
 
 

  



 خواننده گرامی، 
 

 ی نویسنده مختص خوانندگان داخل ایران است. ناشر و  «روزی روزگاری این نسخه الکترونیکی رایگان از کتاب »
اند تا این کتاب رایگان و بدون سانسور در اختیار خوانندگان پوشی کرده این اثر، از بخشی از حقوق خود چشم

  داخل ایران قرار بگیرد.
 

ما مراجعه کنید یا اگر مایلید  وبسایت  ، لطفا برای خرید نسخه چاپی کتاب به  کنید اگر خارج از ایران زندگی می 
 به حساب نشر واریز کنید.  وبسایت  از طریق    پوند  ۵  مبلغحداقل  عه کنید، لطفا  نسخه الکترونیکی کتاب را مطال

.  های رایگان بیشتر برای ایران حیاتی است حمایت شما از نشر آزاد و بدون سانسور برای بقای ما و انتشار کتاب 
و    خارج از ایران غیرقانونیلطفا توجه داشته باشید که استفاده رایگان از این کتاب و هرگونه چاپ و توزیع آن در  

 است.  غیراخالقی
 

اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد ناشر )نوگام(  و کتاب را رایگان دانلود کرده   اگر در ایران هستید 
محفوظ است و هرگونه کسب درآمد از این کتاب بدون مجوز رسمی از ناشر، پیگرد قانونی دارد. همچنین، داشتن 

دهد. کلیه حقوق معنوی  رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا اقتباس از این ترجمه را به خواننده نمینسخه 
  ، در هر رسانه و به هر شکلی متعلق به نوگام و نویسنده اثر است.اثرگرفته از این  نشأت و دیگر حقوق 

 
به دوستانتان معرفی کنید، تقاضا میخواهید کتاب اگر می نوگام را  از خود  های  دانلود  مستقیم  کنیم حتما لینک 

های ارتباطی پرهیز  های اجتماعی و اپلیکیشننوگام را برایشان بفرستید و از فرستادن فایل با ایمیل یا شبکه وبسایت  
  ر بسیار مهم است.کتاب برای نش  کنید. دسترسی به آمار دقیق دانلود 

منظور   به  سانسورنوگام  با  آسان مبارزه  توزیع  و ،  نویسندگان  از  و حمایت  دنیا  سراسر  در  فارسی  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهمترجمان فارسی 

تر کند. نوگام بستری را برای ارتباط نزدیک دوستان مهیا مین را برای کتاب در جامعه است و نشر الکترونیک این امکا 
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان معاصر، امکان نویسندگان با خوانندگان به وجود می

 اند. یران را نداشته کند که به دالیل مختلف امکان انتشار در داخل اای را فراهم میظهور آثار ادبی و فرهنگی 
مراجعه    nogaam.comبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام، به وبسایت ما به آدرس  

  تماس بگیرید. contact@nogaam.comکنید و یا با ایمیل 
 

 با مهر و احترام 
 نشر نوگام 

mailto:contact@nogaam.com
https://nogaam.com/book/2416/
https://nogaam.com/book/2416/
https://nogaam.com/book/2416/
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 نشر نوگام 

 

  زگاری روزی رو  عنوان:
 فرشته مولوی  نویسنده: 
     هکوتا  مجموعه داستانموضوع: 

 ناشر: نوگام 
 ( ۲۰۲۲ ژانویه) ۱۴۰۰ دیچاپ اول: 

 محل نشر: لندن
 ۹۷۸-۱-۹۰۹۶۴۱-۶۸-۶  شابک:

 لویموتصویر روی جلد: ف.
 قربانپور  فرشیدطرح جلد: ای اجر

 
 محفوظ است.  هسندنوینوگام و  اثر نزد نشر   کلیه حقوق این

 
 

 www.nogaam.comسایت: وب 
 contact@nogaam.com: میلای

 nogaambooks@: توییتر و اینستاگرام

 

 

https://nogaam.com
https://nogaam.com
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 ۵……………………………….……...یادداشت نویسنده
 ۷..………………………………….…………پری آفتابی 

 ۲۵..……………………………………………ترنجونارنج 
 ۳۵……………………………………………بلبل سرگشته

 ۵۳..…………………………………………….شکسته در  
 ۵۹…………………..……………دفتنرها راه می اگر درخت 

 ۶۷.………………….…….چرا گرگ لچک قرمزی را خورد؟ 
 ۷۳.………………………………………….…حکایت پل
 ۷۹...ری...............................................روزی روزگا
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 یادداشت نویسنده 

 

ممالک مترقی« این بوده و هست در »تاه  کو رسم چاپ و نشر داستان  
گاهنامه  در  داستان  نخست  سال  که  چند  هر  و  دربیاید  ادبی  و  داستانی  ای 

مهر   با  باز  آن مجموعه  اگر گل کرد  و  بشود  کتابی مجموع  در  بار هم  یک 
ای از  رسم پسندیدهچنین  جا آوردن  دربیاید. به تاریخ و نشان تاریخی خود  

اند و هنوز  ی دام بال« بوده کتش »بسته ممل  دش و خوای که  نویسندهی  عهده 
پنج دهه  -همین روست که پس از چهار آید. از  برنمی   اند،و همچنان مانده 

توشه  اندک  داشته نوشتن  که  داستانی  تکه ی  زلیخا  جگر  همچون  و ام  پاره 
نابهنگام  بهنگامو    بیجاو  بجا    ،پراکنده شرح  و  از  درآمده.  این   چرایی  ، 

خو  اهنابسامانی  آن می   رهاجگن و  که  چرا  داستان  گذرم  خواندن  اهل  که 
 روزگار است، با این درد ناآشنا نیست.   فارسی این

این مجموعه داستان  یا  پیش که    ی کوچکهای  در    یاای  در گاهنامه تر 
درآمدهمجموعه  داندداستانی  گ،  بازه ر  کم ذر  چهل ای  نوشته  وبیش  ساله 

داستان  کهنه   .اندشده روزگاریوترین  ن  و  ی باآفت  ی رپترین   است.  روزی 
داستان این این  یککه  در  اندک  دستکاری  و  بازنگری  از  پس  را  گرد  ها  جا 
بتوانم  شاید    بینم.ی می ویژگی مشترک   آورم از آن روست که در میانشان  می 

یا چموش  جنسی  که  رده   و دارند    سرکش  سرشتی   بگویم  به  سنی  تن  بندی 
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که  نمی  است  د دهند. همین  اینچ   ادشتی ههه در  از  به    -ها  ندتایی  بیشتر 
سانسور از  گریز  ناشر   نیت  تدبیر  به  برچسب    -  و  داستان  مجموعه »با 

من  از    درآمد.  «نوجوان  اینجا  داستان   نویسنده و خواننده   نگاه  در  آمده  های 
آن  از  پیش  و  ابیش  زم که  سن ره ز  هر  برای  داستان  یا  وی    ساالن همه سال 

وکار کودکانه و توکار بزرگساالنه دارند  که ر  اندی یهان داستاباشند، از جنس  
 ای سخت دارند. هسته یاب نیستند و آسان نمایند، و گرچه ساده می 

 

            ، تورنتو ۱۴۰۰تابستان 
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 پری آفتابی 

 

۱ 

ابری    گویم، هوا کهچک آفتابی را می هوا که ابری باشد پری، پری کو 
م  دلش  آفتابی  کوچک  پری  کجا.  د ریگی باشد،  را  دامی   از  این  خودش  نم؟ 

خانه  کی  گفت.   بود،  ابر  بود،  غروب  بود،  زمستان  که  روز  آن  گفت؟ 
وتار بود، تنهایی بزرگ بود. آن روز که کنار پنجره  خاکستری بود، اتاق تنگ 

و  گوریل  و  خرس  بودم.  نشسته  آدم   تنها  و  همه،  دلقک  عروسک،  و  آهنی 
 . بودمر قه ن اشه ی گنجه چپیده بودند. با همگوشه 
می          گریه  زارزار  دلقک  کردم.  باز  را  گنجه  کسی » کرد،  در  چرا 
می   «خندد؟نمی  که  »غرید،  گوریل  قفس  توی  شده.  تنگ  قفس  برای  دلم 

می  ترسناک  می باشم،  جمع  دورم  همه  بشوم،  که  ترسناک   «د.شون شوم. 
م  اببخوم.  ا ها را گم کرده توی این گنجه فصل »گفت،  آلود می خرس خواب

بید باشیا  اتاق جعبه   «م؟ار  کنج  بستم.  را  گنجه  در  برداشتم.  را  آبی  ی 
کردم.   باز  را  درش  کشیدم.  جعبه  نرم  و  روشن  آبی  روی  را  دستم  نشستم. 

س  به رنگ   یمهاتیله می رنگ  و دنگ ر  می خورند  زردنگ صدا  آبی  کنند.  به  د 
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عنابی   ،خورد می  به  تیله   ،آبی  ارغوانی.  به  براهخومی   یماهعنابی  و    وند ند 
 بدوند.  

ترسیدم گم خواست بیرونشان بیاورم. می دلم می   جایشان تنگ است.
نمی   یمهاتیله   ، نهبشوند.   بیرون  جعبه  از  نمی را  هم  کسی  به  دهم.  آورم. 

نگم، همان که از همه بیشتر  ری سه رنگ، تیله ی سه تیله  کنم.تماشایشان می 
زرد    ،است   ت و زرد اسز  سب  امله تی .ای آرام مانده بوددوستش داشتم، گوشه 

برش داشتم. توی مشتم گرفتمش. گذاشتمش روی قالی.   .است  است و آبی 
به انگشت  خوب نگاهش کردم. انگشت شست و   هم چسباندم و نشانم را 

د و رفت. از شکاف زیر  و غلتیسرید    . ام تکان خورد تلنگری به آن زدم. تیله 
رفرش حیاط تند  ج شیب آروی   .یدپرا هاز پله .از ایوان گذشت  .در بیرون زد 

 غیب شد.  ی چاه رسید و به لبه  .کرد 
می            صورتم  توی  را  موهایم  سرد  باد  دویدم.  ایوان  به  ریخت. پابرهنه 

ر زدم. روی  ی گرد درپوش چاه را هل دادم و کناچاه. تخته  دویدم رفتم لب  
است و    کخش  چاهتوی چاه خیره شدم.  زمین زانو زدم. سرم را خم کردم و  

سرم را باال کردم. آسمان    زند.سو می سو   ه ستار   یک   البالی سیاهی تاریک.  
 پیدا نبود. ستاره پیدا نبود. ابر هم دیگر پیدا نبود.

ه چاه باشد،  ام اگر تتیله خالی به اتاق برگشتم. دلم گرفته بود.    دست       
تیله د تیلهیگر  اگر  نیست.  من  نمی ی  دیگر  نباشد،    شته دا  وستشد  منتواام 

. باز تنهایی بزرگ  شوندبلند می   هام. اگر دوستش نداشته باشم، باز سایه باش
 مثل دیو که نمکی را برد.   -برد ا می ن ر م  .کندا گم می ن رشود و م می 
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اتاق روشن             نبود. کنج  نرم چراغ روشن  ونازک بود. صدای  بود. صدا 
می پ حرف  انگار  شاید.  بود،  خورد.  نمی   تکان اما  ایش  هلب زد.  رنده 

دیو    «ی شما ...اد خونه یهی بر شما، هی بر شما! مهمون می »خندید،  می 
می  که  بود  آفتابی  کوچک  پری  بود.  پری  را    ،خندید می   ،تابیدنبود.  اتاق 

بود.  ها را بیکرد. بازیچه روشن و گرم می  رون آورده بود. ردیف دیوار چیده 
ر بعروسک  قرمز  لچک  برداشت.  بس سره  ا  ب ش  خ ود.  ته  گفت،  با  نده 

 «ای؟از کجا آمده»پرسیدم،  «خواهی؟قرمزی را نمی لچک»
 «آفتابی. جاییک از »
 « ای؟ چرا آمده»
پری »              می ما  باز  چشم  تا  آفتابی  می های  راه  سر  کنیم،    افتیم. 

پش  ابرها  راهم  باد گفت ت  دیر رسیدم.  کردم،  می   گیر  بروی؟  کجا  خواهی 
کفگ  ها.ه بچ  پیش  گفتم بچهادت  گفتمم  پشت  بچه   آن   ها؟  تنها  که  هایی 

باد گفت چرا؟  آسمان ابری می به  غمگین نگاه  اند و  ای نشستهپنجره کنند. 
 « گیرد.گفتم آخر خود من هم از آسمان ابری دلم می 

 « چرا؟»پرسیدم،  
پرهلب   نمی ای  تکان  گفت،  ی  که  شاید،  بود،  پرنده  صدای  خورد. 

