد به اولدوز كه به پشت خوابیده بو

 پارچه بسته بودند.
 اش است؟ شام ھم كه چیزی نخورد.ی یاشار گفت: این دختر چهننه

 زن بابا گفت: مریض است. بھتر است چیزی نخورد.
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 اش است؟كلثوم گفت: چه
 زن بابا گفت: دھنش تاول زده.

كلثوم و زن بابا توی صندوقخانه حرف می زدند. برادر زن بابا دم در 
نه نشسته بود، حرفھاشان را شنید و در را نیمه باز كرد و صندوقخا

اولدوز را دید و رو كرد به بابا، گفت: پس این دختره را ھنوز نگه داشته 
 اید، خیال می كردم...

 بابا حرفش را برید و گفت: آره ، ھنوز پیش خودمان است.
برادر نگاھی به زن خودش كرد و زن نگاھی به شوھرش و دیگر چیزی 

 فتند.نگ
 كی از تاریكی می ترسد؟ شب پشت بام چه جوری است؟

شب دیروقت بود. كلثوم در آشپزخانه ظرف می شست، دیگران گرم صحبت 
 من شاش دارم. بودند كه بھرام به مادرش گفت: مامان ،

 مادرش گفت: خودت برو دیگر ، مادر جان.
 بھرام گفت: نه من میترسم.

 پاشو پھلوی بھرام برو... زن بابا رو كرد به یاشار و گفت:
یاشار خودش ھم از خیلی وقت پیش شاش داشت اما یك جور تنبلی او را 

سر جاش چسبانده بود و نمی توانست پا شود برود بشاشد. دو تایی پا 
 شدند رفتند بیرون. ھمینجوری كه لب كرت ایستاده بودند می شاشیدند ،

 رم ھستم.بھرام گفت: تو ھم مدرسه می روی؟ من كالس چھا
 من ھم. یاشار گفت: آره ،

باز سكوت شد. یاشار ھیچ حال حرف زدن نداشت. بعد بھرام گفت: من 
شاگرد اول كالسمان ھستم. بابام گفته یك دوچرخه برایم می خرد. تو 

 چطور؟
 یاشار گفت: من نه...

وقتی خواستند برگردند چشم بھرام به پله ھا خورد. پرسید: این پله ھا 
 چیست؟ دیگر برای

 یاشار گفت: پشت بام می خورد. می خواھی برویم باال نگاه كنیم.
 بھرام گفت: من از تاریكی می ترسم. برویم تو.

 یاشار گفت: اول من می روم باال. تو پشت سرم بیا.
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 بھرام دو دل شد. گفت: تو از تاریكی نمی ترسی؟
 ندارم. یاشار گفت: نه. من شبھا تنھایی می خوابم پشت بام و باكی ھم

 بھرام گفت: شب پشت بام چه جوری است؟
 یاشار گفت: اگر بیایی پشت بام، خودت می بینی.

یاشار این را گفت و پا در پلكان گذاشت و چابك رفت باال. بھرام كمی دو 
دل ایستاد و بعد یواش یواش باال رفت. یاشار دستش را گرفت و برد وسط 

اش ستاره بود و بود. ھمهبام. توی آسمان یك وجب جای خالی پیدا ن
 ستاره بود. میلیونھا میلیون ستاره.

 یاشار گفت: می بینی؟
ی دیگری ای باالی سرشان افتاد و كمانه كشید و پایین آمد. ستارهستاره

در دوردست داغون شد. چند تا سگ در سكوت شب عوعو كردند و دور 
از جلو ای داشت می رفت طرف سر كوچه. شبكوری تندی شدند. پروانه

ی دیگری روشان رد شد و پروانه را شكار كرد و در تاریكی گم شد. ستاره
افتاد و خط روشنی دنبال خودش كشید. بوی طویله از چند خانه آن طرفتر 

 می آمد.
را باالی سرشان نشان داد و گفت: این روشنایی پھن را » راه مكه« یاشار

 كه تو آسمان كشیده شده ، می بینی؟
 آره.بھرام گفت: 

 ».راه مكه« یاشار گفت: این را بش می گویند
 حاجی ھا از ھمین راه به مكه می روند؟بھرام گفت: 

یاشار خندید و گفت: نه بابا. مردم بیسواد بش می گویند راه مكه. اینھا 
ستاره ھای ریز و درشتی اند كه پھلوی ھم قرار گرفته اند. خیال نكنی به 

 دارند. از دور این شكلی دیده می شوند. ھم چسبیده اند. خیلی ھم فاصله
 بھرام گفت: پس چرا مردم بش می گویند راه مكه؟

یاشار گفت: معلوم است دیگر. آدمھای قدیمی كه از علم خبری نداشتند ، 
برای ھر چه كه خودشان بلد نبودند افسانه درست می كردند. این ھم 

 یكی از آن افسانه ھاست.
 ن حرفھا را از خودت در نمی آری؟بھرام با تردید گفت: تو ای

یاشار گفت: اینھا را از آموزگارمان یاد گرفته ام. مگر آموزگار شما 
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 برایتان از این حرفھا نمی گوید؟
 بھرام گفت: نه. ما فقط درسمان را می خوانیم. 

 یاشار گفت: مگر این حرفھا درس نیست؟
ه سرعت پیش ی آسمان بلند شده بود و بی درخشانی از یك گوشهستاره

می آمد. بھرام بدون آن كه جواب یاشار را بدھد گفت: آن ستاره را نگاه 
 كن. كجا دارد می رود؟

یاشار گفت: آن كه ستاره نیست. قمر مصنوعی است. از زمین به آسمان 
 فرستاده اند.

 بھرام گفت: كجا دارد می رود؟
 یاشار گفت: ھمین جوری دور زمین می گردد.

 ای. از خودت حرف در می آری.ا دست انداختهبھرام گفت: تو مر
یاشار گفت: از خودم حرف درمی آرم؟ آموزگارمان بم گفته. تو ھم می 

 توانی از آموزگار خودتان بپرسی.
 بھرام گفت: آموزگار ما از این جور چیزھا نمی گوید.

 یاشار گفت: البد بلد نیست بگوید.
. خودش می گوید. تو دروغ بھرام گفت: نه. آموزگار ما ھمه چیز بلد است

 می گویی.
بازار صحبت و بحث داشت گرم می شد كه داد زن بابا تو حیاط بلند شد: 

 كجایید ، بھرام؟
ھا كمی از جا جستند. بھرام باز یاد تاریكی شب افتاد و خواست بچه

گریه كند كه یاشار دستش را گرفت و گفت: نترس پسر ، من پھلوت 
 ام.ایستاده

ی یاشار را شناخت و غرید: گوساله ، بچه را چرا بردی پشت زن بابا صدا
 بام؟

و معطل نكرد و تندی رفت پشت بام. بھرام را از دست یاشار درآورد و 
 گفت: برو گم شو!.. الت ھرزه!..

 یاشار گفت: قحبه!..
زن بابا از كوره در رفت. محكم زد تو صورت یاشار. بعد دست بھرام را 

ای ایستاد. آخرش بغضش تركید و زد زیر ار لحظهگرفت رفتند پایین. یاش
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 گریه. برگشت رفت پشت بام خودشان و به رو افتاد روی رختخوابش.
 گربه ی سیاه آخرش كار خودش را كرد 

یاشار صبح به سر و صدای مسافرھا بیدار شد. آفتاب پشت بام پھن شده 
وش گرفته اش چمدان زن بابا را روی دبود و گرمای خوشایندی داشت. ننه

بود و آخر از ھمه از در بیرون رفت. ھر دو خانه خلوت شد. یاشار دھن 
ی جلو دھنش ای كرد و پا شد از پلكان رفت پیش اولدوز. اولدوز پارچهدره

داشت گوشه و كنار صندوقخانه را می گشت. یاشار  را باز كرده بود ،
 صداش زد: دنبال چی می گردی اولدوز؟

 كرد و گفت: تویی یاشار؟ اولدوز سرش را بلند
 یاشار گفت: آره. چه بالیی سر عروسك آمده؟

 اولدوز گفت: نمی دانم. پیداش نیست.
اولدوز سرگذشت دیروزش را در چند كلمه به یاشار گفت. یاشار ھم احوال 

پای گاو و مورچه ھاش را گفت. آنوقت ھر دو شروع كردند تمام سوراخ 
ار گفت: نكند زن بابا ازمان ربوده سنبه ھا را گشتن. خبری نبود. یاش

 باشد!
 اولدوز گفت: چكار می توانیم بكنیم؟

یاشار گفت: مورچه ھا می توانند پیدایش كنند. اگر زیر زمین ھم باشد ، 
 باز می توانند نقب بزنند بروند سراغش.

 اولدوز گفت: پس برو پای گاو را بردار بیار.
دید كه یك چیزی به دندان  یاشار تندی رفت. پشت بام گربه ی سیاه را

ی سگ كه گرفته با عجله دور می شود. یاشار آمد پایین و رفت سراغ النه
در گوشه ی حیاط بود و پای گاو را آنجا قایم كرده بود. النه خالی بود. 

ی سیاه ھم خبری نبود. باز آمد پایین. باعجله آمد پشت بام. اما از گربه
ای می كرد و ھیچ نمی ای بیھودهباز رفت پشت بام. ھمین جور كارھ

اش اش به خود آمد. ننهدانست چكار باید بكند. آخرش به صدای ننه
داشت لب كرت دست و روی اولدوز را می شست. یاشار ھم رفت پیش آنھا. 

اش گفت: یاشار ، اگر انگشتت دیگر درد نمیكند ، بھتر است سر كار ننه
 بروی.

 شوری؟یاشار گفت: ننه ، تو نمی روی رخت
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كلثوم گفت: بابای اولدوز گفته من خانه بمانم مواظب اولدوز باشم. ناھار 
 ھم برایش درست خواھم كرد.

 یاشار گفت: دده امروز می آید؟
 اش گفت: اگر آمد ، به تو خبر می دھم.ننه

  
 عروسكی ھمقد اولدوز. آواز بچه ھای قالیباف 

یض بود كه صبح تا شام ی یاشار آمد. چنان مردو سه روز بعد دده      
میخوابید و زار می زد. كلثوم و یاشار برایش دكتر آوردند ، دوا خریدند. 

ی یاشار دیگر نمی توانست دنبال كار برود. در خانه می ماند و از ننه
شوھرش و اولدوز مراقبت می كرد. گاھی ھم روشور درست می كرد كه 

می برد سر حمامھا  زنھای ھمسایه می آمدند ازش می خریدند یا خودش
 می فروخت.

یاشار قالیبافی می كرد. خرج خانه بیشتر پای او بود. وقت بیكاری را ھم 
ھمیشه با اولدوز می گذراند. چند روزی حسرت عروسك سخنگو را خوردند 

و به جستجوھای بیھوده پرداختند. آخرش قرار گذاشتند عروسك دیگری 
 درست كنند و زود ھم شروع به كار كردند.

ی یاشار یاد گرفت. از اولدوز سوزن نخ كردن و برش و دوخت را از ننه
اینجا و آنجا تكه پارچه ھای جور واجوری گیر آوردند و مشغول كار 

شدند. یاشار خرده ریز پشم و اینھا را از كارخانه می آورد كه توی دستھا 
و پاھای عروسك بتپانند. می خواستند عروسك را ھمقد اولدوز درست 

ند. قرار گذاشتند كه صورتش را ھم یاشار نقاشی كند. اعضای عروسك كن
را یك یك درست می كردند و كنار می گذاشتند كه بعد به ھم بچسبانند. 
برای درست كردن سرش از یك توپ پالستیكی كھنه استفاده كردند. روی 

توپ را با پارچه ی سفیدی پوشاندند و یاشار یك روز جمعه تا عصر 
 مھا و دھان و دیگر جاھاش را نقاشی كرد.نشست و چش

اش بیست روز بعد عروسك سر پا ایستاده بود ھمقد اولدوز اما لب و لوچه
ھا نشستند فكرھایشان را آویزان ، اخمو. نمی خندید. خوشحال نبود. بچه

روی ھم ریختند كه ببینند عروسكشان چه اش است، چرا اخم كرده نمی 
 سكشان لباس می خواھد.خندد. آخرش فھمیدند كه عرو
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ای كار آسانی نبود. پارچه زیاد ی لباس برای چنین عروسك گندهتھیه
الزم داشت. تازه برش و دوخت لباس ھم خود كار سخت دیگری بود. دو 

 ھا چیزی به عقلشان نرسید.سه روزی به این ترتیب گذشت و بچه
ی یك قران اش و دھشاھیاشار سر ھفته مزدش را می آورد می داد به ننه

از او روزانه می گرفت. روزی به اولدوز گفت: من پولم را جمع می كنم و 
 برای عروسك لباس می خرم.

اما وقتی حساب كردند دیدند با این پولھا ماھھا بعد ھم نمی شود برای 
عروسك گنده لباس خرید. چند روزی ھم به این ترتیب گذشت. عروسك 

ھا ھر چه باش حرف تاده بود. بچهگنده ھمچنان لخت و اخمو سر پا ایس
 می زدند جواب نمی داد.

یك روز یاشار ھمچنان كه پشت دار قالی نشسته بود دفه می زد فكری به 
خاطرش رسید. او فكر كرده بود كه عروسك ھمقد اولدوز است و بنابراین 

می شود از لباسھای اولدوز تن عروسك ھم كرد. از این فكر چنان خوشحال 
كرد به آواز خواندن. از شعرھای قالیبافان می خواند. بعد  شد كه شروع

دفه را زمین گذاشت و كارد را برداشت. ھمراه ضربه ھای كارد آواز می 
خواند و خوشحالی می كرد. چند لحظه بعد بچه ھای دیگر ھم با او دم 

گرفتند و فضای نیمه تاریك و گرد گرفته ی كارخانه پر شد از آواز 
 ف:ھای قالیبابچه

 رفتم نبات بخرم
 تو استكان بندازم

 در جیبم دھشاھی ھم نداشتم
 پس شروع به ادا و اطوار كردم

 دكاندار سنگ یك چاركی را برش داشت
 و زد سرم را شكافت

 خون سرم بند نمی آمد
 )1پس برادرم را صدا زدم(
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 اصل شعر تركی این است: )1(
 گئتدیم نابات آلماغا

 ایستكانا سالماغا
 جیبیمده اون شاھیم یوخ

 باشالدیم قیر جانماغا
 قاپدی چره ك داشینی

 یاردی منیم باشیمی
 باشیمین قانی دورمور
 سسله دیم قارداشیمی
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  بازگشت زن بابا

 
فت كه زن بابا با برادرش اش گعصر كه یاشار به خانه برگشت، ننه        

اش چیزی نفھمد دوید رفت برگشته. یاشار رنگش پرید و برای این كه ننه
اش به كوچه. آن شب نتوانست اولدوز را ببیند. شب پشت بام خوابید. ننه

میخوابید در اتاق پیش شوھرش كه مریض افتاده بود. نصف شب یاشار 
ود می كند و می سوزد ، بیدار شد دید یك چیزی وسط كرت ھمسایه شان د

زن بابا ھم پیت نفت به دست ایستاده كنار آتش. یاشار مدتی با كمی 
 نگرانی نگاه كرد ، بعد گرفت خوابید. صبح ھم پا شد رفت دنبال كار.

ھا ترا با آه ، عروسك گنده! چرا ترا آتش زدند و ھیچ نگفتند كه بچه 
 ھزار آرزو درست كرده بودند؟ 

ردیم و ببینیم وقتی زن بابا برگشت چه بر سر اولدوز حاال كمی عقب برگ
 و عروسك گنده آمد. 

اولدوز ھمیشه وقتی با عروسك كاری نداشت ، آن را می برد در 
صندوقخانه پشت رختخوابھا قایم می كرد. بنابراین وقتی زن بابا ناگھان 

سر رسید چیزی ندید. فقط دید كه اولدوز لب كرت نشسته انگشتھاش را 
مارد و كلثوم ھم حیاط را جارو می كند. بابا در اتاق شلوارش را اتو می ش

می كرد. برادر زن بابا ھمان عصر برگشت. اما پیش از رفتن كمی با بابا 
حرف زد. اولدوز كم و بیش فھمید كه درباره ی او حرف می زنند. گویا زن 

 بابا پیش پدر و برادرش از دست اولدوز گله و شكایت كرده بود. 
ب ، وقت خوابیدن پیشآمد بدی شد: زن بابا وقتی رختخواب خودش را ش

بر میداشت ، دید چیز گنده و بدتركیبی پشت رختخوابھا افتاده. به زودی 
داد و بیداد راه افتاد و معلوم شد كه آن چیز گنده و بدتركیب عروسك 

اولدوز است. عروسكی است كه خودش درست كرده. زن بابا عروسك گنده 
پنجره انداخت وسط كرت و سر اولدوز داد زد: رو تخت مرده شور  را از

خانه بیفتی با این عروسك درست كردنت!.. مرا ترساندی. به تو نشان می 
دھم كه چه جوری با من لج می كنی. خودم را تازه از شر آن یكی 

را توی » از ما بھتران« ام. تو می خواھی باز پایعروسكت خالص كرده
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 ، ھا؟خانه باز كنی
بابا مات و معطل مانده بود. فكری بود كه عروسك به این گندگی از كجا 

آمده ، ھیچ باورش نمی شد كه اولدوز درستش كرده باشد. گفت: دختر، 
 این را كی درست كردی من خبر نشدم؟

اولدوز دھنش برای حرف زدن باز نمی شد. زن بابا گفت: برو دعا كن كه 
را عصبانی كنم واال چنان كتكت می زدم با این وضع نمی خواھم خودم 

 كه خودت از این خانه فرار می كردی.
ات ضرر زنش گفت: آره، تو نباید خونت را كثیف كنی. برای بچهبابا به

 دارد.
زن بابا شوھرش را نشان داد و گفت: من به حرف این ، ترا تو خانه نگه 

 اند.خانه نفرستادهمی دارم. پدر و برادرم مرا برای كلفتی تو كه به این 
 بابا گفت: بس است دیگر زن. ھر چه باشد بچه است. نمی فھمد.

زن بابا گفت: ھر چه می خواھد باشد. وقتی من نمی توانم خود این را 
 تحمل كنم، این چرا می نشیند برای اذیت من عروسك درست می كند؟

من...  اش بلند بلند گفت:ناگھان اولدوز زد به گریه و وسط ھق ھق گریه
 من... عروسك سخنگوم... را... را می ... می خواھم!..

زن بابا تا نام عروسك سخنگو را شنید عصبانی تر شد و موھای اولدوز را 
حق نداری اسم آن كثافت را پیش من بیاری.  چنگ زد و توپید: دیگر

م تو شكمم یك چیزیش بشود. این جور فھمیدی؟ من نمی خواھم بچه
را تو خانه باز می كنند. » از ما بھتران« دارند ، پای چیزھا آمد نیامد

 فھمیدی یا باید با مشت و دگنك تو سرت فرو كنم؟
ناگھان اولدوز خودش را از دست زن بابا خالص كرد و خیز برداشت طرف 

كه دمرو افتاده بود وسط كرت.  –اش را بردارد در كه برود عروسك گنده
 آن طرفتر برود. زن بابا مجالش نداد كه از آستانه

چند دقیقه بعد اولدوز تو صندوقخانه كز كرده بود ھق ھق می كرد و در 
بسته بود. زن بابا پیت نفت به دست وسط كرت سوختن و دود كردن 

عروسك گنده را تماشا می كرد. بابا ھنوز فكری بود كه ببیند عروسك به 
 این گندگی از كجا به این خانه راه پیدا كرده بود.

 



 www.gagesh.com  

 نھایی و غصه. امید شب چله در ت
ی یاشار تمام تابستان مریض افتاده روزھا پی در پی می گذشت. دده     

ھا خیلی كم ھمدیگر را می دیدند. در تنھایی غم بود و دوا می خورد. بچه
غم عروسك سخنگو را. اولدوز  ◌ً عروسكھایشان را می خوردند. مخصوصا

بر زبان بیاورد. اما مگر می اجازه نداشت پیش زن بابا نام عروسك را 
شد او به فكر عروسك سخنگویش نباشد؟ مگر می شد آن شب شگفت را 

فراموش كند؟ آن شب جنگل را ، آن جنگل پر از اسرار را. مگر می شد به 
فكر شب چله نباشد؟ شب چله تمام عروسكھا باز در جنگل جمع می شدند 

 ھا را به جنگل ببرد.اما دیگر اولدوز و یاشار عروسكی نداشتند كه آن
 آه ، ای عروسك سخنگو!

ھا اثر كردی كه آنھا تا عمر دارند تو با عمر كوتاه خود چنان در دل بچه
 فراموشت نخواھند كرد.

روزھا و ھفته ھا و ماھھا گذشت. اولدوز به امید شب چله دقیقه شماری 
می كرد. یقین داشت كه تا آن شب عروسك سخنگو ھر طوری شده خودش 

 به او می رساند.را 
اش خیلی می بالید. اولدوز ی آیندهزن بابا شكمش جلو آمده بود. به بچه
 را به ھر كار كوچكی سرزنش می كرد.

  
 ی شادیھا چه شدند؟ امیدواری بیھوده. ھمه

یك روز بابا سیمكش آورد ، خانه سیمكشی شد. بابا یك رادیو ھم       
روشن می شد و صدای رادیو ھمه از آن پس چراغ برق در خانه   خرید. 

 جا را پر می كرد.
ای بود. انگار عروسك سخنگو امیدواری به شب چله ھم امیدواری بیھوده

برای ھمیشه گم و گور شده بود. بعد از شب چله اولدوز پاك درمانده شد. 
ھمه ی شادیھا و گفتگوھا و بلبل زبانیھایش را فراموش كرد. شد یك 

 ش و گوشه گیر.ی بی زبان و خاموبچه
ھا خیلی خیلی كم یكدیگر را می دیدند. یاشار به مدرسه می رفت. بچه

شان راه نمی داد. می گفت: این بخصوص كه زن بابا یاشار را به خانه
 ی الت ھرزه اخالق دختره را بدتر می كند.پسره
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 ی ما به سر نمی رسد. اولدوز و كالغھاقصه
 

 ھا كجا كشید ...سك و بچهالبد منتظرید ببینید آخرش كار عرو
پیش نمیآمد، شاید اولدوز غصه مرگ میشد و از » كالغھا«یاگر قضیه

» كالغھا« ھا باو دوستی بچه» ننه كالغه« دست می رفت. اما پیدا شدن
كارھا را یكسر عوض كرد. اولدوز و یاشار دوباره سر شوق آمدند و چنان 

 ه پیدا كنند.را» شھر كالغھا«سخت كوشیدند كه توانستند به
ی دیگری خود قصه» كالغھا« یاید و میدانید ، قضیهھمانطور كه خوانده

عروسك «ینوشته شده است. قصه» اولدوز و كالغھا« است كه در كتاب
 ھمین جا تمام شد.» سخنگو

 نویسنده ی این كتاب می گوید: 
من سالھا بعد از گم شدن عروسك سخنگو با اولدوز آشنا و دوست شدم 

نوشته است. » اولدوز و كالغھا« ی كتابن كه خود اولدوز در مقدمهچنا
ی اولدوز با او آشنا شدم. آنوقتھا اولدوز دوازده سیزده ساله من در ده ننه

بود. من ھم در ھمان ده معلم بودم. آخرش من و شاگردانم توانستیم 
ی دیگری عروسك سخنگوی اولدوز را پیدا كنیم. این احوال ، خود قصه

خواھم نوشت. از » كالغھا ، عروسكھا و آدمھا«   ست كه آنرا در كتاب ا
 ھمین حاال منتظر چاپ این قصه باشید.

ھای فھمیده و ھمه ی دوستان اولدوز و یاشار و كالغھا دوست ھمه ی بچه
                                                                                                                     بھرنگ    و عروسك سخنگو ـ 
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 ھلو و ھزار ھلو کیــ   5

 
 
  

بغل ده فقیر و بی آبی ، باغ بسیار بزرگی بود، آباد آباد؛ پر از             
انواع درختان میوه و آب فراوان. باغ چنان بزرگ و پردرخت بود كه اگر 

آن سرش را نمی توانستی از این سرش حتی با دوربین نگاه می كردی 
 ببینی.

بود به چندسال پیش ارباب ده زمینھا را تكه تكه كرده بود و فروخته   
روستاییان، اما باغ را برای خودش نگاه داشته بود. البته زمینھای 

روستاییان ھموار و پردرخت نبود. آب ھم نداشت. اصال ده یک ھمواری 
بی بود، و مقداری زمینھای بزرگ در وسط دره داشت كه ھمان باغ اربا

 ھا كه روستاییان از ارباب خریدهھا و سرازیری درهناھموار در باالی تپه
  بودند و گندم و جو دیمی می کاشتند. 
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 ی ما نباشد.خالصه. از این حرفھا بگذریم كه شاید مربوط به قصه    
 دو تا درخت ھلو ھم توی باغ روییده بودند، یكی از دیگری كوچكتر و

جوانتر. برگھا و گلھای این دو درخت كامال مثل ھم بودند به طوری كه ھر 
 كسی در نظر اول می فھمید كه ھر دو درخت از یک جنسند.

درخت بزرگتر پیوندی بود و ھر سال ھلوھای درشت و گلگون و زیبایی می 
آورد چنان كه به سختی توی مشت جا میگرفتند و آدم دلش نمی آمد آنھا 

 ند و بخورد.را گاز بز
باغبان میگفت درخت بزرگتر را یک مھندس خارجی پیوند كرده كه    

پیوند را ھم از مملكت خودشان آورده بود. معلوم است كه ھلوھای درختی 
 كه اینقدر پول باالیش خرج شده باشد چقدر قیمت دارد.

نوشته » وان یكاد« یی دعایدور گردن ھر دو درخت روی تخته پاره
 ه بودند كه چشم زخم نخورند.آویزان كرد

ھزار گل باز می كرد اما یک ھلو  ◌ً درخت ھلوی كوچكتر ھر سال تقریبا
نمی رساند. یا گل ھایش را می ریخت و یا ھلوھایش را نرسیده زرد می 

كرد و میریخت. باغبان ھرچه از دستش برمیآمد برای درخت كوچكتر 
ل به سال شاخ و میكرد اما درخت ھلوی كوچكتر اصال عوض نمیشد. سا

برگ زیادتری می رویاند اما یك ھلو برای درمان ھم كه شده بود، بزرگ 
 نمیكرد.

باغبان به فكرش رسید كه درخت كوچكتر را ھم پیوندی كند اما درخت     
باز عوض نشد. انگار بنای كار را به لج و لجبازی گذاشته بود. عاقبت 

ھلوی كوچكتر را بترساند.  باغبان به تنگ آمد، خواست حقه بزند و درخت
یی آورد و زنش را ھم صدا كرد و جلو درخت ھلوی كوچكتر شروع رفت اره

ھای اره. بعد كه اره حسابی تیز شد. عقب عقب كرد به تیز كردن دندانه
رفت و یكدفعه خیز برداشت به طرف درخت ھلوی كوچكتر كه مثال ھمین 

ی اندازم تا تو باشی دیگر حاال تو را از بیخ و بن اره می كنم و دور م
 ھلوھایت را نریزی.

باغبان ھنوز در نیمه راه بود كه زنش از پشت سر دستش را گرفت و      
گفت: مرگ من دست نگھدار. من به تو قول می دھم كه از سال آینده 

ھلوھایش را نگاه دارد و بزرگ كند. اگر باز ھم تنبلی كرد آنوقت دوتایی 
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 ندازیم توی تنور كه بسوزد و خاكستر شود.سرش را می بریم و می ا
 این دوز و كلك و ترساندن ھم رفتار درخت را عوض نكرد.

البد ھمه تان می خواھید بدانید درخت ھلوی كوچكتر حرفش چه بود و 
ی ما چرا ھلوھایش را رسیده نمی كرد. بسیار خوب. از اینجا به بعد قصه

 خودش شرح ھمین قضیه خواھد بود.
 ..گوش كنید!

خوب گوش ھایتان را باز كنید كه درخت ھلوی كوچكتر میخواھد حرف 
بزند. دیگر صدا نكنید ببینیم درخت ھلوی كوچكتر چه می گوید. مثل این 

 كه سرگذشتش را نقل می كند:
ما صد تا صد و پنجاه تا ھلو بودیم و توی سبدی نشسته بودیم. باغبان « 

فتاب خت مو پوشانده بود كه آسر و ته سبد و كناره ھای سبد را برگ در
پوست لطیفمان را خشك نكند و گرد و غبار روی گونه ھای قرمزمان 

ننشیند. فقط كمی نور سبز از میان برگ ھای نازك مو داخل می شد و در 
ی دل انگیزی درست آنجا كه با سرخی گونه ھایمان قاتی می شد، منظره

 می كرد.
ده چیده بود، از اینرو ، تن ھمه مان باغبان ما را صبح زود آفتاب نز     

خنك و مرطوب بود. سرمای شبھای پاییز ھنوز توی تنمان بود و گرمای 
 مان می چسبید.كمی از برگھای سبز میگذشت و تو میآمد، به دل ھمه

البته ما ھمه فرزندان یک درخت بودیم. ھر سال ھمان موقع باغبان 
د و میبرد به شھر. آنجا میرفت ھلوھای مادرم را میچید، توی سبد پر میكر

ی ارباب را میزد. سبد را تحویل میداد و به ده برمی گشت. مثل در خانه
 حاال.

داشتم می گفتم كه ما صد تا صد و پنجاه تا ھلوی رسیده و آبدار    
بودیم. از خودم بگویم كه از آب شیرین و لذیذی پر بودم. پوست نرم و 

رمزی طوری به گونه ھایم دویده بود كه نازكم انگار می خواست بتركد. ق
از برھنگی خودم خجالت می  ◌ً اگر من را می دیدی خیال می كردی حتما

كه سر و برم ھنوز از شبنم پاییزی تر بود، انگار آب تنی  ◌ً كشم. مخصوصا
 كرده باشم.