 «نم.ببی م مادرم راتوانچون نمی »
 « مانی؟اینجا می »د. در اتاق بسته بود. پرسیدم، پنجره بسته بو 

 « مانم.هیچ جا نمی »صدای بال پرنده بود، شاید،          
 « من تنها پشت پنجره نشسته بودم.»
 «ی؟ها را دوست نداراسباب بازی »
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 « ام را دوست دارم.فقط تیله »
ایستاد،   شد.  تیله »بلند  اگر  داات  پس  دوست  دیگر  را    تنها ری، 

 « تی.نیس 
 « ام گم شد. سرید و رفت.آخر تیله»
 « خب برو دنبالش!»
 « آخر ته چاه ...»
 « مگر دوستش نداری؟»
 « چرا.»
 « ای؟مگر گمش نکرده »
 « چرا.»
 «روی؟پس چرا نمی »
 «ب بشود ...آخر ته چاه ... اگر ش»
 « شود.اگر نروی هم شب می »
 «تاریک که بشود ...»
 «؟رسی تکی می از تاری »
 « سم.ترمی »
 « سی؟تراز تنهایی نمی »
 « ترسم.می »

کنم؟   کارلب چاه پا سست کردم. اگر خم بشوم و ستاره را نبینم، چه 
بود. پلک نه، خم نمی  نبود. شب  هایم را بستم. پایین  شوم. باالی سرم آبی 

 م.رفت
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 « ته چاه کجاست؟»
 « خاک بگذار!ام. نترس، پایت را محکم روی اینجا که من نشسته »

پلایستادم باز کردمهک.  نمی ایم را  دیواره . هیچ  به  ی چاه  دیدم. پشتم 
می می  آب  صدای  بود.  گرفته  لرزم  گفتم،  خورد.  بلند  صدای  »آمد. 

 «آید.چک آب می چک
 «های من است.چک اشک چک»
 «کجایی؟تو کی هستی؟  »
 « جا، کنار تو، توی گودی دیوار. خوب نگاه کن!همین»

ش را تندتند هایی سفید اشک تمالا دسبود که ب  وش کردم. م   خوب نگاه 
 کرد.پاک می 

 «کنی؟چرا گریه می »
نمی » گریه  داشتم،  آینه  یک  من  می اگر  دلم  همیشه  خواست،  کردم. 

می  را  بودم  جوان  که  می وقتی  دلم  هم  هنوز  حاال  هنوز؛  گویم،  خواهد، 
 « شد یک آینه داشته باشم!نمی 

 «خواهی؟ی م  کاریآینه را برای چه »
وچولویی. باید هم ندانی. خب اگر  تو خیلی ک»د،  ا بم دجوا  حوصله بی 

 «آینه داشتم، دیگر تنها نبودم.
 «دیدی؟آینه خودت را نمی  تو  مگر »
رم. تو  وحوصله نداام. حالکنی! من دیگر پیر شدهاه، چه سوالی می »

 «و نیست.توانی توی آینه عکست را ببینی. عکس تو که خود تمی 
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هایم را  دست   کف  کنار کشیدم.  م راخود  بلند شد.  خشی ای خشدص 
نترس! این صدای پای ریشه  »ی پشت سرم چسباندم. موش گفت،  به دیواره 

 «است.
 « ریشه؟»
 «رود ...طور می گویم. همینی درخت را می ریشه »
 « نمش.بینمی که  من »

 «بینمش.من هم نمی »موش گفت، 
م » جای  بکش،  خاک  روی  را  کن؛  پ  ران  دستت  ن یدا  خوب  گاه  بعد 

 «یند، چون کور است.با نمی ن رموش م کن! 
 « چرا کور است؟»

هق  به  کور  افتاد،  موش  این»هق  نمی اگر  گریه  کور  قدر  که  کردم 
 « شدم.نمی 

 « .چون تاب نگاه کردن به خورشید را ندارد »ریشه گفت، 
خش  صدای  گفت،  باز  ریشه  کشیدم.  کنار  را  خودم  باز  آمد.  خشی 

 «رس!نت .آیدی که م ر است این ما»
برداش را  عینکش  چشم مار  دمش  با  به  ت.  رو  مالید.  خوب  را  هایش 

گفت،   می »ریشه  من  را  اما  تاریکی  که  است  کور  این  برای  موش  گویم 
 «نبیند.

 « بینی؟تو تاریکی را می »از ریشه پرسیدم، 
 «روم.من توی تاریکی فرو می »خندید،  شه ری 
 « مگر تاریکی را دوست داری؟»
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کش  آه  آ»ید،  ریشه  آفتا  فتابمن  دارم.  دوست  آبی،  را  آسمان  زرد،  ب 
 « های سبز.برگ 

باورت  »مار بلند خندید. عینکش را به چشمش زد و رو به من گفت،  
 « گوید.شود کوچولو، اما راست می نمی 

اش را خورد. ریشه باز کمی  دادم. خندهرا ن  جوابشترسیدم.  از مار می 
 «زند.پر می گرما ر و و نو رنگ  برایدلم  »گفت، وپایش را دراز کرد و دست 

هق  به  دوباره  کور  افتاد،  موش  اینآن »هق  دل  وقت  توی  باید  طور 
 « تاریکی فرو بروی. هی بیشتر، هی دورتر.

 « هرچه بیشتر، بهتر. هرچه دورتر، بهتر.»مار گفت، 
 « ا؟چر»

گفت،   ریشه»ریشه  من  فرار آخر  تاریکی  از  اگر  نروم،  پایین  اگر    ام. 
شاخ  خشککنم،  آفآن   شود.می   وبرگم  دیگر  نمی وقت  گرم  کند.  تاب 

 «سوزاند.می 
 «ها که از تو دورند، پیش تو نیستند.ها و برگ شاخه»
 «ند.اوقتی دوستشان دارم، مثل این است که پهلوی من»

 « زن!ف دلت را بکوچولو، حر» مار گفت، 
 « خواهی؟می  ی اینجا چ »ریشه گفت، 

رنگ  سه   زد.که سوسو می   دیدماه.  فتاد ته چ م سرید و ااام را. تیله تیله»
 «قدر دوستش داشتم که ...بود. قشنگ بود. آن 

 حاال دیگر دوستش نداری؟«  »
 پرسید. این را از من  موش کور بود که 
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آن » شده.  گم  که  م حاال  بود.  من  پیش  وقتی  وقت  بود.  من  لش  ق ال 
 « ت ...رف خندید و می غلتید. می سرید و می دادم، می می 

 «؟شدی می وقت چ آن »، بریدرا    حرفمر باز کو موش 
می می » و  آن رفت   ... می خندید  بروم  وقت  شوم  بلند  تا  ایستاد 

انگشت  بعد  بگیرمش.  مشتم  توی  و  بگیرمش.  کنم  باز  هم  از  را  هایم 
 « هایش را ...رنگ 

که،    هم باز   پرید  حرفم  توی  کور  تنها  »موش  پس  حالت.  به  خوش 
 « ی، مگر نه؟ببینآن   ست را تویتوانستی عکنبودی. حتمًا می 

کرد. اگر اینجا بود، دوروبرم  زد. روشن بود. روشن می ام برق می لهتی»
 «کرد.را روشن می 

گفت،   و  چرخید  و  داد  تابی  تنش  به  خوب  »مار  اگر  هم  حاال 
کچشم باز  را  می هایت  می نی،  روشن  که  راهت  بینی  روشن  کند.  را 

 « کند.می 
 «... زد. حاالبرق می چاه ته  خودم دیدمنجا نیست. آخر حاال که ای»

 «اینجا ته چاه نیست.»مار خندید. ریشه گفت، 
 «پس موش ...»
برای موش اینجا ته چاه است. برای تو نیست. برای من هم نیست. »

باز هم بیشتر و بیشتر توی تاریکی فرو بروی.  ات آمدی، باید  اگر دنبال تیله 
 «کی، بروی. باید تا ته چاه، ته تاری 

 «لد نیستم.ا باه رمن که ر»
 «دهد.راه را نشانت می مار »
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 « ترسد.این کوچولو از من می »مار خندید، 
دست  نرم ریشه  را  می وپایش  پیش  بنرم  گفت،    اکشید.  مار  »خنده  از 

کی هم  ت برسی، نباید از مار بترسی. از تاریاخواهی به تیله نترس. اگر می 
 « داری؟را دوست ن اتنباید بترسی. مگر تیله 

 « ا.رچ »
 «کند.اشی، راهت را روشن می اگر دوستش داشته ب»
 « ؟ی اگر پیدایش نکنم، چ »
 « کنی؟کار می اگر پیدایش کنی، چه »

 پرسید. رویم را به طرفش برگرداندم.این موش کور بود که این را می 
 «کنم ...گیرمش. تماشایش می توی مشتم می ز با»

 «نی؟سش ک ی جعبه حبی توخواهی نکند م »گفت،  با تندیمار 
چ » تیلهشودمی   ی مگر  خب،  است  ؟  خودم  مال  است.  خودم  ی 
 «دیگر.

توانی از  دخترجان، اگر از داشتن لذت ببری، دیگر نمی »ریشه گفت،  
 «دوست داشتن هم لذت ببری.

 « ش داشته باشم؟توانم دوستطور می ه اگر مال من نباشد، چ »
نمی » باشی،  داشته  دوستش  کنی تواناگر  حبسش  بای  تیله  ب.  ازی  ید 

بغلت بدود،  می کند،  تو  مال  کنی،  قایمش  که  جعبه  توی  برود.  اما  د،  ماند؛ 
تواند با تو بازی کند. باید رهایش کنی برود و تو را دنبال خودش  دیگر نمی 

 «بکشاند.
 «تا کجا؟»
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 « تاریکی.اه، ته تا ته چ »
 کنم؟ته تاریکی تیله را پیدا می »
 «.دت بروی و ببینی د خو بای نی یا نه.کپیدا می  دانم تیله رانمی »

دنبال  »مار باز به تنش تابی داد و روی خاک، روی سیاهی، راه افتاد،  
می  قول  دختر!  بیا  کردهمن  راستی گمش  راستی  که  را  چیزی  پیدا  دهم  ای، 

 «کنی.
 «آیی؟می راه با من تو تا آخر »
بروی.   باید تنها  دهم. بعدش دیگرنه. فقط راه تاریکی را نشانت می »

 « باید تنها بروی.هی تنها نباشی،  خوار می اگ
تاریکی   ته  بود.  دراز  تاریکی  راه  تنهایی.  و  ترس  و  سرما  و  سیاهی 

 پیراهن آبی پری آفتابی پیدا بود. 
 

 

۲ 

ام. هنوز گاهی را گم کرده   حاال دیگر خیلی وقت است که پری آفتابی 
پ پشت  می تنها  گاهی  نجره  هنوز    مان آس  به ه  یش ش  پشت از  ن  غمگینشینم. 

می ابری   نیستم،  م.  کننگاه  بچه  دیگر  چون  دیگر  شاید  هم  آفتابی  به  پری 
 ترسم، هم ...داند که هنوز هم تنهایم، هم می آید. یعنی نمی نمی  سراغم
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رماند. این د، پری آفتابی را می ها که بچه نیستنهیاهوی بیداری آن  
بیداری، گاهی که بچه می   را تنهدانم. در  را  پنجای  پا  ی می اره ا پشت  بینم، 

می  شایسست  تا  خوش کنم  این  ببینمش.  چرا د  است.  بیهوده  اما  خیالی 
می این یادم  زیاد  شدهقدر  پیر  نکند  نیستم؟  بچه  دیگر  که  اما رود  ام؟ 

شب هاشب  شب ...  به  چه؟  آخ ها  ها  کرد.  خوش  دل  نباید  بیشتر  هم  ر 
خواب و    یبنده پاآن پری کچه رسد به  کنم،  خوابم را هم گم می   ها خود  شب 

 شود. رویا هم نمی 
نمی خ   بعدازظهررب  وابم  آن  همه هم  د.  مثل  بعدازظهرهای  ،  ی 

نمی  باید بخوابم، برای  خواستم بخوابم. می رد. نمی ب  کودکی، خوابم  گفتند 
گفتم.  خب بخوابند. بلند نمی   گفتماهند بخوابند. می خومی ترها  که بزرگاین

بود،  اگر ظهر تاب هایشان زدم؛ بعد که چشمواب می خ به را    اول خودم ستان 
رساندم. سرمای شد، خودم را به حیاط و حوض، به خاک و آب می م می گر

رماند. حاال بست. ترس از تنبیه بازی را می پایم را می وزمستانی اما دست 
از من می خوا از خواب می ب  بعدازظهر من  آن  نمی رمد؛  استم  خورمیدم. 