یی بود. بھتراست بگویم خود ی درشت و سفتم در فكر زندگی تازهھسته   
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 ی من جدا از من نبود.یی فكر می كردم. ھستهمن به زندگی تازه
باغبان من را باالی سبد گذاشته بود كه در نظر اول دیده شوم. شاید به 

این علت كه درشت تر و آبدارتر از ھمه بودم. البته تعریف خودم را نمی 
كنم. ھر ھلویی كه مجال داشته باشد رشد كند و بزرگ شود و برسد، 

مگر ھلوھایی كه تنبلی می كنند و فریب كرم ھا  درشت و آبدار خواھد شد
را می خورند و به آنھا اجازه می دھند كه داخل پوست و گوشتشان بشوند 

 شان را بخورند.و حتی ھسته
اگر ھمانطوری كه توی سبد نشسته بودیم پیش ارباب میرفتیم ، ناچار   

گاز از ی ارباب میشدم. دختر ارباب ھم یك من قسمت دختر عزیز دردانه
ی ی ارباب مثل خانهام می گرفت و من را دور می انداخت. آخر خانهگونه

صاحبعلی و پوالد نبود كه یكدانه زردآلو و خیار و ھلو از درش وارد نشده 
بود. در صورتی كه باغبان نقل می كند كه ارباب برای دخترش از 

رای كشورھای خارجه میوه وارد میكند. سفارش میكند كه با طیاره ب
دخترش پرتقال و موز و انگور حتی گل بیاورند. البته برای این كارھا مثل 

ریگ پول خرج میكند. حاال خودت حساب كن ببین پول لباس و مدرسه و 
خوراك و دكتر و پرستار و نوكر و اسباب بازی ھا و مسافرتھا و گردشھای 

م گفته یی دختر ارباب چقدر میشود. تو بگو ھر ماه ده ھزار تومان. باز ك
 از مطلب دور افتادم. –

باغبان سبد در دست از خیابان وسطی باغ می گذشت كه یک دفعه زیر    
ی موشی خراب شد به طوری كه كم مانده بود باغبان به زمین پایش النه

بخورد اما خودش را سر پا نگه داشت فقط سبد تكان سختی خورد و در 
باغبان من را ندید و گذاشت  نتیجه من لیز خوردم و افتادم روی خاک.

 رفت.
حاال دیگر آفتاب توی باغ پھن شده بود. خاك كمی گرم بود اما آفتاب   

خیلی گرم بود. شاید ھم چون تن من خنك بود، خیال می كردم آفتاب 
 خیلی گرم بود.

ی تنم ھم گرم گرما یواش یواش از پوستم گذشت و به گوشتم رسید. شیره  
 ام. كمی بعد حس كردم دارم تشنه میشوم.به ھسته شد. آنوقت گرما رسید

ام می شد ازش آب می نوشیدم و پیش مادرم كه بودم، ھر وقت تشنه
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خورشید را نگاه می كردم كه بیشتر بر من بتابد و بیشتر گرمم كند. 
خورشید بر من می تابید. گونه ھایم داغ می شدند. من از مادرم آب می 

ی تنم به جوش می آمد، و ھر روز درشت یرهمكیدم ، غذا می خوردم، و ش
تر و درشت تر و زیباتر و گلگون تر و آبدارتر می شدم، و قرمزی بیشتری 
توی رگھای صورتم می دوید و سنگینی میكردم و بازوی مادرم را خم می 

 كردم و تاب می خوردم.
مادرم میگفت: دختر خوشگلم، خودت را از آفتاب ندزد. خورشید دوست    

ت. زمین به ما غذا می دھد و خورشید آن را می پزد. بعالوه خوشگلی ماس
تو از خورشید است. ببین، آنھایی كه خودشان را از آفتاب می دزدند 

چقدر زردنبو و استخوانی اند. دختر خوشگلم، بدان كه اگر روزی خورشید 
د یی بر روی زمین نخواھاز زمین قھر كند و بر آن نتابد، دیگر موجود زنده

 ماند. نه گیاه نه حیوان.
از این رو تا می توانستم تنم را به آفتاب می سپردم و گرمای خورشید    

را می مكیدم و در خودم جمع میكردم و میدیدم كه روز به روز قوتم بیشتر 
 میشود. ھمیشه از خودم می پرسیدم:

اگر روزی كسی خورشید را برنجاند و خورشید از ما قھر كند، ما چه « 
عاقبت جوابی پیدا نكردم و از مادرم پرسیدم: » اكی به سر می كنیم؟خ

مادر، اگر روزی كسی خورشید خانم را برنجاند و خورشید خانم از ما قھر 
 كند، ما چكار می كنیم؟

ھایم را پاك كرد و گفت: چه فكرھایی مادرم با برگھایش غبار روی گونه
ی. میدانی دخترم، میكنی! معلوم می شود كه تو دختر باھوشی ھست

خورشید خانم به خاطر چند نفر مردم آزار و خودپسند از ما قھر نمی كند 
فقط ممكن است روزی یواش یواش نور و گرمایش كم بشود بمیرد آنوقت ما 
باید به فكر خورشید دیگری باشیم واال در تاریكی میمانیم و از سرما یخ 

 می زنیم و می خشكیم.
 راستی كجای قصه بودم؟

ام رسید و تشنه شدم. كمی بعد ری، داشتم می گفتم كه گرما به ھستهآ
ی تنم به جوش آمد و پوستم شروع كرد به خشك شدن و ترك شیره

برداشتن. مورچه سواری دوان دوان از راه رسید و شروع كرد به دور و بر 
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 من گردیدن.
و كمی وقتی كه از سبد به زمین افتاده بودم، پوستم از جایی تركیده بود 

ام به بیرون ریخته بود و جلو آفتاب سفت شده بود. مورچه سوار از شیره
نیش ھایش را توی شیره فرو كرد و كشید. بعد ول كرد. مدتی به جای 

نیش ھایش خیره شد بعد دوباره نیش ھایش را فرو كرد و شاخكھایش را 
به راست نگاه داشت و پاھایش را به زمین فشرد و چنان محكم شروع كرد 
كشیدن كه من به خودم گفتم االن نیشھایش از جا كنده میشود. مورچه 

یی از شیره ی سفت شده را كند و سوار كمی دیگر زور داد. عاقبت تكه
 خوشحال و دوان دوان از من دور شد.

ھمین موقع ھا بود كه صدایی شنیدم. دو نفر از باالی دیوار توی باغ 
ند. صاحبعلی و پوالد بودند و آمده پریدند و دوان دوان به طرف من آمد

بودند شكمی از میوه سیر بكنند. مثل آن یكی روستاییان ھیچ ترسی از 
تفنگ باغبان نداشتند. آن یكی روستائیان ھیچوقت قدم بباغ نمیگذاشتند، 

دار توی اما پوالد و صاحبعلی ھمیشه پابرھنه با یك شلوار پاره و وصله
د دفعه پشت سرشان گلوله در كرده بود باغ ولو بودند. باغبان حتی چن

اما پوالد و صاحبعلی در رفته بودند. آن موقع ھا ھر دو ھفت ھشت ساله 
 بودند.

خالصه، آن روز دوان دوان آمدند از روی من پریدند و رفتند به سراغ 
مادرم. كمی بعد دیدم دارند برمی گردند اما اوقاتشان بدجوری تلخ است. 

 میدم كه از دست باغبان عصبانی اند.از حرف زدن ھایشان فھ
ی باغ كه حتی یك دانه اش پوالد می گفت: دیدی؟ این ھم آخرین میوه

 قسمت ما نشد.
صاحبعلی گفت: آخر چكار می توانستیم بكنیم؟ یك ماه آزگار است كه 

 نره خر تفنگ به دست گرفته نشسته در پای درخت، تكان نمی خورد.
یك دانه برای ما نگذاشته. آخ كه چقدر  پوالد گفت: پدرسگ لعنتی! حتی

دلم می خواست یك دانه از آن آبدارھایش را زوركی توی دھانم می 
 تپاندم!.. یادت می آید سال گذشته چقدر ھلو خوردیم؟

صاحبعلی گفت: انگاری ما آدم نیستیم. ھمه چیز را دانه دانه می چیند 
اش ش بكند. ھمهی پدرسگ كه حراممی برد تحویل می دھد به آن مردكه
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ایم و می گذاریم كه ایم و نشستهتقصیر ماست كه دست روی دست گذاشته
 ده را بچاپد.

ی پوالد گفت: میدانی صاحبعلی، یا باید این باغ مال ده باشد یا من ھمه
 درختھا را آتش می زنم.

 صاحبعلی گفت: دو تایی میزنیم.
 پوالد گفت: بی غیرتیم اگر نزنیم.

 ی پدرمان نیستیم اگر نزنیم.چهصاحبعلی گفت: ب
ھا چنان عصبانی بودند و پاھایشان را به زمین می زدند كه یكدفعه بچه

ترسیدم نكند لگدم كنند. اما نه، نكردند. درست جلو رویشان بودم كه 
خاری به پای پوالد فرو رفت. پوالد خم شد خار را دربیاورد كه چشمش به 

د. من را از زمین برداشت و به من افتاد و خار پایش را فراموش كر
 صاحبعلی گفت: نگاه كن صاحبعلی!

ھا من را دست به دست می دادند و خوشحالی می كردند. دلشان بچه
نیامد كه من را ھمینجوری بخورند. من خیلی گرم بودم. دلم می خواست 

من را خنك بكنند بخورند كه زیر دندانشان بیشتر مزه كنم. دست ھای پر 
ه بسته شان پوستم را می خراشید اما من خوشحال بودم چون چروك و پین

می دانستم كه من را تا آخرین ذره با لذت خواھند خورد و پس از خوردن، 
لب ھا و انگشت ھایشان را خواھند مكید و من روزھا و ھفته ھا زیر 

 دندانشان مزه خواھم كرد.
رشتی ندیده صاحبعلی گفت: پوالد، شرط می كنم تا حاال ھمچنین ھلوی د

 بودیم.
 پوالد گفت: نه كه ندیده بودیم.

 صاحبعلی گفت: برویم كنار استخر. خنكش كنیم بخوریم خوشمزه تر است.
ی نازكی ساخته مرا چنان با احتیاط می بردند كه انگار تنم را از شیشه

 بودند و با یك تكان می افتادم می شكستم.
ی ھای پیوندی چنان سایه كنار استخر سایه و خنك بود. بیدھا و نارون

ام حس خنكی انداخته بودند كه من در نفس اول خنكی را حتی در ھسته
كردم. من را با احتیاط توی آب گذاشتند و چھار دست كوچك و پینه بسته 
شان را جلو آب گرفتند كه من را نبرد توی استخر بیندازد. آب حسابی یخ 
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 بود. كمی كه نشستند پوالد گفت: صاحبعلی!
 صاحبعلی گفت: ھا، بگو.

 پوالد گفت: میگویم این ھلو خیلی قیمت دارد ھا!
 صاحبعلی گفت: آری.

 پوالد گفت: آری كه حرف نشد. اگر می دانی بگو چند.
 صاحبعلی فكری كرد و گفت: من ھم می گویم خیلی قیمت دارد.

 پوالد گفت: مثال چقدر؟
حسابی ھا!  –م صاحبعلی باز فكری كرد و گفت: اگر حسابی سردش بكنی

 ھزار تومان. –
 پوالد گفت: پول ندیدی خیال می كنی ھزار ھم شد پول.

 یی بگو چقدر.صاحبعلی گفت: خوب، تو كه ماشاالله سر خزانه نشسته
 پوالد گفت: صد تومان.

 صاحبعلی گفت: ھزار كه از صد بیشتر است.
 پوالد گفت: تو بمیری! من كه از خودم حرف در نمی آورم. از پدرم

 ام.شنیده
صاحبعلی گفت: اگر این جوری است شاید ھم ھر دو یكی باشد. من ھم از 

 ام.خودم حرف در نمی آورم. از پدرم شنیده
پوالد من را یواشكی لمس كرد و گفت: دست ھایم یخ كرد. به نظرم وقتش 

 است بخوریم.
 صاحبعلی ھم من را با احتیاط لمس كرد و گفت: آری، سرد سرد است.

من را از آب درآورد. از آب كه درآمدم بیرون را گرم حس كردم. آنوقت 
حاال دلم می خواست من را زودتر بخورند تا نشان بدھم كه لذیذتر از آن 

ھستم كه خیال می كنند. دلم می خواست تمام قوت و گرمایی را كه از 
 ی روستایی برسانم.خورشید و از مادرم گرفته بودم به تن این دو بچه

ی كه پوالد و صاحبعلی برای خوردن من تصمیم می گرفتند، من در حال
ام و چند توی این فكرھا بودم كه در عمرم چند دفعه حال به حال شده

روزی ذره ھای بدنم « ی دیگر ھم خواھم شد. به خودم می گفتم: دفعه
خاك و آب بودند، بعضی ھایشان ھم نور خورشید. مادرم آنھا را كم كم از 

ید و تا نوك شاخه ھایش باال می آورد. بعد مادرم غنچه كرد، زمین می مك
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ھای تنم را كم كم، از بعد گل كرد و یواش یواش من درست شدم. من ذره
تن مادرم مكیدم و با ذره ھای نور خورشید قاتی كردم تا ھسته و پوست و 

گوشتم درست شد و شدم ھلویی رسیده و آبدار. اما اكنون پوالد و 
ھای تن من جزو گوشت و مو و را میخورند و مدتی بعد ذرهصاحبعلی من 

استخوان بدن آنھا می شود. البته آنھا ھم روزی خواھند مرد، آنوقت ذره 
 »ھای تن من چه خواھند شد؟

ھا تصمیم گرفتند من را بخورند. صاحبعلی من را داد به پوالد و گفت: بچه
 یك گاز بزن.

حبعلی و خودش شروع كرد لب ھایش پوالد یك گاز زد و من را داد به صا
 را مكیدن. صاحبعلی ھم یك گاز زد و من را داد به پوالد.

 ھمانطوری كه به خودم گفته بودم زیر دندانشان خیلی مزه كردم.
یی ام در فكر زندگی تازهاكنون گوشت تن من از بین می رفت اما ھسته

در حالی كه بود. یك دقیقه بعد از ھلویی به نام من اثری نمی ماند 
ام نقشه می كشید كه كی و چه جوری شروع به روییدن كند. من در ھسته

 یك زمان معین ھم می مردم و ھم زنده می شدم.
آخرین دفعه پوالد من را توی دھانش گذاشت و آخرین ذره گوشتم را مكید 

یی و فرو برد و وقتی من را دوباره بیرون آورد، دیگر ھلو نبودم، ھسته
ی سختی داشتم و تویش تخم زندگی تازه را پنھان كه پوسته زنده بودم

كرده بودم. فقط احتیاج به كمی استراحت و خاك نمناک داشتم كه 
 ام را بشكافم و برویم.پوسته

ھا انگشتھا و لبھایشان را چند دفعه مكیدند، پوالد گفت: حاال وقتی بچه
 چكار كنیم؟

 صاحبعلی گفت: برویم توی آب.
 اش را نمیخوریم؟ھستهپوالد گفت: 

 یی دارم. بگذار باشد.صاحبعلی گفت: برایش نقشه
پوالد من را گذاشت در پای درخت بیدی و عقب عقب رفت و خیز برداشت 
خودش را به پشت انداخت توی آب در حالی كه زانوانش را توی شكمش 
جمع كرده بود و دستھایش را دور آنھا حلقه بسته بود. یك لحظه رفت 

، دست و پایی زد و سرپا ایستاد و الی و لجن ته آب از اطرافش زیر آب
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ھای روی آب از سر و گوش و اش میرسید. خزهبلند شد. آب تا زیر چانه
 صورتش آویزان بود.

 صاحبعلی گفت: پوالد، رویت را بكن آن بر.
 پوالد گفت: شلوارت را در می آوری؟

دیم شنا كردیم. كتكم صاحبعلی گفت: آری. می خواھم پدرم نفھمد باز آم
 می زند.

 پوالد گفت: ھنوز كه تا ظھر بشود برگردیم به خانه، خیلی وقت داریم.
 صاحبعلی گفت: مگر خورشید را باالی سرت نمی بینی؟

پوالد دیگر چیزی نگفت و رویش را آن بر كرد. وقتی صدای افتادن 
ع كردند صاحبعلی در آب شنیده شد، پوالد رویش را برگرداند و آنوقت شرو

به شنا كردن و زیرآبی زدن و به سر و صورت یكدیگر آب پاشیدن. بعد ھر 
ھای شلوارش را چند دفعه دو گفتند: بیوقت است. بیرون آمدند. پوالد پاچه

چالند. آنوقت من را ھم از پای بید برداشتند و راه افتادند. از دیوار ته 
 دورتر از باغ اربابی بود.ھای ده باغ باال رفتند و پریدند به آن بر. خانه
 یی داری.پوالد گفت: خوب، گفتی كه برایش نقشه

صاحبعلی گفت: سایه كه پھن شد می آیم صدایت می كنم می رویم باالی 
 یی دارم.تپه می نشینیم برایت می گویم چه نقشه

یی از باالی ھای ده خلوت اما از مگس و بوی پھن پر بود. سگ گندهكوچه
وی پای ما. پوالد دستی به سر و صورت سگ كشید و خم دیواری پرید جل

 شان. سگ ھم به دنبال او توی خانه تپید.شد و رفت به خانه
ی كوچه سرباال بود چنان كه كمی آن برتر كف كوچه با پشت بام خانه

پوالد یكی می شد. صاحبعلی از ھمان پشت بامھا راھش را كشید و رفت. 
ان بود. من را توی مشتش فشرد و جست چند خانه آن برتر خانه ی خودش

زد توی حیاط خانه شان و پایش تا زانو رفت توی سرگین خیس و نرمی 
كه مادرش یك ساعت پیش آنجا ریخته بود و صاحبعلی خبر نداشت. 
مادرش به صدای افتادن، سرش را از سوراخ خانه بیرون كرد و گفت: 

 آب ببر. صاحبعلی، زود باش بیا برای پدرت یك لقمه نان و
صاحبعلی من را برد به طویله و در گوشه یی، توی پھن سوراخی كند و 

من را چال كرد. دیگر جز سیاھی و بوی پھن چیزی نفھمیدم. نمیدانم چند 
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ام كند. عاقبت ساعتی در آنجا ماندم. بوی تند پھن كم مانده بود كه خفه
ن را درآورد حس كردم كه پھن از رویم برداشته می شود. صاحبعلی بود. م

و یكی دو دفعه وسط دست ھایش مالید و به شلوارش كشید تا تمیز شدم. 
ی پوالد. از ھمان راھی كه آمده بودیم رفتیم تا رسیدیم پشت بام خانه

مادر و خواھر پوالد پشت بام تاپاله درست می كردند و با زن ھمسایه 
 نبار می كرد.حرف می زدند كه تاپاله ھای خشك را از دیوار می كند و تل

صاحبعلی از مادر پوالد پرسید كه پوالد كجاست؟ مادر پوالد گفت كه پوالد 
 بزه را برده به صحرا، در خانه نیست.

پوالد را سر تپه پیدا كردیم. بز سیاھشان را ول كرده بود پشت تپه چرا 
می كرد و خودش با سگش چشم به راه ما نشسته بود. من ناگھان ملتفت 

ی من است. ھر دو وست پوالد و صاحبعلی درست مثل پوستهشدم كه رنگ پ
 از بس برھنه جلو آفتاب راه رفته بودند كه سیاه سوخته شده بودند.

 ات را بگو.پوالد با بیصبری گفت: خوب، نقشه
 صاحبعلی گفت: می خواھی صاحب یك درخت ھلو بشوی؟

 ام كه نخواھم!پوالد گفت: مگر دیوانه
 م.صاحبعلی گفت: پس بروی

 پوالد گفت: بزه را چكار كنیم؟
 صاحبعلی گفت: ولش می كنیم توی خانه.

 پوالد گفت: مادرم گفته تا خورشید ننشسته برش نگردانم.
 صاحبعلی گفت: پس سگه را می گذاریم پیش بزه.

پوالد دستی به سر و گوش سگ كشید و گفت: بزه را می پایی تا من 
 برگردم. خوب؟

تیم تا رسیدیم پای دیوار باغ. صاحبعلی گفت: ما سه تایی دوان دوان رف
 بپر باال.

ات را پنھان كنی. خودم فھمیدم. می پوالد گفت: دیگر نمی خواھد نقشه
 ی ھلومان را بكاریم.خواھیم ھسته

مان را پشت تل خاكی كه ته باغ صاحبعلی گفت: درست است. ھسته
حب درخت ریخته می كاریم. آنوقت چند سالی كه گذشت ما خودمان صا

 ھلویی ھستیم. خودت كه می فھمی چرا جای دیگر نمی خواھیم بكاریم.
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پوالد گفت: سر تپه، توی سنگھا كه درخت ھلو نمی روید. درخت آب می 
 خواھد، خاك نرم می خواھد.

صاحبعلی گفت: حاال دیگر مثل آخوند مرثیه نخوان، من رفتم باال ببینم 
 باغبان برنگشته باشد.

ی خلوت بود. پوالد و صاحبعلی در یک گوشهشھر برنگشته باغبان ھنوز از
باغ ، پشت تل خاكی، زمین را كندند و من را زیر خاك كردند و دستی 

 روی من زدند و گذاشتند رفتند.
خاك تاریک و مرطوب من را بغل كرد و فشرد و به تنم چسبید. البته من 

 رویش پیدا كنم. ھنوز نمی توانستم برویم. مدتی وقت الزم بود تا قدرت
از سرمایی كه به زیر خاک راه پیدا می كرد، فھمیدم زمستان رسیده و 

برف روی خاک را پوشانده است. خاک تا نیم وجبی من یخ بست اما زیر 
 خاک آنقدر گرم بود كه من سردم نشود و یخ نكنم.

از جنب و جوش افتادم و در زیر خاك به خواب  ◌ً بدین ترتیب من موقتا
رینی فرو رفتم. خوابیدم كه در بھار آماده و با نیروی بیشتری خوش و شی

بیدار شوم ، برویم، از خاک درآیم و برای پوالد و صاحبعلی درخت پر 
یی شوم. درختی با ھلوھای درشت و آبدار و با گونه ھای گلگون مثل میوه

 دخترھای خوشگل خجالتی.
ندارم فقط میدانم كه از خوابھایی كه در زمستان دیدم چیز زیادی به یاد 

ام، پوالد و صاحبعلی از من باال یك دفعه خواب دیدم درخت بزرگی شده
ھای لخت ده جمع شده رفته اند شاخه ھایم را تكان می دھند و تمام بچه

اند ھلوھای من را توی ھوا قاپ می زنند با لذت می خورند و آب از 
ان را خیس می كند. شدھانشان سرازیر می شود سینه و شكم و ناف برھنه

ی كچلی ھی پوالد را صدا می زد و می گفت: پوالد. نگفتی اینھا كه بچه
می خوریم اسمش چیست؟ آخر من می خواھم به خانه كه برگشتم به 

مادر بزرگم بگویم چی خوردم، و زیاد ھم خوردم اما از بس لذیذ بود ھنوز 
م كه باز ھم سیر سیر نشده ام، و حاضرم باز ھم بخورم، و حاضرم شرط كن

 نشوم.
ی كوچك ھم بودند كه اصال چیزی به تنشان نبود و مگس زیادی دو تا بچه

ھا ھر كدام ھلوی درشتی دور و بر بل و بینی و دھانشان نشسته بود. بچه
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 در دست گرفته بودند و با لذت گاز می زدند و به به می گفتند.
 این، یكی از خواب ھایم بود.

 م را در خواب دیدم.آخرین دفعه گل بادا
مریض و بیھوش افتاده بودم یك دفعه صدای نرمی بلند شد و من حس 

كردم ھمراه صدا بوھای آشنای زیادی به زیر خاک داخل شدند. صدا گفت: 
گل بادام، بیا جلو عطرت را توی صورت ھلو خوشگله بزن. اگر باز ھم 

گل را خوب بیدار نشد، دست ھایت را بكش روی صورت و تنش بگذار بوی 
زدن است. بشنود. خالصه ھر چه زودتر بیدارش كن كه وقت رویش و جوانه

 ھا دارند بیدار می شوند.ی ھستهھمه
عطر گل بادام و دست ھایش كه بروی تن و صورت من حركت می كردند، 

چنان خوشایند بودند كه دلم می خواست ھمیشه بیھوش بمانم. اما نشد. 
وباره خودم را به بیھوشی بزنم كه گل بادام من به ھوش آمدم. خواستم د

خندید و گفت: دیگر ناز نكن جانم. تو تخم زندگی را توی شكمت داری و 
 یی برویی و درخت بزرگی شوی و میوه بیاوری. مگر نه؟تصمیم گرفته

گل بادام مثل عروس خوشگلی بود كه از برف سفید و تمیزی لباس پوشیده 
د. البته من ھنوز برف ندیده بودم. تعریف و لپھایش را گل انداخته باش

 برف را وقتی ھلو بودم از مادرم شنیده بودم.
دلم می خواست بدانم گل بادام قبال با كی حرف می زد و كی او را باالی 

سر من آورده. گل بادام دست ھایش را دور گردن من انداخت، مرا بوسید و 
 م جا نمی گیری.یی داری. وسط دستھایخندان گفت: چه ھیكل گنده

 بعد گفت: بھار ھم اینجا بود. گفت كه وقت رویش و جوانه زدن است.
من به شنیدن نام بھار انگار خواب بودم بیدار شدم. خیال كردم بھار 

ام. با این خیال پریشان ام را نشكافتهآمده و رفته و من ھنوز پوسته
كرده ناز  سراسیمه از خواب پریدم دیدم خاک تاریک و خیس من را بغل

ھای ام از بیرون خیس بود و از داخل عرق كرده بود. ذرهمی كند. پوسته
آب از باال روی من میریخت و از اطراف بدنم سرازیر می شد و میرفت زیر 

ی خاكشیر كه دور و بر من بودند، داشتند تنم و زیر خاک. چند دانه
د و گویا از ھایشان را پھن می كردند. یكیشان اصال قد كشیده بوریشه

ھای نازكش سرھایشانرا این بر و آن بر می خاک بیرون زده بود. ریشه
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كردند و ذره ھای غذا و آبرا می مكیدند و یكجا جمع میكردند و می 
ی كوچكی ی ناشناس دیگری ھم بود كه ریشهفرستادند به باال. دانه

رام رویانده بود و سرش را خم كرده بود و خاک را با حوصله و آرام آ
سوراخ می كرد و باال میرفت. تصمیم داشت دو روز دیگر تیغ زدن آفتاب را 

 تماشا كند.
ی تازه یی از زیر تنم رد می شد و ھر دم كه به جلو می خزید و ریشه

درازتر می شد، قلقلكم می داد. می گفت كه مال درخت بادام لب جوست. 
غذا را می مكید و ھای ی بادام ھم با قوت تمام رطوبت خاک و ذرهریشه

 تو می برد.
آبی كه روی من می ریخت مال برف روی خاک بود و چند روز بعد قطع 

 شد.
ی سیاه و زبر یی مورچهروزی صدای خش و خشی شنیدم و كمی بعد دسته

و زرنگ رسیدند پیش من و شروع كردند من را نیش زدن و گاز گرفتن. 
به داخل خاک آورده  ھا گرمای خورشید و بوی ھوای بھاری رامورچه

بودند. از نیش زدن ھایشان فھمیدم كه دارند نقب می زنند. مدتی من را 
نیش زدند وقتی دیدند نمی توانند سوراخم بكنند، راھشان را كج كردند و 
نقب را در جھت دیگری زدند. من دیگر آن ھا را ندیدم تا وقتی كه خودم 

 روی خاک آمدم و درخت شدم.
ام پاره شد. ودم كه باد كرده بودم و عاقبت پوستهآنقدر آب مكیده ب

ام بیرون ام را به صورت میله ی سفیدی از شكاف پوستهچهآنوقت ریشه
ام بشود تا بتوانم روی فرستادم و توی خاک فرو بردم كه رشد كند و ریشه

ام را بیرون فرستادم و یادش دادم كه چهآن بایستم و قدبكشم. بعد ساقه
كند و رو به باال خاک را سوراخ بكند و قد بكشد برود سرش را خم ب

ی كوچكی داشتم كه وقتی ام جوانهچهخورشید را پیدا كند. نوک سر ساقه
ام ی برگدار درست می كردم. تا ریشهاز خاك درمی آمدم، از آن ساقه

یی كه خودم داشتم می ریشه بشود و بتواند غذا جمع كند، از غذای ذخیره
 ام می خوراندم.ریشه چه و ساقه چهخوردم و به 

توی خاک ھوا ھم داشتم كه خفه نشوم. گرمای بیرون ھم باز به داخل 
 خاک می رسید.
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در این موقع ھا من دیگر خسته نبودم. من قبال توی خودم رشد كرده بودم 
و خودم را از بین برده بودم و شده بودم یك چیز دیگری. البته وقتی 

ملی بودم و دیگر نمی توانستم رشد و حركت كنم ھسته بودم، ھسته ی كا
اما حاال كه می خواستم درخت بشوم، درخت بسیار ناقصی بودم و ھنوز 
جای رشد و حركت بسیاری داشتم. فكر می كردم شاید فرق یك ھسته ی 

كامل با یك درخت ناقص این باشد كه ھسته ی كامل به بن بست رسیده و 
ی بسیار خوبی در اما درخت ناقص، آیندهاگر تغییر نكند خواھد پوسید؛ 

پیش دارد. اصال ھمه چیز ثانیه به ثانیه تغییر می كند و وقتی این 
تغییرھا روی ھم انباشته شد و به اندازه معینی رسید، حس می كنیم كه 
دیگر این، آن چیز قبلی نیست بلكه یك چیز دیگری است. مثال من خودم 

چه داشتم كل درخت بودم. ریشه و ساقهكه حاال دیگر ھسته نبودم بلكه ش
ام، روی سرم جمع كرده بودم و ھای زردم را، الی دو لپهو جوانه و برگچه

ھایم مرتب باال كشیده می شدم. می خواستم وقتی از خاك درآمدم برگچه
را جلو آفتاب پھن كنم كه خورشید رنگ سبز بھشان بزند. خیال 

و گل انداخته را در سر می ھای پر شكوفه و ھلوھای آبدار شاخه
ی درخشانی جلو ی ناچیزی بودم با وجود این چه آیندهپروراندم. درختچه

 روی من بود!..
یی به اندازه ی گردو جلوم را گرفته بود و نمی گذاشت باال بروم. سنگریزه

 دیدم كه نمی توانم سوراخش كنم ناچار دور زدم و رد شدم رفتم باال.
م گرمای آفتاب را بیشتر حس می كردم بیشتر به ھر چه باالتر می رفت

طرف خورشید كشیده می شدم. حاال دیگر از میان ریشه ھای علف ھای 
روی خاک حركت می كردم. عاقبت به جایی رسیدم كه روشنایی آفتاب 

كم و بیش خاک را روشن كرده بود. فھمیدم كه باالی سرم پوسته ی نازكی 
د كه با یك تكان سر، خاک را شكافتم و بیشتر نمانده. چند ساعت بعد بو

 نور و گرما را دیدم كه به پیشواز آمده بودند.
من اكنون روی خاك بودم خاكی كه مادر مادرم بود و مادر من نیز ھست و 

 مادر تمام موجودات زنده ھم ھست.
درخت بادام، سراپا سفید، از آن بر تل خاك، زیر آفتاب برق می زد و 

ت كه من را ھم از ته دل خوشحال كرد. من سالم چنان حال خوشی داش
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كردم. درخت بادام گفت: سالم به روی ماھت، جانم. روی خاك خوش 
 آمدی. زیرزمین چه خبر؟

بوته ھای خاكشیر قد كشیده بودند و سایه می انداختند اما من ھنوز دو 
 تا برگچه ی كمرنگ بیشتر نداشتم و سرم را یواش یواش راست می كردم. 