ل تاریکی  ها تا از هو ای دیو را بشنوم. شب ای پ ا صددم، مبادایم را ببنهپلک 
به تاپشد، صدای پای دیو را می هایم بسته می اتاق پلک تاپ شنیدم. دلم 

صدای پا را    ،ترسیدافتاد. نمکی اما صدای پای دیو را نشنید. نمکی نمی می 
نمی  می هم  من  می   ، ترسیدمشنید.  هم  را  پا  دیوصدای  که  شنیدم.  ی 

تاک  دای تیکآمد. با ص گرومپ نمی من بیاید، گرومپ   راغ به ساست  خومی 
شد، نه  با صدایی آرام و آهسته و یکنواخت. صدایی که نه کم می   -  آمدمی 

می  بلند  نه  تیکزیاد.  کوتاه.  نه  تیکشد،  می تاک!  دیو  میان    .آمدتاک!  از 
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ه پس  آمد، نمی   شد، نه دور. نه پیش. نه نزدیک می آمدمی   تاریکی و ترس 
م رفت می  می ن  .  می را  و  م ترساند  می ن  خواباند.  ترس  خواب  به  برد. را 

تیک از  ترس  دیگ خواب  صورت  سیاهی  از  ترس  خواب  دیو؛  سر؛  بهتاک 
های  های گرگ؛ خواب ترس از عوعوی سگ خواب ترس از سفیدی دندان 

پاسبان خرابه باتون  از  ترس  خواب  سیاها؛  و  و سرما  ترس  خواب  هی؛  ها؛ 
خ نبو   که خوابخوابی   نم د،  پای گنجشک  به  که  بود. خاری  به  ی ار  رفت، 

می  من  نمی رفت. می چشم  از خواب  می پریدم.  از جا  پرپر  پریدم؛  پریدم. 
ارم را در  گفتم خ رسیدم، می رفتم. به هر کس می سو می سو و آن زدم. اینمی 

اش را  ه صق» شدم. پری گفت،  کرد. گنجشک می بیاورید. کسی اعتنایی نمی 
 ان دادم.تک سر «دانی؟ی م 

 «گفت؟ ی گنجشک چ » 
درن گفت  »  خارمو  که  این یامی حاال  منم  می رین،  اون ور  ور جم، 

 « جم.دارم می تونو ورمی ی نون جم، سفره می 
 شد.خندید. خوابم روشن می پری آفتابی می  
 « شنوی؟دیگر آن صدا را نمی » 
 « شنوم.تو که باشی، دیگر نمی » 
 « .شنیدنمی دیو را ای صدای پ نمکی هم» 
 «ترسم.تاک هرشبه می تیکترسید. من از این نمکی نمی » 
تیک»  این  چه  اما  شب.  چه  باشد،  روز  چه  هست.  همیشه  تاک 

 « خواب باشی، چه بیدار.
 «ترسم.شنوم. دیگر نمی تو که باشی، دیگر نمی » 
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نمی نمی   من  روز  خواب  به  پری  آخر  بخوابم.  آمد. خواستم 
دخانه» کجای  می   اب  خو  «ست؟یو  خار  دلتنگی  و  ترس  و  شد؛ تنهایی 

من گنجشک »رفت.  رفت، به چشم من می ری که به پای گنجشک نمی خا
 «شوم.می 

 « گوید؟می  ی خب گنجشک چ » 
می »  درنمی   گویدگنجشک  خارمو  که  حاال  منم رین،  یاخب 

 « جم.دارم می ی شیرتونو ورمی جم، پیاله ور می جم، اون ور می ینا
آفتدانم  می   بینم؛  اش را من اما دیگر نمی هندد. خندخ می ابی  پری 

 بیند. دیو می 
   « داد.دیوی که نمکی را برد، دیو خوبی بود. نمکی را آزار نمی » 
 «ی عمرش را شکست؟پس چرا نمکی شیشه» 
 « رسم دیوها دوست داشت.وبه راه نمکی را  دیو آخر » 
 « ورسم دیوها؟راه» 
زور  د، باید او را به دار دوست مکی را  کرد چون ن یعنی که فکر می » 

 « گه دارد.ش خودش نپی
 «چرا نمکی را دوست داشت؟» 
می می »  نباشد.  تنها  غروب خواست  وقتی  خانه  خواست  به  ها 

گرم برمی  غذایش  باشد،  روشن  چراغش  رخ باشد  گردد،  پهنتخوا ،    بش 
 «.باشد

 چیننیدم. پاوردیو شاید روز آمد و پری را برد. صدای پایش را نش  
اط سرد بود. سوز  از اتاق بیرون رفتم. صدای پایم را نشنیدند. حی  نیورچ پا
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می  پله برف  باالی  نبود.  آفتاب  نگاه  آمد.  درخت  به  ایستادم.  مطبخ  های 
ی لخت نشسته  اشاخه کرد. گنجشک روی  کردم. درخت به آسمان نگاه می 

ک  تاری یگر  بود، د  یدا هم اگری چاه بسته بود. ته چاه پیدا نبود. پبود. دهانه 
سر  بهی دیگ ی بود. انباری خانه نبود. ته مطبخ اما تاریک بود. ته مطبخ انبار

می  زانوهایم  نمی بود.  پرنده  بال  صدای  خب،  لرزید.  نگفت  کسی  آمد. 
گوید خب حاال که  گنجشک می   فتمهمه گگوید؟ با اینمی   ی گنجشک چ 

درنمی  این یخارمو  منم  می ارین،  می ن او  جم،ور  پیور  شیرتونو  ی  الهجم، 
خت لرزید. گنجشک پرید. ی باریک و لخت درشاخه  جم.دارم می ورمی 

پیاله نه سفره  نه  برد،  و  زد  بالش  زیر  را  نان  فقط  ی  را.  نه عروس  را،  ی شیر 
 « و کجاست؟ی دی خانه »خار را با خود برد. 

پله  چک از  صدای  پاشیر  از  رفتم.  پایین  نمور  و  بلند  آب   چکهای 
تا    غالی هنوز روشن بود. دستم را به دیوار گرفتم وزکهاق ت. کف اج آمدمی 

به   رو  تاریکی،  به  رو  بود.  شده  سنگین  و  خشک  پاهایم  رفتم.  انباری  دم 
خواستم پیراهن زرد  سر، تنها و لرزان، ایستاده بودم. می به ی دیو و دیگ خانه

 .ی ببینمی ته انبارهازغال پری آفتابی را، شاید، البالی سیاهی خاکه
 

۳ 

روز سا زمستان سردی، چه سرمای درازی، چه  بیداری  چه  کتی! چه 
گم  خسته را  عینکم  باز  کو؟  عینکم  پرتی!  چه حواس  تاریکی،  دل  چه  ای، 
می کرده  کنار  را  پرده  کفشام.  کفش زنم.  باز  کو؟  کرده هایم  گم  را  ام.  هایم 
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  ب همدیش   ری را.روزها بیداکنم،  ها خوابم را گم می ام؛ شب انگار پیر شده 
ی هم راهش را گم کرده بود انگار!  خوابم را گم کرده بودم انگار. پری آفتاب

آمد. آخر من دیگر خیلی وقت است که  اگر گم نکرده بود، به سراغ من نمی 
رنگم. همان که سبز بود و  ی سه همان تیله   ام، مثل ام را هم گم کرده کودکی 

بود آبی  و  بود  ک   .زرد  رفت و دوید و می می   و  لتیدغو می ید  سره می همان 
آفتابی  می  پری  صدای  خندید.  دیگر  تا  کرد  روشن  را  اتاقم  نشست.  کنارم 

تو  »بلند شد و خندید. گفتم،    «دیدی پیر شدم.»تاک را نشنوم. گفتم،  تیک
آ هم  کوچکی  هم  به   « فتابی.هنوز  را  دستش  خندید.  کرد.  باز  دراز  سویم 

 « د شوم.توانم بلن دم است. نمی . سرارندنا ند  یم. پاهایمتوانم بیانمی »گفتم، 
هنوز  توانس نمی   بود. خورشید  بلند شوم. سردم  نبود    درتم  آسمان 

قاب   دراما دیگر صبح شده بود. نگاه پیرزن روی من خیره مانده بود. پیرزن  
بود. قاب چوبی بود. سیاه بود. عکس هم    اب عکس به دیوار عکس بود. ق

یشه غبار نشسته بود. از پیرزن، وی شد. رزی می هایش زرد ه کهنه بود. گوش 
وچروک و آن دهان گشاد و پرچینگاه غبار گرفته و تار، از آن صورت  از آن ن

 آمد. بیزار بودم.های باریک بدم می لب 
 «؟هست  این پیرزن کی » 
 « زرگ است.دربما مادر  » 
 « قدر زشت است؟چرا این» 
 « زشت نبود. پیر بود.» 
 «است.زشت » 
 «ود. پیر بود. یض ب. مرنبودت زش » 
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 «کند؟اه می طور نگچرا به من این » 
 «راه است.بهکند. چشمبه تو نگاه نمی » 
کرد. نگاهش تار و  گفت. پیرزن به من نگاه می مادرم راست نمی  

ایستادم تا به  ی آینه می روروبه رفتم  ز سرزنش بود. می خسته و بیزار بود. پر ا
. قوز کرده بود. انگار سردش بود.  شدمه می او خیرما باز به  خودم نگاه کنم ا

وی گشاد پوشیده بود. موی سفیدش را پشت سرش جمع کرده بود. یک  مانت
ای که کنارش ایستاده  ی بچه دستش عصا بود. دست دیگرش را روی شانه 

گذاش پیدا  بود،  آینه  در  هم  من  صورت  نبود.  پیدا  بچه  آن  صورت  بود.  ته 
کشیدم تا بم. پتو را روی سرم می تخوای رخ فتم تورشد. می ی نبود. سردم م 

ایننبینم چرا  آخر  بشود.  گرمم  تا  می ش؛  نگاه  من  به  کار  طور  مگر  کند؟ 
 شود؟شود؟ چرا زمستان تمام نمی ام؟ چرا گرمم نمی بدی کرده 
 « شود.مام می زمستان هم ت» 
 « شود.نمی » 
می »  بلند  چرا  باید  آبشود.  بیرون.  بروی  می ن شوی  که بوقت    ینی 

 « .مام شده باشدشود. شاید هم تهم تمام می تان زمس 
که    بود  پیرزن  زدم.  کنار  را  پتو  نبود.  پری  بود.  تاریک  رویم  پیش 

هایم  شانه   «برو پشت پنجره، برو توی ایوان!بلند شو، راه بیفت!  »گفت،  می 
 « من تو را دوست ندارم.»ا باال انداختم. گفتم، ر

 «دانم.می »
 « ید.آم می و بداز ت»
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شنیده حرف   انم.دمی » را  دوستم  هایت  هم  باید  باشی. ام.  نداشته 
 «کنم.سرزنشت نمی 

گفتم،   دلم  می » در  سرزنشم  دروغ  نداری.  دوست  مرا  هم  تو  گویی. 
 ده بودم.چرا بلند نگفتم؟ انگار به شک افتا  «کنی.می 

 « کنی؟طوری نگاهم می پس چرا این»
 «راهم.بهآخر چشم»
 « چرا؟»
 « آخر پیرم.»
 « ؟چرا»
 « ام. بلند شو و دیگر سوال نکن!آخرخسته»

  - دادد شدم. دیگر نگاهش نکردم. رفتم توی پستو. پستو بوی نا می بلن
بوی کهنگی، بوی پوسیدگی. باالیش نیمه روشن بود، پایینش تاریک. روی  

مادربزرگ نشستم. صندوق به قژوقژ افتاد.    ی صندوق چوبی یادگار مادر  لبه 
می بل شدم.  بخواسند  بتم  گفت،  از  شد،  بلند  صدایش  بروم.  اتاق   چرا»ه 

  گفتم،  پا به زمین کوبیدم،  «کنی؟گیری؟ چرا بدخلقی می قدر بهانه می این
چ  دیگر  می می   ی "تو  انگار  کرد؛  قژوقژ  باز  گفت،خندیدگویی؟"   ن م »  . 