كه پوالد و صاحبعلی به سراغم آمدند، ده دوازه برگ سبز داشتم و  روزی
قدم از بعضی گیاھان بلندتر بود اما بوته ھای خاكشیر از حاالی من 

خیلی بلندتر بودند. آنھا چنان با عجله و تند تند قد می كشیدند كه من 
تعجب می كردم. اول خیال می كردم چند روز دیگر سرشان از درخت 

باالتر خواھد رفت اما وقتی ملتفت شدم كه رگ و ریشه ی بادام ھم 
محكمی توی خاك ندارند، به خودم گفتم كه بوته ھای خاكشیر بزودی 

 پژمرده خواھند شد و از بین خواھند رفت.
پوالد و صاحبعلی از دیدن من خوشحال شدند. ھر دو گفتند: این درخت 

ند در پای من و دیگر ما ل ماست. چند مشت آب از جوی آوردند ریخت
گذاشتند رفتند. گویا باغبان ھمان نزدیك ھا كرت ھا را آب می داد. 

 صدای بیلش شنیده می شد.
آخرھای بھار بود كه دیدم بوته ھای خاكشیر مثل این است كه دیگر نمی 
توانند بزرگ بشوند. آن ھا گل كرده بودند و دانه ھایشان را می پراكندند 

تابستان كه رسید، من ھم قد آن ھا بودم اما  و یواش یواش زرد می شدند.
 ھنوز شاخه یی نداشتم. می خواستم كمی قد بكشم بعد شاخه بدھم.

پوالد و صاحبعلی زیاد پیش من می آمدند و گاھی مدتی می نشستند و از 
آینده ی من و نقشه ھای خودشان حرف می زدند. روزی ھم مار بزرگی، 

م بود سرش را با چماق داغون كرده سرخ و براق، آورده بودند كه معلو
بودند. آنوقت زمین را در نیم متری من كندند و مار را ھمانجا زیر خاك 

 كردند.
 پوالد دست ھایش را به ھم زد و گفت: عجب كیفی خواھد كرد!

 البته منظورش من بودم.
 صاحبعلی گفت: یك مار با چند بار كود و پھن برابر است.

 سال دیگر نوبرش را بخوریم.پوالد گفت: خیال می كنم 
 صاحبعلی گفت: چه می دانم. ما كه تا حاال درخت نداشتیم.
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 پوالد گفت: باشد. من شنیده ام درخت ھلو و شفتالو زودتر بار می دھند.
من خودم ھم این را می دانستم. مادرم در دو سالگی دو ھلو نوبر آورده 

 بود.
بشوند چه شكلی خواھم فكر می كردم كه وقتی ھلوھایم بزرگ و رسیده 

شد. دلم می خواست زودتر میوه بیاورم تا ببینم ھلوھا چه جوری شیره ی 
تنم را خواھند مكید. دلم می خواست ھلوھایم سنگینی بكنند و شاخه 

 ھایم را خم بكنند بطوریكه نوكشان به زمین برسد.
 تابستان گذشت و پاییز آمد.

كه ریشه ھایم ھر چه از زمین توی تنم لوله ھای نازكی درست كرده بودم 
می گرفتند از آن لوله ھا باال می فرستادند. وسط ھای پاییز لوله ھا را از 

چند جا بستم و ریشه ھایم دیگر شیره به باال نفرستادند. آنوقت برگ 
ھایم كه غذا برایشان نمی رسید، شروع كردند به زرد شدن. من ھم دم 

 ین انداخت و لخت شدم.ھمه شان را بریدم تا باد زد و به زم
بیخ دم ھر برگی گره كوچكی بسته بودم. در نظر داشتم بھار دیگر از ھر 
كدام از این ھا جوانه یی بزنم و شاخه یی درست كنم. فكر نوبرم را ھم 
كرده بودم. می خواستم مثل مادرم در دو سالگی میوه بدھم. درست یادم 

م كه در نظرم بود از آنھا نیست، چھار یا پنج گره در باالھای تنم داشت
 غنچه و گل بدھم. دوست داشتم مرتب به گل ھایم فكر كنم.

ھر چه ھوا سردتر می شد بیشتر من را خواب می گرفت چنان كه وقتی 
 برف بر زمین نشست و زمین یخ بست، من كامال خواب بودم.

پوالد و صاحبعلی دور من كلش و تكه پاره ی گونی پیچیده بودند. آخر من 
نوز پوست نرم و نازكی داشتم و در یخ بندان زمستان برای خرگوش ھا ھ

غذای لذیذی به حساب می آمدم بعالوه ممكن بود سرما بزندم آنوقت در 
 بھار مجبور بودم دوباره از ته برویم باال بیایم.

بھار كه رسید اول از ھمه ریشه ھایم به خود آمدند بعد ساقه ام با 
ر شد و جوانه ھایم تكان خوردند و كمی باد رسیدن شیره ی تازه بیدا

كردند. آبی كه از خاك به من می رسید، ھمه ی اندام ھایم را از خواب 
می پراند و به حركت وا می داشت. توی جوانه ھایم برگ ھای ریزریزی 

درست می كردم كه وقتی جوانه ھایم سر باز كردند، بزرگ و پھنشان 
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ی جو، كمی بزرگتر، شده بودند. سه كنم. اكنون غنچه ھایم مثل دانه 
غنچه بیشتر برایم نمانده بود. آن یكی ھا را گنجشك شكمویی نك زده 

 بود و خورده بود.
سه گل باز كردم اما وسط ھای كار دیدم نمی توانم ھر سه را ھلو بكنم. 
یكی از گل ھایم اول ھا پژمرد و افتاد. دومی را چغاله كرده بودم بعد 

ایش برسانم پژمرد و باد زد انداخت به زمین. آنوقت نتوانستم غذا بر
تمام قوتم را جمع كردم تا ھلوی بی مثل و مانندی برسانم كه ھر كس 

ببیند چشم ھایش چھار تا بشود و ھر كس بخورد تا عمر دارد لب به میوه 
 ی دیگری نزند.

گلبرگ ھایم را چند روز بعد از گل كردن ریختم و شروع كردم میوه ام را 
ر درون كاسه ی گل غذا دادن و بزرگ كردن تا جایی كه كاسه ی گل د

 پاره شد و چغاله ام بیرون آمد.
ھلوی من كمی به نوك سرم مانده قرار داشت بنابراین از ھمان روزی كه 

به اندازه ی چغاله ی بادام بود، من را كم و بیش خم می كرد و من نگران 
خودم برسانم باید كمرم خم  می شدم كه اگر بخواھم ھلویی به دلخواه

بشود و شاید ھم بشكند اما من اصال نمی خواستم به خاطر زحمتی كه 
ناچار پیش می آمد، ھلویم را پژمرده كنم و دور بیندازم. راستش را 

بخواھید من تصمیم گرفته بودم در سال ھای آینده ھلوھایم را تا ھزار 
ر ھلوی اول خودم را از برسانم از این رو الزم بود كه در قدم اول و د

امتحان بگذرانم. ماری كه بچه ھا در نزدیكی من زیر خاك كرده بودند 
حاال دیگر متالشی شده بود و خاك اطرافم را پر قوت كرده بود. از بركت 

 ھمین مار، صاحب شاخ و برگ حسابی شده بودم.
پوالد و صاحبعلی این روزھا كمتر به سراغ من می آمدند. فكر می كنم 

یش پدرھایشان به مزرعه یا برای درو و خرمن كوبی می رفتند. اما پ
روزی به دیدن من آمدند و چوب دستیشان را در كنار من به زمین فرو 
كردند و من را به آن بستند. به نظرم ھمان روز بود كه پوالد یكدفعه 

 گفت: صاحبعلی!
 صاحبعلی گفت: ھا، بگو.

 پدر سگ درخت ما را پیدایش كند!.. پوالد گفت: می گویم نكند این باغبان
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 صاحبعلی گفت: پیدایش كند كه چی؟
پوالد چیزی نگفت. صاحبعلی گفت: ھیچ غلطی نمی تواند بكند. درخت را 

 خودمان كاشتیم و بار آوردیم، میوه اش ھم مال خود ماست.
 پوالد توی فكر بود. بعد گفت: زمین كه مال ما نیست.

ی نمی تواند بكند. زمین مال كسی است صاحبعلی گفت: باز ھم ھیچ غلط
كه آن را می كارد. این یك تكه زمین كه ما درخت كاشته ایم مال ماست. 

پوالد دل و جرئتی پیدا كرد و گفت: آری كه مال ماست. اگر غلطی بكند 
 ھمه ی باغ را آتش می زنیم.

صاحبعلی با مشت زد به سینه ی لخت و آفتاب سوخته اش و گفت: این 
رد اگر بگذارم آب خوش از گلویش پایین برود. آتش می زنیم و تن بمی

 فرار می كنیم.
خیال می كنم اگر آن روز پوالد و صاحبعلی جوبدستشان را به من نمی 

دادند، شب حتما می شكستم. چون باد سختی برخاسته بود و شاخ و برگ 
 ھمه را به ھم می زد و صبح دیدم كه چند تا از شاخه ھای درخت بادام

 شكسته است.
روزھا پشت سر ھم می گذشتند و من با ھمه ی قوتم ھلویم را درشت تر و 
درشت تر می كردم و می گذاشتم كه آفتاب گونه ھایش را گل بیندازد و 

گرما داخل گوشتش بشود. دخترم چنان محكم تنم را چسبیده می مكید كه 
دم. آخر گاھی تنم به درد می آمد اما ھیچوقت از دستش عصبانی نمی ش

 من حاال دیگر مادر بودم و برای خودم دختر خوشگلی داشتم.
صاحبعلی و پوالد چنان سرگرم من شده بودند كه درختان دیگر باغ را 

تقریبا فراموش كرده بودند و مثل سالھای گذشته در كمین ھلوھای مادرم 
ننشسته بودند. من خودم را مال آن ھا می دانستم و به آن ھا حق می 

كه وقتی ھلویم كامال رسیده باشد آن را بچینند و با لذت بخورند دادم 
 ھمانطوری كه روزی خود من را خورده بودند.

اول ھای پاییز بود كه روزی پوالد تنھا و غمگین پیش من آمد. دفعه ی اول 
بود كه یكی از آن ھا را تنھا می دیدم. پوالد اول من را آب داد بعد 

آھسته به من و ھلویم گفت: درخت ھلویم، نشست روی علف ھا و آھسته 
ھلوی قشنگم، می دانید چه شده؟ ھیچ می دانید چرا امروز تنھام؟ آری 
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ننه منجوق « می بینم كه نمی دانید. صاحبعلی مرد. او را مار گزید... 
یك شب تمام باالی سرش بود. به خیالم او ھم كاری ازش نمی » پیرزن

بود من و پدر صاحبعلی رفته بودیم از آمد. ھمه ی دواھایی را كه گفته 
كوه و صحرا آورده بودیم اما باز صاحبعلی خوب نشد. طفلك صاحبعلی!.. 

 آخر چرا رفتی من را تنھا گذاشتی؟..
پوالد شروع كرد به گریه كردن. بعد دوباره به حرف آمد و گفت: چند روز 

 پیش، ظھر كه از صحرا برمی گشتم سر تپه به ھم برخوردیم، قرار
گذاشتیم برویم ماری بگیریم بیاوریم مثل سال گذشته ھمینجا چال كنیم 

كه خاكت را پر قوت كند. رفتیم به دره ی ماران. توی دره ی ماران تا 
بگویی مار ھست. یك طرف دره كوھی است كه ھمه اش از سنگ درست 

شده. نه خیال كنی كه كوه سنگ یك پارچه است. نه. خیال كن سنگ ھای 
وچك بسیاری از آسمان ریخته روی ھم تلنبار شده. مارھا وسط بزرگ و ك

 سنگ ھا النه دارند و گرما كه به تنشان بخورد بیرون می آیند.
زمین خود ما و ھمسایه مان و زمین پسر خاله ی صاحبعلی و چند تای 
دیگر ھم توی دره ی ماران است. توی زمین ھا ھمیشه صدای سوت مار 

 شنیده می شود. 
حبعلی در پای كوه پس سنگ ھا را نگاه می كردیم و چوبدستی من و صا

ھامان را توی سوراخ ھا می كردیم كه مار پر چربیی برایت پیدا كنیم. 
ھمینجوری لخت ھم بودیم. یك تا شلوار تنمان بود. پشتمان اینقدر داغ 

شده بود كه اگر تخم مرغ را رویش می گذاشتی می پخت. ھمچنین داشتیم 
به آن سنگ می پریدیم كه یك دفعه پای صاحبعلی لیز خورد از این سنگ 

و به پشت افتاد و یك دفعه طوری جیغ زد كه دره پر از صدا شد. 
صاحبعلی به پشت افتاده بود روی سنگی كه ماری رویش چنبر زده بود. 

صاحبعلی جیغ دیگری ھم كشید و افتاد ته دره روی خاك ھا. من دیگر 
وب زدم به سرش و بعد به شكمش بعد باز به فرصت به مار ندادم. یك چ

 سرش. دو موش و یك گنجشك توی شكمش بودند.
صاحبعلی بیھوش افتاده بود و صدایی ازش نمی آمد. چوبدستی اش پرت 

شده بود نمی دانم به كجا. جای نیش مار قرمز شده بود. اگر مار پایش یا 
ط پشتش چكار می دستش را زده بود می دانستم چكار باید بكنم اما با وس
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ننه « توانستم بكنم؟ ناچار صاحبعلی را كول كردم و آوردم به ده. 
صبح، سر قبر، به ننه ی من گفته بود كه اگر صاحبعلی را » منجوق پیرزن

زودتر پیش او می بردم نمی مرد. آخر من چه جوری می توانستم 
از  صاحبعلی را زودتر ببرم. درخت ھلو، تو خودت می دانی كه صاحبعلی

من سنگین تر بود. اگر االغی داشتم و باز دیر می كردم آنوقت ننه منجوق 
 حق داشت بگوید كه دیر كرده ام. آخر من چكار می توانستم بكنم؟..

پوالد باز شروع كرد به گریه كردن. من حاال حس می كردم كه صاحبعلی و 
ی را پوالد را خیلی خیلی دوست داشتم. وقتی فكر كردم كه دیگر صاحبعل

نخواھم دید، كم مانده بود از شدت غصه تمام برگ ھایم را بریزم و برای 
 ھمیشه بخشكم و جوانه نزنم.

پوالد گریه اش را تمام كرد و گفت: من دیگر نمی توانم توی ده بمانم. ھر 
جا كه می روم شكل صاحبعلی را جلو چشمم می بینم و غصه می كنم. به 

ا میبرم، دست كه بر سر سگ ھا می كوه كه میروم، بز را كه به صحر
كشم، روی سرگین ھا كه راه می روم، با بچه ھای دیگر كه توی مزرعه 

ملخ و سوسمار می گیرم، علف كه خرد می كنم، پشت بام ھا كه می روم، 
ھمیشه شكل صاحبعلی جلو چشمم است. انگار ھمیشه من را صدا می كند. 

ت ندارم این صدا را بشنوم. می پوالد!.. پوالد!.. آری درخت ھلو، من طاق
خواھم بروم به شھر پیش دایی ام شاگرد بقال بشوم. من نمی دانم چكار 

باید می كردم تا صاحبعلی زنده می ماند. حاال نمی دانم چكار باید بكنم 
كه من ھم مثل او یكدفعه نیفتم بمیرم. من كوچكم. عقلم به ھیچ چیز قد 

توانم توی ده بمانم. من رفتم، درخت  نمی دھد. ھمینقدر می دانم كه نمی
 ھلو. ھلویت را ھم گذاشتم بماند برای خودت.

وقتی دیدم پوالد می خواھد پا شود برود، گذاشتم ھلویم بیفتد جلو پایش. 
پوالد ھلو را برداشت بویید بعد خاك ھایش را پاك كرد و من را از ته تا 

 نوك سر دو دستی ناز كرد و گذاشت رفت.
ن خوب قد كشیده بودم و شاخ و برگ فراوانی از ھمه جای تنم سال دیگر م

روییده بود. بیست سی تا گل داده بودم و دیگر می توانستم سرم را از تل 
 خاك باالتر بگیرم و سرك بكشم و آن برھای باغ را تماشا كنم.

روزی باغبان ملتفت سرك كشیدن ھای من شد و آمد من را دید. از شادی 
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بكند. از شكل و رنگ برگ و گلم فھمید كه بچه ی كی  نمی دانست چكار
ھستم. درخت ھلوی خوبی توی باغش روییده بود بدون آنكه برایش 

زحمتی كشیده باشد. من خیلی ناراحت بودم كه عاقبت به دست باغبانی 
افتاده ام كه خودش نوكر آدم پولدار دیگری است و به خاطر پول، مردم 

 ده را دشمن خودش كرده است.
ده پانزده ھلو رسانده بودم اما وقتی فكر می كردم كه ھلوھایم قسمت 
چه كسانی خواھد شد، از خودم بدم می آمد. من را پوالد و صاحبعلی 

كاشته بودند، بزرگ كرده بودند و حق ھم این بود كه ھلوھایم را ھمان 
 ھا می خوردند.

یم را روزی فكری به خاطرم رسید و از ھمان روز شروع كردم ھلوھا
ریختن. باغبان وقتی ملتفت شد كه دیگر ھلویی بر من نمانده بود. خیال 
كرد جایم بد است. بلند بلند گفت: سال دیگر جایت را عوض می كنم كه 

 بتوانی خوب آب بخوری و ھلوھای درشت و خوشگل بیاوری.
بھار سال دیگر كه ریشه ھایم را بیدار كردم دیدم نظم ھمه شان به ھم 

بعضی ھا اصال خشكیده اند و بعضی ھا كنده شده اند. البته خورده و 
ریشه ھای سالم ھم زیاد داشتم. اول شروع كردم ریشه ھای سالم را توی 
خاك ھای مرطوب فرو كردن بعد ریشه ھای تازه یی درآوردم و به اطراف 

فرستادم. آنوقت به فكر جوانه زدن و برگ و شكوفه افتادم و مادرم را 
 شناختم.

آنوقت تا حاال كه نمی دانم چند سال از عمرم می گذرد، باغبان از 
نتوانسته ھلوی من را نوبر كند و از این پس ھم نوبر نخواھد كرد. من از 

او اطاعت نمی كنم حاال می خواھد من را بترساند یا اره كند یا قربان 
 صدقه ام برود.

 1347ن تابستا                                              
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 كچل كفتر بازــ   6

 
 
 

 چند كلمه:
آینده در دست شماست و خوب و بدش ھم مال شماست.  کھا، بیشبچه    

شما خواه ناخواه بزرگ می شوید و ھمپای زمان پیش می روید. پشت سر 
چیز را پدرانتان و بزرگھایتان میآیید و جای آنھا را می گیرید و ھمه

ی خوب و بدش صاحب می ی را با ھمهبدست می آورید، زندگی اجتماع
شوید. فقر، ظلم، زور، عدالت، شادی و اندوه، بیكسی، كتك، كار و بیكاری، 

گرسنگی و پابرھنگی و صدھا خوشی و  زندان و آزادی، مرض و بیدوایی،
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 ناخوشی اجتماعی دیگر مال شما می شود.
كرد. مثال میدانیم كه برای درمان ناخوشیھا اول باید علت آنرا پیدا    

دكترھا برای معالجه ی مریضھاشان اول دنبال میكروب آن مرض می 
گردند و بعد دوای ضد آن میكرب را به مریضھاشان می دھند. برای از بین 

بردن ناخوشی ھای اجتماعی ھم باید ھمین كار را كرد. میدانیم كه در 
بدن سالم ھیچوقت مرض نیست. در اجتماع سالم ھم نباید نشانی از 

ناخوشی باشد. ورشكستگی، زور گفتن، دروغ، دزدی و جنگ ھم 
ناخوشیھایی ھستند كه فقط در اجتماع ناسالم دیده می شوند. برای 

درمان اینھمه ناخوشی باید علت آنھارا پیدا كنیم. ھمیشه از خودتان 
چرا  ی قالیبافی فرستادند؟ كارخانه بپرسید: چرا رفیق ھمكالسم را به

كنند؟ چرا اینجا و آنجا جنگ و خونریزی وجود دارد؟  بعضیھا دزدی می
ام؟ دنیا آخرش چه می بعداز مردن چه میشوم؟ پیش از زندگی چه بوده

 شود؟ جنگ و فقر و گرسنگی چه روزی تمام خواھد شد؟
و ھزاران ھزار سؤال دیگر باید بكنید تا اجتماع و دردھایش را بشناسید. 

تان نیست. اجتماع ھر آن دیواری خانه این را ھم بدانید كه اجتماع چھار
ای است كه ھموطنان ما زندگی می كنند. از روستاھای دوردست تا نقطه

ی كوچه ھای پر از پھن و لجن روستا تا شھرھای بزرگ و كوچك. با ھمه
خیابانھای تر و تمیز شھر. با كلبه ھای تنگ و تاریك و پر از مگس 

شان شھریھای دولتمند. با بچه روستاییان فقیر تا قصرھای شیك و رخ
ھای كشاورز و قالیباف مزدور و ژنده پوش تا بچه ھایی كه كمترین 

غذایشان چلومرغ و بوقلمون و موز و پرتقال است. اینھا ھمه اجتماعی 
است كه شما از پدرانتان به ارث خواھید برد. شما نباید میراث پدرانتان 

ید. شما باید از بدیھا كم را دست نخورده به دست فرزندان خود برسان
كنید یا آنھا را نابود كنید. بر خوبیھا بیفزایید و دوای ناخوشیھا را پیدا 

حفظ می  ◌ً كنید یا آنھا را نابود كنید. اجتماع ، امانتی نیست كه عینا
 شود.

برای شناختن اجتماع و جواب یافتن به پرسشھا چند راه وجود دارد. یكی 
ه روستاھا و شھرھا سفر كنید و با مردم از این راھھا این است كه ب

مختلف نشست و برخاست داشته باشید. راه دیگرش كتاب خواندن است. 
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ھر كتابی به یك بار خواندنش « البته نه ھر كتابی. بعضیھا می گویند 
این حرف چرند است. در دنیا آنقدر كتاب خوب داریم كه عمر ». می ارزد

كافی نیست. از میان كتابھا باید ما برای خواندن نصف نصف آنھا ھم 
خوبھا را انتخاب كنیم. كتابھایی را انتخاب كنیم كه به پرسشھای 

جوراجور ما جوابھای درست می دھند، علت اشیا و حوادث و پدیده ھا را 
شرح می دھند، ما را با اجتماع خودمان و ملتھای دیگر آشنا می كنند و 

ند. كتابھایی كه مارا فقط ناخوشیھای اجتماعی را به ما می شناسان
 كردن و سوختن میخورند.سرگرم می كنند و فریب میدھند ، به درد پاره

ھای با ارزش میتوانند ھا قصه و داستان را با میل میخوانند. قصهبچه
شما را با مردم و اجتماع و زندگی آشنا كنند و علتھا را شرح دھند. قصه 

ھت من ھم میل ندارم كه خواندن تنھا برای سرگرمی نیست. بدینج
 ھای مرا تنھا برای سرگرمی بخوانند.ھای فھمیده قصهبچه

                                                                                                    
 بھرنگ                                                                            

 
 

 کچل کفترباز
 

شان ی پیرش زندگی می كرد. خانهدر زمانھای قدیم كچلی با ننه    
حیاط كوچكی داشت با یك درخت توت كه بز سیاه كچل پای آن می خورد 
و نشخوار می كرد و ریش می جنباند و زمین را با ناخنھاش می كند و بع 

و تنوری در  ی كوچكبع می كرد. اتاقشان رو به قبله بود با یك پنجره
وسط و سكویی در باال و سوراخی در سقف رو به آسمان برای دود و نور و 

ھوا و اینھا. پنجره را كاغذ كاھی چسبانده بودند، به جای شیشه. 
 دیوارھا كاھگل بود، دورادورش تاقچه و رف.

صحرا، خار و علف می كند و پشته میکرد و می كچل صبحھا می رفت به
ری را به بز می داد و باقی را پشت بام تلنبار می آورد به خانه، مقدا

كرد كه زمستان بفروشد یا باز به بزش بدھد. بعد از ظھرھا كفتر می 
 پراند. كفترباز خوبی بود. ده پانزده كفتر داشت. سوت ھم قشنگ می زد.
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پیرزن صبح تا شام پشت چرخ پشم ریسی اش می نشست و پشم می رشت. 
 یشان را در می آوردند.مادر و پسر اینجوری زندگ

ی اینھا بود. عمارت بسیار زیبایی بود كه ی پادشاه روبروی خانهخانه
عقل از تماشای آن حیران می شد. دختر پادشاه عاشق كچل شده بود. ھر 

وقت كه كچل پشت بامشان كفتر می پراند دختر ھم با كلفت ھا و 
می كرد به  كنیزھاش به ایوان می آمد و تماشای كفتر بازی كچل را

سوتش گوش می داد. گاھی ھم با چشم و اشاره چیزھایی به كچل می 
گفت. اما كچل اعتنایی نمی كرد. طوری رفتار می كرد كه انگاری ملتفت 

دختر نیست. اما راستش، كچل ھم عاشق بیقرار دختر پادشاه بود ولی 
نمیخواست دختر این را بداند. می دانست كه پادشاه ھیچوقت نمی آید 

دخترش را به یك بابای كچل بدھد كه در دار دنیا فقط یك بز داشت و ده 
ی پیر. و اگر ھم بدھد دختر پادشاه نمیتواند در پانزده تا كفتر و یك ننه

 ی آنھا بند شود و بماند.آلونك دود گرفته
دختر پادشاه ھر كاری میكرد نمی توانست كچل را به حرف بیاورد. حتی 

سوراخ سوراخ كرد و جلو پنجره اش آویخت، اما روزی دل گوسفندی را 
كچل باز به روی خود نیاورد. كنار تل خارھا كفترھاش را میپراند و سوت 

 اش گوش می داد.میكشید و به صدای چرخ ننه
آخر دختر پادشاه مریض شد و افتاد. دیگر به ایوان نمی آمد و از پنجره 

 تماشای كچل را نمی كرد.
را باالی سر دخترش جمع كرد. ھیچ كدام نتوانست  پادشاه تمام حكیم ھا

 او را خوب بكند.
دختر پادشاه راز دلش را « گوھا در این جور جاھا می گویندی قصهھمه

از ترس یا از شرم و حیا. اما من می گویم كه دختر ». بر كسی فاش نكرد
پادشاه راز دلش را به پادشاه گفت. پادشاه وقتی شنید دخترش عاشق 

فترباز شده عصبانی شد و داد زد: اگر یك دفعه ی دیگر ھم اسم كچل ك
این كثافت را بر زبان بیاری، از شھر بیرونت می كنم. مگر آدم قحط بود 

 كه عاشق این كثافت شدی؟ ترا خواھم داد به پسر وزیر. والسالم.
دختر چیزی نگفت. پادشاه رفت بر تخت نشست و وزیر را پیش خواند و 

ین امروز باید كفترھای كچل را سر ببری و قدغن كنی كه گفت: وزیر، ھم
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 دیگر پشت بام نیاید.
ی كچل. كچل وزیر چند تا از نوكرھای ورزشكار خودش را فرستاد به خانه

از ھمه جا بیخبر داشت كفترھا را دان می داد كه نوكرھای ورزشكار به 
چل را خانه ریختند و در یك چشم به ھم زدن كفترھا را سربریدند و ك

كتك زدند و تمام بدنش را آش و الش كردند و برگشتند. یك پای چرخ 
 پیرزن را ھم شكستند، كاغذھای پنجره را ھم پاره كردند و برگشتند.

ی تمام جنب نخورد. توی آلونكشان خوابیده بود و ناله می كچل یك ھفته
سر ھفته كچل  كرد. پیرزن مرھم به زخمھاش میگذاشت و نفرین میکرد. 

آمد نشست زیر درخت توت كه كمی ھواخوری بكند و دلش باز شود. داشت 
فكر می كرد كفترھاش را كجا خاك كند كه صدایی باالی سرش شنید. نگاه 

 اند روی درخت توت و حرف می زنند.كرد دید دو تا كبوتر نشسته
 یكی از كبوترھا گفت: خواھر جان، تو این پسر را می شناسی اش؟

 خواھر جان. دیگری گفت: نه،
كبوتر اولی گفت: این ھمان پسری است كه دختر پادشاه از عشق او مریض 
شده و افتاده و پادشاه به وزیرش امر كرده، وزیر و نوكرھاش را فرستاده 

اند و به این روزش انداخته اند و خودش را كتک زدهكفترھای او را كشته
 بكند.اند. پسر تو فكر این است كه كفترھاش را كجا چال 

 كبوتر دومی گفت: چرا چال می كند؟
 كبوتر اولی گفت: پس تو میگویی چكار بكند؟

كبوتر دومی گفت: وقتی ما بلند می شویم چھار تا برگ از زیر پاھامان 
می افتد، اگر آنھا را به بزش بخوراند و از شیر بز به سر و گردن 

كه ھیچ  كفترھاش بمالد كفترھا زنده می شوند و كارھایی ھم میكنند
 كفتری تاكنون نكرده...