 «گیری؟گویم چرا بهانه می می 
 « ام سر رفته است.آخر حوصله »
 «؟کنی نمی  چرا بازی»
 « ... کنم؟ توی حیاط که سرد است  ی زبا کجا»
 « جا بازی کن! خب، همین»
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 « آمد ...شود. اگر می تنهایی که نمی »
 « گویی؟پری آفتابی را می »
 « اش؟شناسی مگر می »

 «آید. صبر داشته باش! می » . گفت،خندیدانگار می  ؛باز قژوقژ کرد 
 « آید؟کی می »
 « آید.با بهار می »

 «ر؟تا بها »کو 
 «ت  و از پشت روزنه بیرون را نگاه کن!یس ن باوی م بیا ربیا، »
 «ای که ...تو که آن قدر کهنه »
می » پیر راست  و  کهنه  پیرزن،  مثل  صاحبم،  مثل  هم  من  گویی. 

ا تحمل کنم. پیرزن هم وقتی  توانم سنگینی تو رام. اما نترس! هنوز می شده
ی  ت رورف ی نجا م آمد ایمی   آمد. تا جوان بود، گرفت، سراغ من می دلش می 

می  من  می پشت  نگاه  را  بیرون  و  می ایستاد  شد،  که  هم  پیر  و کرد.  آمد 
ریخت و دلش باز  هایی را که توی دلم قایم کرده بود، به هم می وپرت خرت 

 «کنی؟ا می پپاوآن شد. تو هم بیا! چرا این می 
آمد  می   و  صدا تایستادم . روشنی نرم و بی جلو رفتم. با احتیاط رویش  

روی می بلن  سقف  و  میله د  البالی  پس  نشست.  و  هامیله   ها،  زده  زنگ  ی 
 ی پستو، پیراهن سبز پری آفتابی پیدا بود.  ی روزنه پوسیده
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 ترنج و نارنج 

 

ابری  هوای  الکدر  و  من  نیمآفتابی،  روی  پارک،  پشتم  ی  روروبهکت 
فواره  و  نشسته استخر  روشن،  می های  سرا بم  دانایم.  چتر  الی  نارون  سبز  م 

باال و  آبی. بچهاست،  آواز می تر آسمان  از کنارمان  ها هیاهوکنان  و  خوانند 
الکمی  حیرت گذرند.  نگاه پشتم  می زده  می شان  فقط  من  به  کند.  خواهم 

 ها گوش بدهم. آواز فواره 
 

 **** 
 

می همیش »  چشمه  مبادا  حاال  ترسیدم  بدهم،  دست  از  را  هایم 
ر  رمماد  «...تو کاین  م ا  می گفت،  ی ه  یا  گرفت باران  را  حرفش  آخر  و  ؛ 

 برد.شست و با خود می خورد، یا باران می دش می خو
هایم که با من بودند، پیش  رویم جز روشنی نبود؛ پشت  سر  چشم 

 کردم.را هیچ نگاه نمی 
دانم پیش از آن  کردم. اما می   م را کی و کجا گمهایدانم چشم نمی  

. بعد از آن  گرفت را از من می   یدن فرصت د  تم، چون شاندخواب را دوست  
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رو  که  ی یشناکه  بود  خواب  در  فقط  کرد،  تنهایم  تاریکی  و  شدند  گم  ها 
ها در رویای شیرین روزهای روشن فرو  ها را ببینم. شب توانستم دیدنی می 
 صبح صدایی خوش و آشنا نبود. رفتم. دیگر صدایمی 

 
 **** 

 
ریزد؛  ن می پایی  هری و دلت    رویمی   ورف  چاهی تنگ و تیره و تار. 

آن  ته   به  پایت  می نمی   اما  فرو  می رسد.  پایین  هری  دلت  و  ریزد.  روی 
کشی و با چنگ و ناخن پوست سخت و سیاه  زنی و فریاد می وپا می دست 

می  را  آن  آن  ته   به  پایت  اما  می نمی خراشی؛  فرو  هری  رسد.  دلت  و  روی 
 ... ریزد پایین می 

دست   ر  یاهمادرم  دست ا  سردم  می هدر  می گایش  و  گفت: رفت 
 «ی که دیدی، ترسناک بود؟پس این خواب»

 « خواب نبود.» 
 « ای که گفتی، ترسناک بود.این قصه » 
 «قصه نبود.» 

 
 **** 

 
که تنگ  انداخت  با صدای صبح، هر روز بیداری مرا به چاهی می  

زدم می   اپ ودست   .خت ری یین می رفتم و دلم هری پاو تیره و تار بود. فرو می 
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می   و پو کفریاد  ناخن  و  چنگ  با  و  را  شیدم  آن  سیاه  و  سخت  ست 
می می  ته  چاه  به  پایم  نه  اما  آن گوهر گم خراشیدم؛  دستم  نه  را  رسید،  شده 
و تار ته ندارد. پس  یافت. این فرورفتن تمامی ندارد. این چاه تنگ و تیره  می 

 هم گم کند.  من را بگذار تیرگی 
 « مانم.ی من تنها م گم بشوی،   در تیرگی  تواما اگر » 
 . گرفت گفت، باران می می  مادرم این را که  
 « شاید این باران آن تیرگی را بشوید.» 

 .کرد خیس و سرمازده می  ن را آورد. فقط صدای م باران روشنی نمی 
 «نهایم.من در این چاه تاریک ت» 
 « مانم.»من کنار تو و چاه تو می  

 سوزاند. ه در خاک را می رفت فروهای شهبود که ری ی رم صدای مادرم باد گ
 

 **** 
 

نشست و  بارانی، روزها و روزها، مادرم کنار چاه می در هوای ابری  
قصه  می با  طنابی  دست ها  در  سرش  یک  که  سر  بافت  و  بود  خودش  های 

 . آمدپیش می  های مندیگرش به سوی دست 
قصه »  قصهشهرزاد  غروب  هر  می گو  قص ای  و  چاه    ا ره  بافت  در 

می ش دل  خ انداب  از  را  فردا  تا  بتارت  باال  نمی یکی  تو  با  کشد.  خواهی 
 «ها باال بیایی؟طناب قصه 
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شده، این پاهای  های گمآخر این سیاهی، این سرما؛ آن روشنایی  
 ... لرزان 

 
 **** 

 
 « ؟بیژن چرا در چاه افتاد» 
طور  چه  مادانم. اخواست به جنگ  گرازها برود. این را می بیژن می  

 را ...بود که بیژن  آمد؟ این بازوی رستم چاه بیرون از 
 « نه، این مهر  منیژه بود که بیژن را از چاه بیرون آورد.» 

برد. وتاز گرازها را به دورها می صدای مادرم نسیمی بود که گردوغبار تاخت 
  

 
 **** 

 
؛ یورروی و فرو می ن چاه تنگ و تیره و تار ته ندارد. فرو می ای  اما 
 سد.ره جایی می شود و نه پایت بد می به چیزی بننه دستت 
اولی داشته  دانی هر قصه دانی زمین گرد است؟ نمی »نمی   که  ای 

 « باشد، آخری هم دارد؟
می می   ببینم؛  را  گرد  زمین   قصه خواهم  را  خواهم  زمین  گردی   ی 

 م. بشنو
 «ام!»ببین چه برایت آورده  
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 « طور ببینم، مادر؟آخر چه» 
 «من ببینی.های ا چشمتوانی بمی » 
 «ای تو ببینم.هخواهم با چشم نمی » 
 « هایت را دراز کن!هایت ببینی. دست توانی با دست »می  

ها پی در یک دست نارنجی، و در دست دیگر ترنجی! آن که در قصه 
 نیافت.ترنج رفت، آسان  ونارنج 

 
 **** 

 
تر دم بزرگ به م د  ، همان شب خواب دیدم نارنجی که در دست دارم 

به کناری    شود. ترنجتر می و روشن  نارنج را  می را  با هر دو دست  اندازم تا 
دست نگه  پس دارم.  را  می هایم  می وپیش  پلک  هم  سر   پشت   و  زنم.  برم 

 شود! های من، باورم نمی خدایا، این همه روشنی در دست 
 

 **** 
 

 «راستی راستی تو نارنجی؟» 
دست »  نارندر  تو  خو د  م، جهای  آسمان  نه،رشیدمر  در    . 

 «کند؟مان نارنجم. فرقی می های تو خورشیدم، در آسست د
فرقی  »  دست  یا  آسمان  و  خورشید  یا  نارنج  چاهم،  در  وقتی 

 «کند.نمی 
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به آسمان پرت می   پایین می نارنج را  به چاهکنم. خورشید  و    افتد 
ان ببینی؛ گردی   هایخواهی با چشم دانم نمی می »گوید:  آید و خندان می می 

 «خواهی؟د را هم نمی خورشیاما، عینک 
 

 *** * 
 

با صدای صبح، بیداری    به چاهی انداخت    من رافردای آن روز، 
که تنگ و تیره و تار بود. فرو رفتم و فرو رفتم و فرو رفتم تا از آن سوی زمین  

را    مرنجی باالی سر و ترنجی زیر پا. به چاه برگشتم و خودسر در آوردم. نا
 ه بود. راهم ماندبه رم چشمدندم که ماای رسانه ادهه  ب

 « یدی آخر تا ته  چاه رفتم.د» 
نیست،  »  قصه  که  ترنج  رفتی.  سر  آن  به  سر  این  از  تو  چاه؟  ته  

 « !امهایت را دراز کن ببین چه برایت آورده سروته داشته باشد. حاال دست 
 «ای دیگر؟باز قصه » 

 
 **** 

 
نبود. الک   بود.  قصه  نارنج   کهب  شپشت  خوابم    بهخورشید  شد، 

و گفت:   ر»غلتید  آورده عینکی  برایت  گفتم،  که  بتوانی الک ا  تا  را  ام  پشتت 
 «ببینی.
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پشت را هم فردای آن روز، با صدای صبح، به چاهم رفتم و الک  
طور که با هم در  وست بشوم. همینخواستم با او دبا خودم بردم. اول نمی 

می  فرو  یاتاریکی  افتادمخواد   رفتیم،  را بم  دستم  و    .  گذاشتم  الکش  روی 
 کرد.پشتم غریبی می هر چه کردم با من حرف بزند، نشد. الک  ازش کردم.ن

 
 **** 

 
آورد، همه جا را تنگ  پشت که سرش را از الکش بیرون نمی الک» 

، سرت را از الکت بیرون بیاور! مگر  کوچولو  پشت الکدید.  و تیره و تار می 
 « ینی؟...نج را ببو ترج نر خواهی نانمی 

 «قصه ببافی.ای که  پس تو هم یاد گرفته » 
 مادرم این را که گفت، خندید و باران بند آمد.   
زنی؟ مگر تو همان  آخر چرا با من حرف نمی »پشتم گفتم: به الک  

 « دادی و از او بردی؟پشتی نیستی که با خرگوش مسابقه  الک 
آورد  الک   بیرون  الکش  از  سر  گفس آهو  پشتم  ی  قصه »ت:  ته 

الپشت الک  فقط  را  می پشت ک ها  می دها  تو  که  قصه  آن  گویی، انند. 
آدم ایقصه  که  ساخته ست  الک ها  آن  من  مسابقه  اند.  خرگوش  با  که  پشتم 

رد.  « داد، اما از او نب 
 

 **** 
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ها پشت ی الک ی بود که مثل همه پشتیکی بود، یکی نبود. الک » 
می  راه  ند  ک  ند   ک  ند   و  فت رک  همه ،  الک مثل  می ت پش ی  با  ها  که  ترسید 

 «... مسابقه بدهدها خرگوش 
 « بعد چه شد؟» 
پشت  ترسو  الک   ، بیا با هم مسابقه بدهیمبعد که خرگوش گفت  » 

الک  که  درست  این  خب،  ترسید.  جز  بیشتر  آرزویی  ترسو  و  ندرو  ک  پشت  
که  بود    ت اس ر  این نداشت که مثل خرگوش تیزپا و شجاع باشد، اما این هم

ها،  ا، مثل خرگوش قصه رگوش تیزپ هیچ امید نداشت خ   ولوپشت کوچ الک 
 «... به خواب خرگوشی برود 

ای که دیگر تنگ و  رفتیم و در تنهایی روزها و روزها در چاه فرو می  
الک  نبود،  تار  و  راز تیره  آهسته  و  نرم  الک قصه   پشتم  برایم  پشت ی  را  ها 

رد.ک از ال   خرگوش   و  شد... مسابقه تمام  »گفت:  می  ت  پش اما الک   پشت ب 
ندر کرد و نه به  و غمگین نبود. دیگر نه به خرگوش تیزپا فکر می کوچولوی ک 

 « ترسید.مسابقه. جایی دور روشنی پیدا بود و دیگر از چیزی نمی 
 

 **** 
 

ابری   هوای  الدر  و  من  نیمکک آفتابی،  روی  و  پشتم  پارک  ت 
الک بیرون    از  پشتم سرم. الکایته س نش ن  های روشی استخر و فواره روروبه 

 :ی من گوش بدهدقصه  است تا به آورده 
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گفتم،»  پا.  زیر  ترنجی  و  سر  باالی  نارنجی  چشم  ...  هایم مادر 
و    کو؟  منیژه مهر شد  افتاد،  به چاه  بیژن که  آمد و صدایم خیس شد.  باران 
خور  کنار  آسمان  در  داد،  دستم  به  مادر  که  نارنجی  نشست.  د شیتاریکی 

ت و رفت و رفت تا به  د. چاه رف شد و به چاه افتا رنجسمان نارشید  آد. خوش
الک  رسید.  زمین  سوی  برایم  آن  را  رازش  غریب  و  تنها  کوچولوی  پشت 

 «... گفت و آشنایم شد 
 خوانند. آیند و آواز می ها هیاهوکنان پیش می بچه  
 « شود؟بعد چه می »پرسد: پشتم می الک  
فرشته   بعد»  ا...  می ا  ره بی  ه آفتابآبی   زندپلی  و  یک  فت ی  رنگ. 

خورشید به  فواره می   سرش  آواز  به  دیگرش  سر    ل  رسد،  پ  این  از  من  ها. 
پشتم را، حتا در چاه  گیرم تا با آن الک گذرم و عینکم را از خورشید می می 

 «... ، خوب  خوب  خوب ببینمتنگ و تیره و تار  تنهایی 
 « شود؟بعد چه می » 
آواز  خواهم به  حاال فقط می   پشتم!الک   دانم. تو بگو ی من   ...  بعد» 

 « ها گوش بدهم.ه بچ
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 بلبل  سرگشته 

 

  یای بچه»:  گویمش به من خیره مانده. آرام می های روشننگاه چشم
   «.من، امشب خیال خوابیدن نداری انگار یبچه 

 « آید.»آخر خوابم نمی : گویدخورد و می وتابی می پیچ
خسته هم که    آخر من  »:  گویمش می و در گوش م  برمی   پیش   م را صورت

 « ام و وقت خواب هم که گذشته.ها را گفته قصه  یهمه 
 گیرد. پوشاند. ابری روی ماه را می ها را با دست می کند و چشمقهر می 

م  کنار  پیشانی  روی  از  را  »زنمی کاکلش  هر  م :  داشت.  بافته  گیسی  ادرت 
می  می صبح  روبان  و  هر زدم بافتم  باز    ، خواب  قت  و   ، شب   .  را  روبان 

 « کردم.می 
می  تکانی  به آرنجش  می   انه خوابیده شپهلو خورد.  که  »  اندازد: باال  من 

 «گیس ندارم.
»مادرت به شنیدن یک قصه رضایت  کشم:دستی به موی کوتاهش می 

می می  زود  و  می ابخوداد  زود  نه  تو  سیر  ید.  قصه  یک  با  نه  و  خوابی 
 «شوی.می 

»من که قصه نخواستم. قصه که    رد:ادها برمی شموی چ از ررا    دستش 
 «بینم.می زیاد 
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 «نه دیدنی.  ست،بینی، فیلم است. قصه شنیدنی تو می  »چیزی که
گفته »قصه که  را  دیده هایی  را،  همه  سیندرال،  ای،  قرمزی،  شنل  ام: 

را  کوتوله، بند انگشتی، لوبیای سحرآمیز ... فقط آن بلبل   و هفت برفی  سفید
 « ام.ندیده

 « را؟ کدام بلبل »
 «بلبل سرگشته را.»

 «ای!شنیده  اش را که»قصه
 « ام.ا که ندیده فیلمش ر»

خوابیدن   تاریک وقت    شب  »  گویم:کشم و می نرم به پشتش دست می 
 «است.

 
 **** 

 
خییادم نمی خوب    خوب   آخر  است آید.  دور  دور    .لی  یا شاید خیلی 

ت و فقط  س هنزدیک هم    اتد ح شاییا    .های من کم شدهنیست و سوی چشم
افتاده پایین  وقتی   چهاند. هرابرها  را اسم هیچ پرندهکه من    ست هست،  ای 

را به کمر من بسته و    ی ققندا   بند    ابری، ایوان بلند. یک سر    دانم. آسمان  نمی 
ایوا  سر   تیر  دور  را  زدهدیگر  گره  می   ؛ن  را  می مادرم  تقال  هرچه  کنم  گویم. 
به حیاط و پله گفرش است  نط سحیا  ف  است. ک فایده  بی  ایوان را  هایی که 
و  رس می  باریک  حیاط    حتماً .  اندسیمانی انند،  وسط  هم  بزرگی  حوض 

که می   هست  مادرم  تا  نرفته.  یادم  از  آبی  لولوی  می هنوز  و  نگران    رود،آید 
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که  ایوان    یافتم. به لبه شوم و راه می گیرم و بلند می تیر می   نیستم. دستم را به
دس رمی  می برومپیش    توانمنمی   یگر م،  را  بند  می .  جیغ  و  گاهی  زکشم  نم. 

می برمی   مادرم نگاهی  و  می گردد  و  می کند  اخم  گاهی  رو خندد.  و    کند 
به حیاط می گرداند. از اتاق بیرون می برمی  دود،  ی ها باال م رود. از پله آید، 

می  ایوان  می به  نزدیک  می آید.  تکان  دست  دو شود،  می دهم.    به  پا  د، شور 
کنم. خوابم  ه را نگاه می نشینم و باغچشوم می خسته که می بم.  وکزمین می 

دارم  م را اما باز نگه می یهادهم. چشم ایوان تکیه می   سرم را به تیر    .گیرد می 
 مانم. و منتظر می 

بلند  ایوان  ابری،  باغچهآسمان  را  ،  مادرم  پای  صدای  دور.  ی 
می نمی  مادرمشنوم.  نیپیدا   ترسم.  سن یهالک پ  .یست ش  شدهیگم  دلم  ن   .
م را به  یهاتوانم. دست ه کنم. نمی ای بلند گریخواهد جیغ بکشم و با صدمی 

باغ می چطرف  دراز  می   یشاخه.  کنمه  تکان  و  درختی  نرم  آواز  خورد. 
می  می   .شنومخوشی  م گیج  می ی شوم،آرام  گوش  مادرم    .دهممانم.  انگار 

خواند. الیی می نرم النرمدر گوشم    د دار   رده و ک  م بغلآمده و بند را باز کرده و  
می یهاچشم را  آن م  را  بندم.  آسمان  و  زد  کنار  را  ابرها  کوتاهش  آواز  که 

 شاید.  - ها بود برگ وی کرد، میان شاخنجارن
 

 **** 
 

دانستی که  »حاال از کجا می   پرسد:می   .نشیندمی   و   شود بلند می  
 «ش.اتو که ندیده بودی  ؟بلبل بود
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 « پرسیدم. ش بعدخیلی   م.ستدان»نمی 
 «پرسیدی؟ ی از ک»
 « .م، مادربزرگم، مادرماز پدر»

 «ش.او خودت ندیدی ها گفتند که بلبل بوده »پس آن 
می  را  می دستش  و  این  گویم:گیرم  تو  »من  که  نگفتم  را  جاها   تیاز 

 « بلند شوی.
 «خوابم.»اگر باز هم بگویی، می 

ز است،  ه خوش آوا کنده  در گفت آن پرکدام حرفی زدند. پهر    ،خب »
 « بل است دیگر!بل

گر ماه  به  رو  را  می   فتهصورتش  مانده.  آرام  گفت    گویم:و  »مادر 
آدم را جادو می پرنده آوازش  با  که  نمی ای  بلبل چیز دیگری  تواند  کند، جز 

 «باشد.
رو را  کوچکش  لب انگشت  می ی  باز  درهمهای  ابرو  و  کشیده گذارد 

است بلبل چ »  :پرسدمی  دراز    ددخنمی رفته  نگجواب   «؟است   یا کس  یز  و 
  نگفتی خودم ببینمش.    حتماً برای همین است که باید  »  گوید:کشد و می می 

 «گفت؟ ی مادربزرگ چ 
نمی  که  مادر»تو  حرف  کنم.  تعریف  شب  گذاری  برای  باشد  بزرگ 

 «دیگر.
م  را  می ی دستم  تکان  و  ندانم  »  دهد:گیرد  اگر  بگو.  را  همین  فقط 

 « ؟وابمبخ  طور ه گفت، چ  ی گ چ مادربزر
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 ما،  یخانه  تویما، فقط  یخانه  تویآن پرنده که هم گفت  مادربزرگ »
 « خواند، بلبل است.خوش می 

 
 **** 

 
جمعه ظهبعداز از  ر  نمی ای  یادم  خوب  انگار.  بود  هوای  بهار    آید. 

شست. باید صبر  خواند. مادرم ظرف می رم مجله می . پدتنگ  بارانی، اتاق  
رن نوک    کردم.می  بو  ماگی مداد  نقاشی  شکسته  م د.  دوست  با  را  سیاه  داد 

می  پدر  بعدازنداشتم.  وقت    روز   ظهر  گفت  مادر    تعطیل  است.  استراحت 
تا پدرت  گمی  بی حیاط. می فت  نرفته، حیاط  اضافی   توانستم مشق  خواب 

ماد را  این  می بنویسم.  می ر  که  همه گفت  نوشته مشق  یدانست  را  ام.  هایم 
چیزیتم،  خواسنمی  وقتنمی   اما  نگگفتم.  خیره  می ی  مادر  اهش  کردم، 

می خنده می اش  و  بازی  گرفت  چ اضاف  گفت  می هی  است؟  و طور  خندیدم 
بی   ود شنمی   ؛وب است گفتم خیلی خ می  و  دور  آرام  بازی  اتاق لی   صدا  لی 

 پراند. را از سر پدر می لی خواب  نه، لی  کنم؟
بی   کنار   و  ساکت  نشسته  پنجره  گوش قرار  و  که  گ  زنه ببودم  بودم 

شیشهاازی بمه به  تقه  می م  شرط  گاهی  بزند.  پنجره  که    این   سر    ؛بستیمی 
می  پکداممان  زودتر  وقت دتوانیم  بیشتر  کنیم.  خواب  را  برمان  او  رنده  ها 

زیرچشمی پدر را    گرش بودم وشنیدن تلن  شد. برای همین بود که منتظر  می 
می می  چرت  که  مجله  پاییدم  دست زد.  از  بلند  تاافرم  پد  که  شدم.  د، 

همبازی ورچینپا رفتم.  حیاط  به  پشت  اپاورچین  ایستا  م  بوددرخت    .ده 
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دهد حاال  ا خوردم. گفت که مادرش اجازه نمی ام راخمش را که دیدم، خنده
 خورد.  ازی کند، چون دوباره سرما می ب

می   ان سمآ ریز  باران  کردم.  نگاه  تاب  را  روی   درختدو    میان    بارید. 
ا دراز کردم و نوک پا را تا  پ .فتم و تاب خوردماال گر بو به  را ر   صورتمنشستم. 