 كبوتر اولی گفت: كاش كه پسر حرفھای ما را بشنود!..
كفترھا بلند شدند به ھوا. چھار تا برگ از زیر پاھاشان جدا شد. كچل 

آنھا را در ھوا گرفت و ھمانجا داد بز خورد و پستانھاش پر شیر شد. كچل 
كفترھاش مالید.  بادیه آورد. بز را دوشید و از شیرش به سر و گردن

 كفترھا دست و پایی زدند زنده شدند كچل را دوره كردند.
پیرزن به صدای پرزدن كفترھا بیرون آمد. كچل احوال كفترھا را به او 
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گفت. پیرزن گفت: پسر جان، دست از كفتر بازی بردار دیگر. این دفعه اگر 
 پشت بام بروی پادشاه میكشدت.

 ای،از آن كفترھایی كه تا حال دیده كچل گفت: ننه، كفترھای من دیگر
 نیستند. نگاه كن...

آنوقت كچل به كفترھاش گفت: كفترھای خوشگل من، یك كاری بكنید و 
 ام را راضی كنید.دلم را شاد كنید و ننه

كفترھا دایره شدند و پچ و پچ كردند و یكھو به ھوا بلند شدند رفتند. 
ز كفترھا خبری نشد. پیرزن اش ماتشان برد. مدتی گذشت. اكچل و ننه

 گفت: این ھم وفای كفترھای خوشگل تو!..
حرف پیرزن تمام نشده بود كه كفترھا در آسمان پیدایشان شد. یك كاله 
نمدی با خودشان آورده بودند. كاله را دادند به كچل. پیرزن گفت: عجب 

 ی سرت است یا نه.سوقاتی گرانبھایی برایت آوردند. حاال ببین اندازه
 كچل كاله نمدی را سرش گذاشت و گفت: ننه، بم می آید. نه؟

 پیرزن با تعجب گفت: پسر، تو كجایی؟
 كچل گفت: ننه ، من ھمینجام.

 پیرزن گفت: كاله را بده من ببینم.
اش داد. پیرزن آن را سرش گذاشت. كچل كچل كاله را برداشت و به ننه
 فریاد كشید: ننه ، كجا رفتی؟

كچل مات و متحیر دوروبرش را نگاه می كرد. یكھو دید پیرزن جواب نداد. 
اش بلند شد. دوید به اتاق. دید چرخ خود به خود می صدای چرخ ننه

چرخد و پشم می ریسد. حاال دیگر فھمید كه كاله نمدی خاصیتش چیست. 
گفت: ننه، دیگر اذیتم نكن كاله را بده بروم یك كمی خورد و خوراك تھیه 

 و گرسنگی می میرم.كنم. دارم از ضعف 
 پیرزن گفت: قسم بخور دست به مال حرام نخواھی زد، كاله را بدھم.

كچل گفت: قسم می خورم كه دست به چیزھایی نزنم كه برای من 
 حرامند.

 پیرزن كاله را به كچل داد و كچل سرش گذاشت و بیرون رفت.
چند محله آن طرفتر حاجی علی پارچه باف زندگی می كرد. چند تا 

رخانه داشت و چند صد تا كارگر و نوكر و كلفت. كچل راه می رفت و به كا
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خودش می گفت: خوب، كچل جان، حساب كن ببین مال حاجی علی برایت 
حالل است یا نه. حاجی علی پولھا را از كجا می آورد؟ از كارخانه ھاش. 
خودش كار می كند؟ نه. او دست به سیاه و سفید نمی زند. او فقط منفعت 

رخانه ھا را می گیرد و خوش می گذراند. پس كی كار می كند و منفعت كا
می دھد، كچل جان؟ مخت را خوب به كار بینداز. یك چیزی ازت می 

درست جواب بده. بگو ببینم اگر آدمھا كار نكنند، كارخانه ھا  پرسم،
چطور می شود؟ جواب: تعطیل می شود. سؤال: آنوقت كارخانه ھا باز ھم 

دھد؟ جواب: البته كه نه. نتیجه: پس، كچل جان، از این سؤال منفعت می 
و جواب چنین نتیجه می گیریم كه كارگرھا كار می كنند اما ھمه ی 

منفعتش را حاجی برمی دارد و فقط یك كمی به خود آنھا می دھد. پس 
 حاال كه ثروت حاج علی مال خودش نیست، برای من حالل است.

ی حاجی علی پارچه باف شد. چند تا از هكچل با خیال راحت وارد خان
نوكرھا و كلفتھا در حیاط بیرونی در رفت و آمد بودند. كچل از میانشان 

گذشت و كسی ملتفت نشد. در حیاط اندرونی حاجی علی با چند تا از 
زنھایش نشسته بود لب حوض روی تخت و عصرانه می خورد. چایی می 

كچل دھنش آب افتاد. پیش رفت خوردند با عسل و خامه و نان سوخاری. 
و لقمه ی بزرگی برای خودش برداشت. حاجی علی داشت نگاه می كرد كه 
دید نصف عسل و خامه نیست. بنا كرد به دعا خواندن و بسم الله گفتن و 
تسبیح گرداندن. كچل چایی حاجی علی را از جلوش برداشت و سركشید. 

د و ھمه چیز را گذاشتند این دفعه زنھا و حاجی علی از ترس جیغ كشیدن
ی عسل و خامه را خورد و چند تا چایی ھم و دویدند به اتاقھا. كچل ھمه

روش و رفت كه اتاقھا را بگردد. توی اتاقھا آنقدر چیزھای گرانقیمت بود 
ھای زرنگار، كه كچل پاك ماتش برده بود. شمعدانھای طال و نقره، پرده

، ظرفھای نقره و بلور و خیلی خیلی قالیھا و قالیچه ھای فراوان و فراوان
چیزھای دیگر. كچل ھر چه را كه پسند می كرد و توی جیبھاش جا می 

 گرفت برمی داشت.
خالصه، آخر كلید گاو صندوق حاجی را پیدا كرد. شب كه ھمه خوابیده 

بودند، گاو صندوق را باز كرد و تا آنجا كه می توانست از پولھای حاجی 
ھای چند تا پولدار دیگر ھم دستبرد زد و به خانه برداشت و بیرون آمد.
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نصف شب گذشته بود كه به طرف خانه راه افتاد. كمی پول برای خودشان 
 برداشت و باقی را سر راه به خانه ھای فقیر داد.

ھا را می زد، صاحبخانه دم در می آمد، كچل می گفت: این طالی در خانه
ھات بكن. سھم خودت است. به همختصر و دو ھزار تومن را بگیر خرج بچ

 ھیچكس ھم نگو.
صاحبخانه تا می آمد ببیند پشت در كی ھست و صدا از كدام ور می آید، 
می دید یك مشت طال و مقدار زیادی پول جلو پاش ریخت و تازه كسی ھم 

 آن دور و برھا نیست.
كچل دیروقت به خانه رسید. پیرزن نخوابیده بود. نگران كچل ھنوز پشت 

بود. خواب چشمھاش را پر كرده بود. كفترھا توی آلونك اینجا و  چرخ
آنجا سرھاشان را توی بالشان كرده بودند و خوابیده بودند. كچل بیصدا 

اش یكھو كاله از سر برداشت. پیرزن تا وارد آلونك شد و نشست كنار ننه
 پسرش را دید شاد شد. گفت: تا این وقت شب كجا بودی، پسر؟

 ه ی حاجی علی پارچه باف. مال مردم را ازش می گرفتم.كچل گفت: خان
ام پیرزن برای كچل آش بلغور آورد. كچل گفت: آنقدر عسل و خامه خورده

 ی تمام لب به چیزی نزنم، باز ھم گرسنه نمی شوم.كه اگر یك ھفته
 پیرزن خودش تنھایی شام خورد و از شیر بز نوشید و پا شدند خوابیدند.

ھر چه بلغور داشتند جلو كفترھا ریخت. فردا صبح  كچل پیش از خواب
زود كاله را سرش گذاشت و رفت پشت بام بنا كرد به كفتر پراندن و سوت 

 ای بسته بود.زدن. یك چوب بلندی ھم دستش گرفته بود كه سرش كھنه
دختر پادشاه، مریض پشت پنجره خوابیده بود و چشم به پشت بام دوخته 

ای كچل به پرواز درآمدند و صدای سوتش شنیده بود كه یكھو دید كفترھ
شد اما از خودش خبری نیست. فقط چوب كفترپرانیش دیده می شد كه 

 توی ھوا اینور و آنور می رفت و كفترھا را بازی می داد.
نوكرھای وزیر به وزیر گفتند و وزیر به پادشاه خبر برد كه كچل كارش را 

ر شود. پادشاه وزیر را فرستاد از سر گرفته و ممكن است حال دختر بدت
 كه برود كفترھا را بگیرد و بكشد.

از این طرف دختر پادشاه نگران كچل شد و كنیز محرم رازش را فرستاد 
پیش پیرزن كه خبری بیاورد و به پیرزن بگوید كه دختر پادشاه عاشق 
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 ای بیندیشد.بیقرار كچل است، چاره
ان به قصر پادشاه ریختند كه: از این طرف حاجی علی و دیگران اشتلم كن

پدرمان درآمد، زندگیمان بر باد رفت. پس تو پادشاه كدام روزی ھستی؟ 
 قشونت را بفرست دنبال دزدھا، مال ما را به خودمان برگردان...

 اینھا را ھمینجا داشته باش، به تو بگویم از خانه ی كچل.
ه سر زیر بام كچل كاله به سر پشت بام كفتر می پراند و پیرزن چادر ب

پشم می رشت و بز توی حیاط ول می گشت و دنبال برگ درخت توت می 
 گشت كه باد می زد و به زمین می انداخت.

پیرزن یكھو سرش را بلند كرد دید بز دارد تو صورتش نگاه می كند. 
پیرزن ھم نگاه كرد به چشمھای بز. انگاری بز گفت كه: كچل و كفترھا در 

 برای من بیار بخورم و بگویم چكار باید بكنی. خطرند. پاشو برگ توت
پیرزن دیگر معطل نكرد. پاشد رفت با چوب زد و برگھا را به زمین ریخت. 

بز خورد و خورد و شكمش باد كرد. آنوقت زل زد تو صورت پیرزن. انگار 
به پیرزن گفت: تشكر می كنم. حاال تو برو تو. من خودم می روم پشت بام 

 .كمك كچل و كفترھا
پیرزن دیگر چیزی نگفت و تو رفت. بز از پلكانی كه پشت بام می خورد 

 باال رفت و رسید كنار تل خار و بنا كرد باز به خوردن.
چیزی نگذشته بود كه چند تا از نوكرھای وزیر به حیاط ریختند. چوب 

كفترپرانی توی ھوا اینور و آنور می رفت. ھر كه می خواست پاش را پشت 
شان برگشتند چوب می زدش و می انداختش پایین، آخر ھمهبام بگذارد، 

 پیش وزیر.
دختر پادشاه ھمه چیز را از پشت پنجره می دید و حالش كمی خوب شده 

 بود. این برایش دلخوشكنكی بود.
پادشاه و حاجی علی كارخانه دار و دیگر پولداران نشسته بودند صحبت 

زبردست است كه در یك شب می كردند و معطل مانده بودند كه كدام دزد 
به این ھمه خانه دستبرد زده و اینقدر مال و ثروت با خود برده. در این 

وقت وزیر وارد شد و گفت: پادشاه، چیز غریبی روی داده. كچل خودش 
نیست اما چوب كفترپرانی اش پشت بام كفتر می پراند و كسی را نمی 

 گذارد به كفترھا نزدیک شود.
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 ا بگیرید بیارید پیش من.پادشاه گفت: كچل ر
وزیر گفت: پادشاه، عرض شد كه كچل ھیچ جا پیدایش نیست. توی آلونك، 

 اش تنھاست. ھیچ خبری ھم از كچل ندارد.ننه
دار گفت: پادشاه، ھر چه ھست زیر سر كچل است. از حاجی علی كارخانه

 ی ما ھم كچل دستبرد زده.ی ھمهھاش می فھمم كه به خانهنشانه
ی نیست شدن عسل و خامه و چایی را گفت. یكی دیگر از قضیهآنوقت 

پولدارھا گفت: جلو چشم خودم گردن بند زنم از گردنش نیست شد. انگار 
 بخار شد و به ھوا رفت.

ی قاب طالییمان از تاقچه به ھوا یكی دیگر گفت: من ھم دیدم كه آینه
ینه نیست شد. بلند شد و راه افتاد، تا آمدم به خودم بجنبم كه دیدم آ

 اش زیر سر كچل است.حاجی علی راست می گوید، این كارھا ھمه
ی كچل را پادشاه عصبانی شد و امر كرد كه قشون آماده شود و برود خانه

 اش را بیاورد.محاصره كند و زنده یا مرده
درست در ھمین وقت دختر پادشاه با كنیز محرم رازش نشسته بود و 

ز كه تازه از پیش پیرزن برگشته بود می گفت: دوتایی حرف میزدند. كنی
ی كچل گفت كه كچل زنده است و حالش ھم خیلی خوب است. خانم، ننه

 امشب می فرستمش می آید پیش دختر پادشاه با خودش حرف می زند...
دختر پادشاه با تعجب گفت: كچل می آید پیش من؟ آخر چطور می تواند 

 رد و بیاید؟ كاش كه بتواند بیاید!..از میان این ھمه قراول و قشون بگذ
كنیز گفت: خانم، كچلھا ھزار و یك فن بلدند. شب منتظرش می شویم. 

 می آید. ◌ً حتما
ی كچل را مثل نگین در این موقع از پنجره نگاه كردند دیدند قشون خانه

انگشتری در میان گرفته است. دختر پادشاه گفت: اگر ھزار جان ھم 
 الم نمی تواند درببرد. طفلكی كچل من!..داشته باشد، یكی را س

حاال دیگر كفترھا پشت بام نشسته بودند و دان میخوردند. چوب 
كفترپرانی راست ایستاده بود، بز داشت مرتب خار می خورد و گلوله ھای 

 سخت و سرشكن پس می انداخت.
قشون آماده ایستاده بود. رییس قشون بلند بلند می گفت: آھای كچل، تو 

زار جان ھم داشته باشی، یكی را نمی توانی سالم درببری. خیال اگر ھ
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 كردی... ھر چه زودتر تسلیم شو وگرنه تكه ی بزرگت گوشت خواھد بود...
پیرزن در آلونك از ترس بر خود می لرزید. صدای چرخش دیگر به گوش 

 نمی رسید. از سوراخ سقف نگاه كرد اما چیزی ندید.
می گفت: كفترھای خوشگل من، مگر نمی در اینوقت كچل به كفترھاش 

بینید بز چكار می كند؟ برای شما گلوله می سازد. یك كاری بكنید و دلم 
 ام را راضی كنید...را شاد كنید و ننه

 كفترھا دایره شدند و پچ و پچی كردند و به ھوا بلند شدند و گم شدند.
میگویم. به ی آخر است كه رییس قشون دوباره گفت: آھای كچل، این دفعه

بازی و شیطنت را كنار بگذاری. تو نمی توانی با ما تو امر می كنیم حقه
در بیفتی. آخرش گرفتار میشوی و آنوقت دیگر پشیمانی سودی ندارد. ھر 

 كجا ھستی بیا تسلیم شو!..
كچل فریاد زد: جناب رییس قشون، خیلی ببخشید كه معطلتان كردم. 