یدم. یپا کوتاه کردم و پشت را به دیوار ته حیاط سا  .سبز رساندم  هایشاخه
بارید و  کی می کج  پلک بستم، پلک باز کردم. باران    .باال رفتم، پایین آمدم

برگ  و  را  می من  را  مادرها  از    مشست.  پنجکه  اشپشت  ک ره  دست  اره  رد، 
دادمتک می نشان  و. خط ان  پریدم.  پایین  تاب  از  اتاق ه  بخواستم  که کشید، 

ونا  نم نردبان را در ایوان دیدم و پا سست کردم. به بام رفتم. بوی    برگردم اما
می  عادتگیجم  تاریکی  به  چشمم  تا  النه   کرد.  کنار  میان   یکرد،  خالی، 

دس پوشال  دیدمش.  نمناک،  کرهای  دراز  که  دت  چ دم،  نیگر  تا  یزی  به  بود 
 مش دیگر نبود. کف دست خیس من بیفتد. د  

 
 **** 

 
م  دانی که د   از کجا می حاال»  پرسد:نشیند. می می و  شود  می بلند   

 «بلبل بود. شاید فقط برگ سبز بود.
 «افتاد.م می نگچ   »برگ سبز اگر بود که به

 « ش؟اخواستی بگیری »چرا فرار کرد؟ چون می 
 «کردم.می  دراز  »نباید دست 

 «خواستی؟ش کنی، می خواستی اذیت ی »تو که نم
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 « خواستم.»نه، نمی 
 «گفتی، مگر نه؟ش می اید اول به »با

 « کرد. دیگر بخواب!»فرقی نمی  گویم:گیرم و می دستش را می 
روی  یپریده   رنگ   می مهتارا    شماه  دراز  کرده.  می بی  و   گوید: کشد 

 « د؟کرمی را فرقی ن چ ا ام  .خوابم»باشد، می 
  دستی که بخواهد نگه»:  کنممشت را باز می و    کنممی ا مشت  دستم ر

 « شود.تنگی می  دارد، قفس  
 

 **** 
 

های نازک را کنار  ید، اما کتابم را بستم و پشتدری آخوب که یادم نمی 
حیاط   مه  رازدم.  می   بود.گرفته    خانه  ناله  مادربزرگم  برگرداندم.  کرد.  سر 

ش دری سردش  بود.  رهیز  بخاری     یه چده  بامی  کرا  زیرزمین دم.  ز  از  باید 
می  که    -آوردم  هیزم  زیرزمین  را  همهمان  من  همیشه  و  بود  تاریک  یشه 

نمی می  جرئت  تنهاترساند.  که  آنج  یی کردم  بود  وقت  خیلی  دیگر  بروم.  ا 
دیگ می  دروغبهدانستم  همین   سر  اما  پله است،  نزدیکی  تا  می که  رفتم  ها 
می یوهازان سست  پم  م شد.  رست  خوای درم  کندزیرزمین  کشی  برق    ؛ا 

نمی  می مادربزرگم  به گذاشت.  ن   گفت  می می زحمتش  مادرم  گفت ارزد. 
آورد. مادربزرگ  سر خودش می   خورد و بالیی بهعاقبت مادربزرگ زمین می 

  سالم و سر    نه خودش بالیی سر خودش آورده بود. تانه زمین خورده بود و  
بود، ب  پا  و  زرمی ت  وقی وقت  ر  حتا  -  زمینیر فت  به دستش  هم  دیوار    ا 



 

42 

 

نمی ی نم خودش  با  هم  را  فانوس  از  برد.  گرفت.  نمی هیچ  ترسید. تاریکی 
همینمی  می کگفت  ترست  دیگر  بروی،  تاریکی  توی  ندانی    . ریزد ه  تا 

هزار فکروخیال باطل    ندارد،   ی دارد و چ   ی و چ   ست جور جایی زیرزمین چه 
 ... اندازد  می ووال به هول را   آدم ل  هم داطل ل بخیاوفکر  .دنز سرت می   به

راین حرف   فانوس  رفتم  آمد،  یادم  که  آوردم.  ها  بیرون  پستو  توی  از  ا 
تا    .تکانش دادم. نفتش کم بود. مادربزرگ لرزش گرفته بود. روشنش کردم

کوچک    یرا باال کشیدم و از اتاق بیرون رفتم. شعله   تیلهشد فجایی که می 
دل شدم.  وکه رسیدم، دها رفت. به پله می یش ان مه پشد و میست می وراخم

می  صبر  بزرگتر اگر  شاید  می   ی کردم،  راه  بخاری  از  و  را    رسید  مادربزرگ 
  ها ایستادم و با پیش گذاشتم. پایین پله   لرز پاوداشت. با ترس می روشن نگه 

تل  احتیاط دورو نگاه کردم.  را  کنج  هیزم   برم  نه رو  نزمیزیر  ها  ی کف  بود. 
نه می   ن موشی رزمیزی  و  آ  دوید  فانوس را  به سقف  بود.  ن خفاشی چسبیده 

گذاشتم  زمین  هیزم  روی  طرف  به  تکه و  دوسه  رفتم.  رو  ها  و  برداشتم  ای 
فتم و  ر  تی کرد و خاموش شد. آرامپ  ت کوچک و بنفش پ    یبرگرداندم. شعله 

پله  پای  برداشتم.  را  حیاط فانوس  و  ایستادم  گاه  ن   را بزرگ  مادر  یخانه  ها 
ه تاریک بود، اما بود. رو برگرداندم. زیرزمین مثل همیش   . مه پس رفته کردم

 درخشید.هاش را دیدم که می تاریکی چشم یان  م 
 

 **** 
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می   می می   و  شود بلند  تاریک    پرسد:نشیند.  زیرزمین   توی  »بلبل 
 «کند؟کار می چی 

 «حتمًا راه را گم کرده بوده.»
 «پرید. د شو ی یک که نم»جای تار

 « رسی.نمی ه به جای روشن ک اگر نپری ک ی رجای تا»
 «ردی.کفانوس روشن می »پس باید 

فانوس آسمان روشن است،    هحاال ک »   گویم:گیرم و می ش را می دست
 « ای.خواهی بپری که بلند شدهمی  حتماً 

  ،خوابم»خب امشب هم می   کشد:کند و دراز می می   نگاهی به آسمان 
 « .است تاریک  زمین تو زیر ب هم مثل اما خوا

 « ترسی؟که نمی   تو» کشم:پشتش می به   دستی 
های خواب  »پس بخواب که ماه و ستاره   گویم:می   .دهدسر تکان می 

 «را بیداری ندارد.
 

 **** 
 

ز  اسبی اسوار    که  رو بروش دل و خوای بود خوش همیشه شاهزاده  
می  دور  می جایی  خودش  با  را  دختر  و  درآمد  یادمبرد.  کدانمی   ست  م  آید 

را  لرم بود. آبپاش  حوض و   یخورده آفتاب  فه بودم. آب  ان کالتابست  گرم    عصر  
پاب   از  پر ردم  تن    از   شیر  روی  دادم.  آب  را  باغچه  و  کردم  خنک    نازک    آب 

الله اطلسی  و  قطره دوها  عباسی ها  کف  چکاندمای  سه  انجیر    پهن    دست    . 
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م  گرفتسرد   آب  زیر دوش زده را  گرما  گل سرخ    یآب کردم. بوته   از   تشنه را پر
  های خیس  خط   ؛ردمحیاط را هم آبپاشی ک  کف   داغ    فرش  آجر  ، و بعد ... بعد

راه، پهن و ضربدری. حیاط و باغچه که نفسی تازه هشتی، باریک و راه هفت 
پاها را  یکردند،  پام   صفحهی  ه شویتوی  رفتم.  اتاق  به  و  شستم  ای  حوض 

گذ گرامافون  اینآی   یرو روبه اشتم.  روی  موستاده  و  شایهام  را  کردم. م  نه 
باز  نیمه  یپنجره هم چشم  یاز گوشه کردم، م را شانه می یطور که موهاهمین

می   یگوشه   که   را بود،  پیدا  لبه آینه  شمعدانی  گلدان  به    پنجره  یپاییدم.  رو 
 دادم؟  اید آبش می خیابان بود. نب

می       روز  می   آمدهر  می تایس او  و  را  شاهزا  -  رفت د  یم. وگمی ده 
،  رو روبش دل و خوخوش   .زد ماند و لبخند می خیره می به شمعدانی  ساکت  
یخ را از روی میز برداشتم و لیوان بلور را    آب    نگ  کاله. ت  خوشید  یشاهزاده 

  لرزافتادههای به شمردم. انگشت لبی می را زیر  تاپ دلمکردم. تاپ پر از آب  
چ  دور  دمکرکار  ه را  هان،  حلقه    لیوان    ؟  آهنگ  نازک  نرم    کردم.    توی خوش 

هرپیچید  می اتاق   آهنگ  با  همراه  ک  چه و  سرم  هم  دور  بود،  اتاق  در  ه 
نباید باز می می  کردم؟ گیج و تبدار و پاکشان پیش رفتم.  چرخید. پنجره را 

  مان آس  یرو به آتش سرخی که سینه   ؛پریدآن باال می   ؛ردمباز ک  پنجره را باز  
 ند.زاسو را می 

 
 *** * 
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م   باغ    رویمگر  »  پرسد:نشیند. می ی م و  شود  ی بلند    خورشید هم 
 «گلی هست؟

می » چه  خو کسی  که  گلی  اما  پژمرده داند!  زود  نتابد،  آن  به  رشید 
   «شود.می 

 «.گرددگفتی بلبل فقط پی گل می »تو خودت همیشه می 
 «گردد.»بلبلی که عاشق است، همه جا را می 

را  وگیرمی باال    سرش  آسم   د  نگاه به  بگره  ما»  کند: می   ان  بهتر  را  دد 
 «ی؟اماه رفته  سوزاند. تو بهاست.  خورشید بالش را می 

می  رویش  نمی   خندم:به  چ »خیال  که  دختری  آن  اما  راه  به شمکنم. 
  «داد، شاید به ماه هم رفته باشد.پنجره را آب می  یلبه  شاهزاده شمعدانی  

 « ی؟فضای یبا سفینه »
ا  و رکه اگر بیاید و ت   ،ادهبا اسب شاهز»  گویم:می گیرم و  می دستش را  

 «برد.مًا می ماه نبرد، به شهر خواب حت به
می  می دراز  و  ک»  گوید:کشد  بیاید؟ چرا صبر  اسبش  با  تا شاهزاده  نم 

 « شود؟به ماه ببرم. نمی ش بروم و او را اشود با سفینه پی می 
می  کوتاهش  موی  به  می کشم  دستی  نمی »  گویم:و  چرا نمداخب،   ،

خواهی تنهای تنها  جای شکرش باقی است که نمی ینه ...  فود! اسب یا س نش 
ها اسب را بیشتر از سفینه دوست  .. اما راستش را بخواهی مادربزرگ ی .برو

 «دارند.
 

 **** 
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کرد و زمین  مان را ناپیدا می آسه  ک  آمدبرفی می .  صبح سردی بود 

را روی    فلحا   ی کرد و زرگت غرغر بکردم، پدر ه را که باز رپوشاند. پنجرا می 
ا روشن کردم. میز صورتم را شستم. سماور رسرش کشید. بلند شدم. سرو

بیدار   خواب  از  خانه  اهل  تا  کردم  بلند  را  رادیو  صدای  چیدم.  را  صبحانه 
بود که  آید، اما اینیادم نمی   و ... خب، خوب  خوب که  شوند ها کارهایی 

روز   همه   هر  و  سال  و  یهر  می سال   یهمه   روزها  برف    -کردم  ها  چه 
تکلیف نمی   چهآمد،  می  خانگی آمد.  تمهای  که  می ام  پی  ام  باید    شد، 

گفت    ت بزرگکه پدر  کردموکاله می شال رفتم. داشتم  می خانه    بیرون    تکلیف  
توانستم؟ راه مدرسه خیلی دور بود  کار بروی. نمی  توانی سر  با این برف نمی 

م   هم   - های دوروبر  از ده   احتن  شاچندتایی   ها.مه بچهن، هم برای ه برای 
می  پدربزرگشهر  گفت آمدند.  هیچ  با    ت  نشسته،  زمین  روی  که  برفی  این 

نشین کم روز برفی خانه  شود اگر دست  کنی. طوری نمی ای پیدا نمی وسیله 
همه ش نخانه بشوی.   که  من  بشوم؟  سرو   یین  را  خانه  دکارهای  اده  سامان 

پدبود بزرگم!  بهگفت    ت ر  ی چه  که  تر،  هم  روز  کن!  ک  استراحت  شده، 
این بچه  که  استراحت کنم؟  ااینها  افتاده همه  من هم   ؛اندز همه چیز پس 

عاقبت   شود!  می  چه  بدهم،  هدر  را  روزشان  یک  و  بزنم  درسشان  از  اگر 
  دارم کوپتر نانه باال انداخت و گفت من که هلی و ش عصبانی شد ت پدربزرگ

به تا   را  شاگر  تو  و  برسایدهاکالس  ک این    ...  و   نمت  راه  بود  پیاده  خب،  ه، 
 افتادم. 
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مدرسه   و  خانه  میان  برف یک راه  ن سر  پر  پرنده  و  بود  زد.  می پوش 
کج دانه  برف  سبک  و  درشت  می های  سروصورتم  کج  روی  و  باریدند 
پاهانشستنمی  می ید.  فرو  برف  توی  زانو  تا  پی  م  نگاهم   ی هاپاجا  رفت. 

روشنی  می پراکنده   ک  سرد    گشت.  چشمبرف  رایهاه  باال  می   م  را  سرم  زد، 
تر آن سنگین به های برق آن کردم. سیم م را بازوبسته می یهاگرفتم و پلک می 
تکه می  گاهی  می   برفی شدند.  می سست  پایین  و  خالی شد  جای  ریخت. 

پایی که    ریخت، جای خالی  ی که پایین می ف بر  جای خالی    -  شدزود پر می 
رف ...  بعد  و  رفت  می پیش   رخب،  و  چون تم  می   فتم  باید  رسیدم.  که 
می همین که  دطور  چیزی  دور  از  کنار    -یدم  رفتم،  سیمی،  روی  شاید 

فرو برده بود. قدم آهسته کردم و پیش رفتم و    اشسینه   توی سرش را    .ایمقره
نزدیک  خب،  تکاند  ...  بال  و  خورد  تکان  شدم،  که  که    -تر  به  بالی 

 . شت خوشی دام و و روشنی گرام زرد بود ستههای خ چشم
   

 **** 
 

می  می بلند  و  می شود  بشود،  ب  یعنی »  پرسد:نشیند.  که سرد  هوا  لبل، 
 «کند؟کوچ نمی 

 « دور پریدن ندارد. بلبلی که دلش بند است، بال  »
 «رود؟»به خواب زمستانی هم نمی 

می »آن  زمستانی  خواب  به  خرس  که  بلباست   خیالبی   رود،  نه    ل  ، 
 «دیوانه.
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 «انه شده؟چرا دیو بل بل»
 « بس که گل را دوست دارد.»

 «م عسل را خیلی دوست دارد.خب خرس ه»دهد: سرش را تکان می 
 « کند.که شکمش را سیر می خرس عسل را برای این دوست دارد »
 « بلبل چرا گل را دوست دارد؟»
 «بل زیبایی را دوست دارد.لب»

بدست  ازهم  را  می هایش  و  از  ب»  گوید:می کند  کاما  خودلبل  ش  ه 
 «ل زیباتر است.خیلی از گ

زیبایی  می »گل  بلبلی  به  را  دواش  که  خوابدهد  باشد.  داشته    ستش 
به کسی نشان می  را  فرنگش  دراز بکشد و چشمدهد  هم شهر  ش را  یهاکه 

 « ببندد.
پ  و  ماه  کوچک  کمان  پراکندهولک به  می   یهای  اشاره  و  آسمان  کند 

 « .است تر ی قشنگ ی که خیلگ بیدارشهر فرن » :ددخنمی 
وقتی  نه  »  گویم:می   .خوابانمکشم و تنش را می پایین می تش را  نرم دس

 « که شب آمده باشد.
 

 **** 
 
تی بود  قید کدام فصل بود. وآیادم نمی   که هیچ دور نیست، حتااینبا  

حرف  پدربزرگت  زمستان    که  می   از  مادرت آخر  و  پدر  ه    هم  زد.    م  راز 
بلکه هم از  یا    -د  عرق بودن  یس  شان خ شدنی های تمام نوبحث نفسگیر جر
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می  که  تابستانی  منگرمای  دلشوره   سوزاندشان.  ناگهانی    یشاید    سرمای 
پنجره از  چشم  که  داشتم  را  برنمی نیمه   یپاییز  نشسته  باز  هم  دور  داشتم. 

ن اش یآید صدای شان چای ریخته بودم. یادم م دیم. برای هم نبو   اما با   ؛بودیم
گرفت، باال  ش  که  سمادستپاچه  شیر  و  ازور  دم  رفت یاد  پاک  که    م  این  تا 

م را سوزاند. تو که تازه زیر  یهاش نوک انگشت جو  استکان لبریز شد و آب  
به  باران   آرامدن  بمب  بودی،  آمده  یک ویا  و  نداشتی  می قرار  جیغ   ی. زد ریز 

سرو از  کالفه  سماپدرت  و  تو  دج صدای  مادرت  م ت  اتاق  خید. رچ ی ور 
ب می  منطقه خواست  حرف   یه  برود.  نمجنگی  که  بود  این  دست  ی ش  تواند 

بچ کنجی  و  بگذارد  دست  می   دپروی  چه  دیگران  ببیند  مادرت  تا  کنند. 
  بزرگت انگار اگر برای صلح باشد. پدر  اغرید که جنگ جنگ است، حتمی 

کشید که  رت داد  د. پدلرزانجنباند و میز را می پا می   باشد، تندتندلقوه گرفته 
که   ببصلحی  یکی  برارای  و  دیگاشد  نی  است. ران  بدتر  جنگ  از  باشد، 

به  تو    مادرت  و  افتاد  کگریه  بغل  پی را  پدرت  رفت.  بیرون  اتاق  از  و    رد 
هم کوبیده شد.   اق باز شد و محکم به تپنجره چار  یلنگه مادرت دوید. دو 

ش تکان  یاز جا، نیاید،  ایدبی  ربزرگت شانه باال انداخت و گفت که توفان پد
راغ را روشن  ستم و پرده را کیپ کشیدم. چ جره را ب د شدم. پنخورد. بلننمی 

گردید  چرخید و می حیاط خانه آشوب بود. توفان می رفتم.    کردم و به ایوان 
به  گردوخاک  می   و  شاخ هوا  خم هکرد.  سنگین  می های  شدند. وراست 

می برگ  تاب  سبک  به های  و  لب   آب    افتادند.می   زمین  خوردند  پر  حوض 
  خورده و خیس روی بندهای الژورد مالفه .  شد رازیر می پاشویه سزد و به  ی م 
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به  افتاده بودند. همین و  تاوپیچ  رخت  اما انگار آسمان که برق    -  همینب 
 ش را دیدم.اآبی  یزد، سینه 

 
 **** 

 
بلبل فرار    وقتی توفان بیاید،مگر  »  پرسد:نشیند. می می   و  شودبلند می 

 «کند؟می ن
 «شود.گل دور می ز ر کند، ا »اگر فرا

 « شود؟دور نشود، از گردوغبار کور نمی ر اگ»
همین است    -دور نشود، تلف می شود   .شودرگ می »دور بشود، دق م 
 « شود.که عاقبت سرگشته می 

در دست  را  کوچکش  می   های  تکان  چ »  :دهدهوا  باید  کار  ی پس 
 «کند؟

می  یکی می   »یکی   گویم:نرم  بر  .آیدمی   رود،  که  از    ،ودروز  راه  شب 
 «داری ...ه بیاید، بیرسد. خواب ک می 

دانم، اما بگو ماه چرا  را خوب می »بعدش    گوید:برد و می حرفم را می 
 « شود؟کوچک می 

می  می دراز  خیره  باال  به  و  طره کشد  رشود.  پیشانی ای  روی  از  کنار    ا 
که  توفان    . شودمی   ود، ماه کوچک»تاریکی که بزرگ ش   گویم:زنم و می می 
برس از   سراسیراه  بلبل  می د،  می مه  هم  خواب  پلکشود.  و  بسته  آید  ها 
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.می  بعد  اما  می شوند.  می ..  صاف  و  روشن  آسمان  هم  که  هم  دانی  شود، 
 « آید.سراغت می  بیداری به 

 
 **** 

 
و تکه  پررنگ  دور  کم پاره   های  نزدیک  یادم  ارنگ های  خوب  اما  ند. 

کشیده مه یده بود. رویش ترخوابقبله  رو به  ،میان اتاق ،پدربزرگت  که آیدمی 
اتبودم. کنارش کتاب و شمعی روشن   در  بودم.  و  گذاشته  بودم  بسته  را  اق 

د م آبغل، نشسته بودم. باد می به زانو پنجره را باز گذاشته بودم. باالی سرش،  
الی شده  ه و خ گار خستباره انآید یک پاشاند. یادم می غبار می   جا آن  و   اینجاو  

همه  پ  یبودم.  بیادهای  سرم هوا  ی دربزرگت  پی    پریده   از  خیالم    بودند. 
می آن  پیشهایی  که  رفتپرید  اینتر  که  را  پیرمرد  بودند.  کنار  ه  سنگین  همه 

بودم برده  یاد  از  بود،  افتاده  می می   باد   .دستم  باد  انگار  شعله آمد؟    ی آمد. 
می پیچ شمع   تاروپود وتاب  سر  خورد.  توی    یخمیده  و  دوسه  ترمه 

می روشن  اریک ت رنگ  رن اتاق  و  می گرفت  پردهگ  به    یباخت.  توری 
پروخالی کش  بود.  افتاده  پایینمی   وقوس  می شد.  شد  می باز    .رفت وباال 
نور  می   شدمی   بسته  .دویدمی  از  تنش  گم  ایستاد.  که  می ماهی  شد،  وپیدا 

می  تیره وپرده شاخ   پشت  زد.  نیلی  باری درخت    یبرگ    آسمان   روشن    یکه و 
 بستم؟ می را باید . پنجره ودب

رود. سنگینی کنار   زند و سبک می ما چرخ می   روی    ش  د و پیی آباد می 
آفتاب، میان مه و میان توفان،  ابر و روز   ماند. پنجره را نباید بست. روز  ی ما م 
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چرخد و و می آید  شبی که باد می   ا باران، یا حتهاشور  و    البالی هاشور برف 
 ام، اما ... یدهاز هفت رنگ، شنر رنگ به هرا، رود، آوازش می 

 
** ** 

 
چشم ن روشنشگاه  می   های  آرام  مانده.  خیره  ماه  تو  »  ید:گوبه  پس 

 «ی!بلبل را ندیده  وقت یچه
 «بیند.رگشته بشود را دیگر کسی نمی بلبلی که س»

 «کمر برگشته!وتی از کوه گر نگف»آخر م 
 « .ه برگشتهفقط به قص  دانم. شایدی »برگشته؟ نم

 « ی، قصه بوده.اگفته  تا حااله »پس هرچ 
ه  م، جز قصا»هر چه شنیده  گویم:کشم و می به پشتش دست می م  نر

 «نبوده.
 « ؟پس آن آواز»

می پیچ می وتابی  و  قصه»  گویم:خورم  که  را  غریب  آواز    یآن 
می هاست قصه  شنیدمش.،  خواب  در  که  انگار  ه  گویی؟  را    متو  آن 
 « شنوی؟، نمی ویشنمی 

باید جوآن  به ابی  که  بلند می   بدهد،  رفته.    ماه    -نشینم  شوم می خواب 
   خاموش.   خوابیده، بیداری  
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 در شکسته 

 
 تابد. شب است و ماه می 

را و    مادربزرگ به خوابی رفته که بیداری ندارد. من هنوز بیدارم. خواب 
کرده  گم  را  مادربزرگ  و  را  آخرماه  ب  ام.  راآن  خدایا؟  دیگر،  کجاست  ه  اغ 

ن بیرون خزیده و ماه را و باغ را از  ر و ناپیداست. مار از خواب م آسمان دو 
 ها شکسته است.قصه من گرفته. در  باغ  

 
 **** 

 
می قصه  مادربزرگ  همیشه  را  یا  شب   -گفت  ها  بهار  مهتابی   های 

دانی هر  ر نمی گفت: »مگخواستم. می رسیدم، قصه می ه او می تابستان. تا ب
دارد؟ آدابی  روشن    کاری  بی روز  شب  قصه و  وقت  نی ماه  صبر گفتن  ست. 

 کن!«
 

 **** 
 

می  همه صبر  شب کردم.  پای  سرد   چشم های  به  زمستان  و  راهی بهییز 
 گذشت تا زمین نفس تازه کند و فصل قصه از راه برسد. می 
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آسمان    ررا د   بیدیم. مادربزرگ تا ماه  نو خوار  پنجره می شب  سال  نو کنا
به قص دیدنمی  نمی ، لب  باز  بتابد،»گفت:  کرد. می ه  که  آدم روشن    ماه  دل 
می می  پاک  زبان  و  گوش  شد،  روشن  که  دل  آن شود.  می شود.  توانم  وقت 

 «هرچه بخواهی برایت قصه بگویم و هرچه بخواهی از من قصه بشنوی.
 