دم، االنه خدمتتان می رسم. شما یك داشتم بند تنبانم را محكم می كر
 سیگاری روشن بكنید آمدم.

رئیس قشون خوشحال شد كه بدون دردسر كچل را گیر آورده. سیگاری 
 ای!.. صدایت از كدام گوری می آید؟آتش زد و گفت: عجب حقه

 ات!..كچل گفت: از گور بابا و ننه
كردی من رییس قشون عصبانی شد و داد كشید: فضولی موقوف!.. خیال 

 كی ھستم داری با من شوخی می كنی؟..
ی آسمان پیدا شدند. كفترھای خود در اینوقت صدھا كفتر از چھار گوشه

كچل ھم وسط آنھا بودند. بز تند تند خار می خورد و گلوله پس می 
 انداخت.

كچل گلوله ای برداشت و فریاد كرد: جناب رییس قشون، نگاه كن ببین من 
 كجام.

پراند طرف رییس قشون. رییس قشون سرش را باال گرفته بود و و گلوله را 
سیگار بر گوشه ی لب، داشت به ھوا نگاه می كرد كه گلوله خورد وسط دو 

ابرویش و دادش بلند شد. قشون از جا تكان خورد. اما كفترھا مجالشان 
ندادند. گلوله بارانشان كردند. گلوله ھا را به منقار می گرفتند و اوج می 

فتند و بر سر و روی قشون ول می كردند. گلوله ھا بر سر ھر كه می گر
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قشون عقب نشست. كچل بز و كفترھاش را برداشت  افتاد می شكست. شب،
 و پایین آمد. آن یكی كفترھا ھم بازگشتند.

پیرزن از پولھایی كه كچل داده بود شام راست راستكی پخته بود. مثل 
ان خشك یا كمی آش بلغور یا ھمان ھر شب شام دروغی نبود: یك تكه ن

نان خالی كه روش آب پاشیده باشند. برای كفترھا ھم گندم خریده بود. 
 بز ھم ینجه و جو خورد.

پس از شام پیرزن به كچل گفت: حاال كاله را سرت بگذار و پاشو برو پیش 
 ام كه ترا پیشش بفرستم.دختر پادشاه. من بش قول داده

 جا و دختر پادشاه كجا؟كچل گفت: ننه، آخر ما ك
 پیرزن گفت: حاال تو برو ببین حرفش چیه...

كچل كاله را سرش گذاشت و رفت. از میان قراولھا و سربازھا گذشت و 
وارد اتاق دختر پادشاه شد. دختر پادشاه با كنیز محرم رازش شام می 

خورد. حالش جا آمده بود، به كنیز می گفت: اگر كچل بداند چقدر 
، یك دقیقه ھم معطل نمی كند. اما میترسم گیر قراولھا دوستش دارم

 بیفتد و كشته شود. دلم شور می زند.
كنیز گفت: آره، خانم، من ھم میترسم. پادشاه امر كرده امشب قراولھا را 

 دو برابر كنند. پسر وزیر را ھم رئیسشان كرده.
رغ كچل آمد نشست كنار دختر پادشاه و شروع كرد به خوردن. شام پلو م

بود با چند جور مربا و كوكو و آش و اینھا. خانم و كنیز یك دفعه دیدند 
كه یك طرف دوری دارد تند تند خالی می شود و یك ران مرغ ھم كنده شد 

 و نیست شد.
كنیز گفت: خانم، تو ھر چه می خواھی خیال كن، من حتم دارم كچل توی 

 یك فن بلدند!..اتاق است. این كار، كار اوست. نگفتم كچلھا ھزار و 
دختر پادشاه شاد شد و گفت: كچل جانم، اگر در اتاق ھستی خودت را 

 نشان بده. دلم برایت یك ذره شده.
كچل صداش را درنیاورد. كنیز گفت: خانم، ممكن است برای خاطر من 

 بیرون نمی آید. من می روم مواظب قراولھا باشم...
شاه یكھو دید كچل كنیز كه رفت كچل كالھش را برداشت. دختر پاد

نشسته پھلوی خودش. خوشحال شد و گفت: كچل، مگر نمی دانی من عاشق 
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بیقرار توام؟ بیا مرا بگیر، جانم را خالص كن. پادشاه می خواھد مرا به 
 پسر وزیر بدھد. 

ای، چطور می توانی در آلونك كچل گفت: آخر خانم، تو یك شاھزاده
 ی ما بند شوی؟دودگرفته

گفت: من اگر پیش تو باشم ھمه چیز را می توانم تحمل دختر پادشاه 
ام زوركی زندگی خودمان را درمی آوریم، شكم كنم. كچل گفت: من و ننه

ای و كاری بلد تو را چه جوری سیر خواھیم كرد؟ خودت ھم كه شاھزاده
 نیستی.

 دختر پادشاه گفت: یك كاری یاد می گیرم.
 كچل گفت: چه كاری؟
 تو بگویی... دختر گفت: ھر كاری

ام می گویم پشم ریسی یادت بدھد. تو چند كچل گفت: حاال شد. به ننه
 روزی صبر كن، من می آیم خبرت می كنم كه كی از اینجا در برویم.

به تو بگویم از پسر وزیر كه رییس  كچل و دختر گرم صحبت باشند،
 قراولھا بود و عاشق دختر پادشاه.
بود كه پسر وزیر روی صندلیش خم شده  كچل وقتی پیش دختر میآمد دیده

ی او را برداشته بود و با و خوابیده. عشقش كشیده بود و شمشیر و نیزه
اش را ندید، فھمید خودش آورده بود. پسر وزیر وقتی بیدار شد و اسلحه

كه كچل آمده و كار از كار گذشته. فوری تمام قراولھا را ھم به اتاق 
دم در كنیز را دید. زور زد و در را باز كرد و دختر پادشاه فرستاد. قراول 

كچل و دختر پادشاه را گرم صحبت دید. زود در را بست و فریاد زد كه: 
 كچل اینجاست. زود بیایید!.. كچل اینجاست.

پسر وزیر و دیگران دوان دوان آمدند. پادشاه به ھیاھو بیدار شد و بر 
 ش او بیاورند.ی كچل را پیتخت نشست و امر كرد زنده یا مرده

رییس قراولھا كه ھمان پسر وزیر باشد، و چند تای دیگر وارد اتاق دختر 
شدند. دختر پادشاه روی تختش دراز كشیده بود و قصه می خواند. از 

كچل خبری نبود. پسر وزیر كه عاشق دختر ھم بود ازش پرسید: شاھزاده 
قه پیش اینجا خانم، تو ندیدی این كچل كجا رفت؟ قراول می گوید یك دقی

 بود.
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دختر به تندی گفت: پدرم پاك بی غیرت شده. به شما اجازه می دھد 
شبانه وارد اتاق دختر مریضش بشوید و شما ھم رو دارید و این حرفھا را 

 پیش می كشید. زود بروید بیرون!
پسر وزیر با ادب و احترام گفت: شاھزاده خانم، امر خود پادشاه است كه 

ھا را بگردیم. من مأمورم و تقصیری ندارم. آنوقت ھمه تمام سوراخ سنبه 
جای اتاق را گشتند. چیزی پیدا نشد مگر شمشیر و نیزه ی پسر وزیر كه 

كچل با خودش آورده بود و زیر تخت قایمش كرده بودند. پسر وزیر گفت: 
شاھزاده خانم، اینھا مال من است. كچل ازم ربوده. اگر خودش اینجا 

 ینجا چكار می كند؟ من به پادشاه گزارش خواھم داد.نیست، پس اینھا ا
در این موقع كچل پھلوی دختر پادشاه ایستاده بود و بیخ گوشی بش می 

گفت: تو نترس، دختر، چیزی به روی خودت نیار. ھمین زودیھا دنبالت 
 می آیم.

ی در بعد، از وسط قراولھا گذشت و دم در رسید. سه چھار نفر در آستانه
ودند و گذشتن ممكن نبود. خواست شلوغی راه بیندازد و در برود ایستاده ب

 كه یكھو پایش به چیزی خورد و كالھش افتاد.
كچل ھر قدر زبان ریزی كرد كه كالھم را به خودم بده، بد است سر 

 برھنه پیش پادشاه بروم، پسر وزیر گوش نكرد.
چل پیش پادشاه غضبناك بر تخت نشسته بود و انتظار می كشید. وقتی ك

خانه ی  -تختش رسید داد زد: حرامزاده، ھر غلطی كردی به جای خود
مردم را چاپیدی، قشون مرا محو كردی، اما دیگر با چه جرئتی وارد اتاق 
دختر من شدی؟ ھمین االن امر می كنم وزیرم بیاید و سرب داغ به گلویت 

 بریزد.
دستھام را باز  كچل گفت: پادشاه ھر چه امر بكنی راضی ام. اما اول بگو

بكنند و كالھم را به خودم بدھند كه بی ادبی می شود پیش پادشاه دست 
 به سینه نباشم و سربرھنه بایستم.

 پادشاه امر كرد كه دستھاش را باز كنند و كالھش را به خودش بدھند.
پسر وزیر خواست كاله را ندھد، اما جرئت نكرد حرف روی حرف پادشاه 

و دستھاش را باز كرد. كچل كاله را سرش گذاشت و بگوید و كاله را داد 
ناپدید شد. پادشاه از جا جست و داد زد: پسر كجا رفتی؟ چرا قایم باشك 
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 بازی می كنی؟
پسر وزیر ترسان ترسان گفت: قربان، ھیچ جا نرفته، زیر كاله قایم شده، 

 امر كن درھا را ببندند، االن در می رود.
و جیم شود كه دید حسابی تو تله كچل تا خواست به خودش بجنبد 

افتاده است. قراولھا اتاق پادشاه را دوره كردند به طوری كه حتی موش 
 ھم نمی توانست سوراخی پیدا كند و دربرود.

پادشاه وقتی دید كچل گیر نمی آید جالد خواست. جالد آمد. پادشاه امر 
 كرد: جالد، بزن گردن پسر حرامزاده ی وزیر را!..

حرامزاده، تو  ه دست و پا افتاد و التماس كرد. پادشاه گفت:پسر وزیر ب
كه می دانستی كاله نمدی كچل چه جور كالھی است چرا به من نگفتی؟.. 

 جالد، رحم نكن بزن گردنش را!..
 و بدین ترتیب پسر وزیر نصف شب گذشته كشته شد.

سر حاال به تو بگویم از دختر پادشاه. وقتی دید كچل تو ھچل افتاد و پ
وزیر كشته شد، به كنیزش گفت: ھیچ میدانی كه اگر وزیر بیاید پای ما را 

ھم به میان خواھد كشید؟ پس ما دست روی دست بگذاریم و بنشینیم كه 
ی كچل. بلكه كاری شد و كردیم. طفلك كچل چی؟ پاشو برویم پیش ننه

 جانم دارد از دست می رود.
فتن اینھا نشدند. پیرزن در قراولھا سرشان چنان شلوغ بود كه ملتفت ر

خانه تنھا نشسته بود و پشم می رشت. بز و كفترھا خوابیده بودند. دختر 
پادشاه به پیرزن گفت كه كچل چه جوری تو ھچل افتاد و حاال باید یك 

 كاری كرد. 
پیرزن فكری كرد و رفت بز را بیدار كرد، كبوترھا را بیدار كرد و گفت: 

ی ی كفترھای خوشگل كچلكم، پسرم در خانهآھای بز ریشوی زرنگم، آھا
پادشاه تو ھچل افتاده. یك كاری بكنید، دل كچلكم را شاد كنید و مرا 

راضی ام كنید. این ھم دختر پادشاه است و می خواھد عروسم بشود، از 
 غم آزادش كنید!..

بز خوردنی خواست، پیرزن و دخترھا برایش خار و برگ درخت توت 
تند دوستان خود را آوردند. بز بنا كرد به خوردن و آوردند. كفترھا رف

گلوله پس انداختن. پیرزن تنور را آتش كرد، ساج رویش گذاشت كه برای 
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 كفترھا گندم برشته كند.
كفترھا گندم می خوردند و گلوله ھا را برمی داشتند و به ھوا بلند می 

تاریكی شب شدند و آنھا را می انداختند بر سر و روی قشون و قراول. در 
 كسی كاری از دستش برنمی آمد.

حاال وزیر ھم خبردار شده بود آمده بود. به پادشاه گفت: پادشاه، اگر 
یكی دو ساعت اینجوری بگذرد كفترھا در و دیوار را بر سرمان خراب می 
كنند، بھتر است كچل را ولش كنیم بعد بنشینیم یك فكر درست و حسابی 

 بكنیم.
پسندید. امر كرد درھا را باز كردند و خودش بلند پادشاه سخن وزیر را 

بلند گفت: آھای كچل، بیا برو گورت را از اینجا گم كن!.. روزی باالخره 
 به حسابت می رسم.

چند دقیقه در سكوت گذشت. كچل از حیاط داد زد: قربان، از فرصت 
استفاده كرده به خدمتتان عرض می كنم كه ھیچ جا با خواستگار 

 تار نمی كنند...اینجوری رف
 پادشاه گفت: احمق، تو كجا و خواستگاری دختر پادشاه كجا؟

كچل گفت: پادشاه، دخترت را بده من، بگویم كفترھا آرام بگیرند. من و 
 دخترت عاشق و معشوقیم.

پادشاه گفت: من دیگر ھمچو دختر بیحیایی را الزم ندارم. ھمین حاال 
 بیرونش می كنم...

كرھا را دنبال دخترش فرستاد كه دستش را بگیرند و پادشاه چند تا از نو
از خانه بیرونش كنند. نوكرھا رفتند و برگشتند گفتند: پادشاه، دخترت 

 خودش در رفته.
اش. ای به كفترھا كرد و رفت به خانهكچل دیگر چیزی نگفت و اشاره

 اش، دختر پادشاه و كنیزش شیر داغ كرده می خوردند.ننه
و زیوری كه دختر پادشاه آورده بود و با پولی كه كچل با مختصر زر 

اش و دختر پادشاه به دست می آوردند، خانه و زندگی خوبی خودش و ننه
ترتیب داد. اما ھنوز خاركنی می كرد و كفتر می پراند و بزش را زیر 

اش و زنش در خانه پشم می رشتند و درخت توت می بست و ننه
 زندگیشان را درمی آوردند.
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را ھم آزاد كرده بودند رفته بود شوھر كرده بود. او ھم برای خودش  كنیز
 زندگی شده بود.صاحب خانه و 

دار و دیگران ھنوز ھم پیش پادشاه می آمدند و از حاجی علی كارخانه
دست كچل دادخواھی می كردند، بخصوص كه كچل باز گاھگاھی به 

 ش برنمی داشت.ثروتشان دستبرد می زد. البته ھیچوقت چیزی برای خود
پادشاه و وزیر ھم ھر روز می نشستند برای كچل و كفترھاش نقشه می 

كشیدند و كلك جور می كردند. پادشاه پسر كوچك وزیر را رئیس قراولھا 
شدن پسر بسته بود كه چیزی درباره ی كشته كرده بود و دھن وزیر را

 بھرنگ         بزرگش نگوید...
....................................................................................... 

 
 

اما من یقین ». قصه ی ما به سر رسید« گوھا می گویند كه ی قصهھمه
ی ما ھنوز به سر نرسیده. روزی البته دنبال این قصه را دارم كه قصه

        خواھیم گرفت...
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