 **** 
 

یا پنجره را    زدیمهای توری را کنار می دری ی  بهار پشت مهتاب  هایشب 
م  باز  شی چارطاق  ح ب کردیم.  بین  تابستان  بزرگ  های  باغچه وض  ی  و 

خواند،  ر شبش را که می زدیم. مادربزرگ دعای آخ بند می کوچک حیاط پشه
و کنار کاسه کتاب را می  را برمی ی آب می بست  داشت،  گذاشت. عینکش 

قل  بار  می هوهفت  بی الله  من   به  و  بی خواند  و  کرد.  می فوت    قرار تاب 
به دست   دستی  موی    آخر،  و  می سر  آمن  ماه روشن  به  و  سمان خیره  کشید 

 شد. می 
 

 **** 
 

می  پایین  خاموش  و  نرم  پشه  روی و  آمد  ماه  بام  یا  پنجره  بند  قاب 
نشستیم. ماه  نو اگر بود،  ی سلیمان می قالیچه  روی نشست. بدر اگر بود،  می 

زی با خودمان برداریم.  نباید چی»  گفت:شدیم. مادربزرگ می سوار قایق می 
 «بشود.  ود؛ نکند که ماه خستهشود سبک بباید تا می 
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کرد و کتاب دعا  شد و دست دراز می ز به راه نیفتاده، خم می اما ماه هنو
 داشت.برمی  را

 
 **** 

 
ناپیدا می   ن رابی م های آشب  بردند. ماه، نرم و خاموش،  به راه دور و 

ها آخر راه  باغ قصه »گفت:  دربزرگ می ذاشت. ماگها را پشت سر می ابرپاره 
 «و پایین نگاه کنی!آسمان است. باال را نگاه کن! مبادا به پس و پیش 

 « شود؟»اگر نگاه کنم، چه می 
 «شود.»در باغ شکسته می 

 « د؟شووقت چه می »آن 
 « آید.گذرد و به باغ می وقت مار از در  شکسته می آن »        
 «وقت؟»آن         
دلت          به  شک  بدهی   »مبادا  قصه راه  مگر  دختر!  را  ،  حوا  و  آدم  ی 

 « ای؟نشنیده
 « »دوباره بگو!        
ند  عالم آدم را از خاک آفرید، شیطان را از  »یکی بود، یکی نبود. خداو 

 « ... آتش
تر وبرگ یگر بلندتر و پرشاخهای دی درخت درخت آدم و حوا از همه          
 بود! 
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 **** 
 

نرم و خاموش،  د. ماه،  نبرد ا به باغ عدن می ن رای م نقره -های آبی شب 
کنار ستاره  می از  به ستاره ای  و  می گذشت  دیگر  راه  رسید. حیرت ای  به    زده 

می  می باغ  دعایی  مادربزرگ  می رفتیم.  باز  باغ  در   و  می خواند  گفت: شد. 
ی آن  ی درخت تکیه بدهی، در سایه توانی به تنه . می ست هر قصه درختی »

 «... اال بروی. اماها باخهشها را کنار بزنی، از  بنشینی، برگ 
 « دانم. چه باید بکنم؟»اما این هم آدابی دارد، می 

و به پس  به    »مبادا  مبادا شک  بپرسی!  نگاه کنی، چیزی  پایین  و  پیش 
 «... وچرا کنی! مبادادلت راه بدهی، چون 

 ها بسیار بودند! هر قصه درختی بود و درخت 
 
 

 **** 
 

نقره شب  م -ایهای  به  ن رالژوردی  بهشت  با  و  می اغ  نرم  ماه،  بردند. 
  امشب دیگر»گفت:  و مادربزرگ می   سریددریایی کبود می   روی خاموش،  

 «خواهی؟کدام درخت را می 
هایش همه خار  هایش همیشه سبز است. نه، آن که شاخه »آن که برگ 

 «... اش باریک و بلند است. یا آن که ست. نه، آن که تنه ا
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یکی بود،  »گفت:  بزرگ می ر نشستیم و ماد در پناه چتری می 
 «... یکی نبود

 هر قصه درختی بود و هر درخت جهانی! 
 

 **** 
 

آبی شب  م -اینقره -های  رالژوردی  قصه ن  باغ  به  ها ا 
 بردند. هر قصه درختی بود و ... می 

مادربزرگ   که  و  شبی  آمد  خوابم  به  مار  نگفت،  قصه  دیگر 
 «خواهی؟چه می »خندید. گفتم: 

 « تو را به آن باغ ببرم.خواهم  ی م »سرتکان داد و گفت: 
 « ام.»اما من آن باغ را دیده 

 « ای.م ندیده»تا آن درخت را نبینی، باغ را ه
 « ام.ها را دیدهی درخت »اما من همه

 « ای.ای نچینی، درختی را هم ندیده»تا میوه 
 « ... »اما من
ای که چرا یکی  ای و هیچ نگفته ... آن میوه را نخورده   »اما تو

   «!یکی نبود بود،
 هر قصه درختی بود و هر درخت جهانی و هر جهان پناهی!

 
 **** 
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 . تابدشب است و ماه می 

مادربزرگ به خوابی رفته که بیداری ندارد. من هنوز بیدارم. راه آسمان  
م  ناپیداست.  و  آبی دور  شب  میان  خاموش،  و  نرم  الژوردی  -اینقره -اه، 

ها را که شکسته است،  غ قصه . در  بامرفتیزده به راه باغ می خزید. حیرت می 
می  بیابخدایا؟  از  مار  و  آورد  در  سر  سراندیب  از  آدم  مادربزرگ  گویند  ان. 
می  می دعایی  باز  باغ  در   و  را  خواند  درخت  کدام  دیگر  امشب  شد. 

آن  می  برگ خواهی؟  شاخه که  که  آن  یا  است.  سبز  همه  همه  هایش  هایش 
 . .. ک است شهایش همه خار است. نه، آن که میوه 

هر   جهانی!  درخت  هر  و  بود  درختی  قصه  هر  نبود.  یکی  بود،  یکی 
 ام؟ واب و خیالی! پس من آن میوه را خوردهجهان پناهی و هر پناهی خ 

 
 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 رفتند ها راه می اگر درخت 

 

 های بلند دیدم. های دراز و آن شب را آن روز  من آن پروانه
ر نشینم و  خت می چه روزهای درازی روی این ت کنم!  را نگاه می   دوروب 

بینم! این نمی کشم و آسمان را  های بلندی روی این تخت دراز می چه شب 
آرام،  یا جنگل سبز، یا ساحل    دانم که در بیابان برهوت، یا دشت باز،می   را

 ام. به دنیا بازنکرده  د چشمکوه بلن  یا سر  
 «من اینجا را دوست ندارم.گفتم: » 
بچ:  گفتند  دیگر  که  نیستی »تو  می   ه  بهانه  تکه  همینگیری.  جا  و 

 «بشوی؟ خت توانی با آن ا  طور نمی دنیا آمدی. چه
و  همینجا،  همین  تنگ  اینبسته،  رد   جای  رلکه دیوارهای    با  و    پ 

می غریبههای  صورت  همین.  آمدمج دانم.  دنیا  به  اا  می .  هم  را  که ین    دانم 
 بعد؟  ماا زدم. اوپ دست کشیدم و  جیغپیش از دیدن و شنیدن 

 « را گم نکند.تو به دستت دستبند زدند تا مادرت  شبعد» 
بروند    حاال؟  پس  باید  دیگر  بگذارندحاال  تنهایم  نه،    ؟و 

 خواهم اینجا بمانم.  نمی 
ماند. هنوز نیامده دلت  ا نمی کس همیشه اینجچ »هی  پرستار گفت: 
  « ات تنگ شده؟برای خانه 
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گفتم  رفت،  که  » مادرم  برای :  ج   دلم  تنگ    تنگی   ای هیچ 
 « شود.نمی 

بیرون  وپرستار هاج   اتاق  از  و  انداخت  باال  نگاهم کرد. شانه  واج 
 رفت.

تخت  ر  دو   نشستموی  نگاه  و  را  پنجرکردمروبر  به    یه .  رو  اتاق 
نهبودخیابان   عادت    دلگیر  یه خانبه    .کنممی ن عادت    سته بدراتاق  به    ، . 

ر کنم.نمی   کنم. نمی عادت  هنجرپصدای پشت ردود و پ  به خیابان پ 
 

 **** 
 

شب   و  دراز  پیرمردی  روزهای  پنجره  کنار  تخت  روی  بلند.  های 
رشکسته   ر بیداوخواب س  پسرک  کشیده.  می دراز  را  تخت  ای  روی  و  آورند 

می  من  تخت  پیرمرد  کنار  می خوابانند.  نیم تکان  و  می خورد  .  نشیند خیز 
   رود.بیرون می  و از اتاق کندباز می پرستار پنجره را  

پیرمرد    رک پس   »پرسدمی از  دیگر  :  که  را    حتماً شما  بلبل  صدای 
 «اید؟اید، نشنیدهشنیده

 دهد.کند. جوابی نمی می  وواج نگاهپیرمرد هاج 
 «ست؟هاش سنگین ایعنی گوش » پرسد:می رو به من پسرک  
می   باال  خیابان صدااز  اندازم.  شانه  بیمارستان دادوناله   و  های  ی 

می سرس  دست هایم  ش گو.  گیرمام  با  می را  هم  هایم  پسرک  پوشانم. 
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»آخر من خیلی دلم    زند:می   دادو    کندهایش را دور دهانش سپر می ست د
 «خواهد صدای بلبل بشنوم.می 

پی یک بلبل رفتم  »  :گویدپسرک رو به دیوار می .  دهمجوابی نمی  
درخت.   برگ باالی  ص البالی  دراها  که  دست  شنیدم.  را  کردمداش  ،  ز 

 «داخت.مینم اندرخت ز
غو کالغ   بیرون   می ها  که  کنند.  غا  پیرمرد  برد می   شخواب پسرک   ،

 « کو باغ که بلبل بخواند!» گوید:زیر لب می 
 

 **** 
 

شب روز  و  دراز  می های  چرت  روزها  پیرمرد  بلند.    زند، های 
.  پاشد می نمک    اشکاردبریده    باانگشت  هر شب به  ماند.  ها بیدار می شب 
غافلگیر نمی  »می می بشود.    خواهد  روز  گوید:  اما  بیاید،  بیاید  خواهد 

 « بیاید.
 « ترسید؟ترسید، می پرسم: »شما که نمی می  
 گردانم.برمی رو  .هددجوابی نمی پیرمرد  
 «سنگین است؟هاش یعنی گوش »پرسد: ک رو به من می پسر 
می   باال  راهراندازم.  شانه  می از  پرستار  پای  صدای  ن تکاآید.  و 

 . خواهم اینجا بمانممی ننشینم. ی خیز م مخورم و نیی م 
نای رفتن ندارند؟ تا کی اینجا  تا کی پاهایم  »  پرسم:می از پرستار   

 « مانم؟می 
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 «تا وقتی خوب بشوی.» 
 «شوم؟کی خوب می » 
 « وقتی خوب بخوابی.» 
  رود. درد که به کند و از اتاق بیرون می ار چراغ را خاموش می پرست 

پیرم پمی ز چشمم  آید، خواب امی سراغم   آرام  رد.  دلواپس است. پسرک  رد 
  منگاهمانم. عنکبوت هم  د. در تاریکی به کنج سقف خیره می کش نفس می 

 ی رفتن ندارند؟  هایم ناخواهم اینجا بمانم. پاکند؟ نمی می ن
می زیر  پیرمرد    »گویدلب  و  :  نخوابی  همین تا  نبینی،  جا خواب 

 « مانی.بند می تخته
 

* *** 
 

د     تخت کنار تخت من خالی شده. لند.  های ب ب راز و شروزهای 
    کند.  تنگی ناله می پیرمرد از نفس  بندد.پنجره را می پرستار 

 «اید؟اید، ندیدهشما که عنکبوت را دیده» پرسم:می  
 گردانم. برمی رو    دهد.نمی جوابم را پیرمرد  
 «اند؟سو شده کم اشهم»یعنی چش  
  :یش از آن که برود، گفت پسرک پ  .هد بدوابم را  ج   نیست که  کسی  

نیستم.» ماندنی  اینجا  من  که  نش «گفتم  که  گفت:  نید،جوابی  دیوار  به    رو 
 «روم.من که بازهم پی آواز بلبل می »
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به   کند و زیر  می   تخت خالی پسرک نگاه   در تاریکی شب پیرمرد 
 کو خواب! کو باغ! » نالد:لب می 

کند یا تار  می  را نگاهنکبوت من . عنمکنگاه می به کنج سقف خیره   
 تند؟ می 

 
 **** 

 
بلند.  روزهای دراز و شب   خالی شده.    هم  تخت کنار پنجرههای 

پیرمی  تخت  روی  می روم  می .  نشینممرد  بپرم.  خواهددلم  بدوم،  نه    بروم، 
ات خانه بس دراق  این  آن  نه  دارم،  دوست  را  نه    یته  را،  دلگیر  خیابان تنگ 
راپرو    پردود باز  .صدا  را  درخت    کنممی   پنجره  به  می روروبه و  ل  ز  زنم.  یم 

 تند. کند و تار می من را نگاه می حاال  حتماً عنکبوت 
می سفی  یاپروانه   اتاق  به  سراسیمه  وزنمی   ی چرخ   .آیدد  بیرون    د 

 شود. وبرگ درخت گم می البالی شاخ   رود ومی 
 «آن پروانه را که دیدید، ندیدید؟ » 
 .بدهدم را  جوابنیست که کسی  

 
** ** 
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تند می   نی من آن پروانه را دیدم؟ امشب و هر شب عنکبوت تاریع 
می  آویزان  تارش  به  می و  و شکار  باز    یپنجره کند.  شود  به خیابان  رو  اتاق 

 درخت؟ یدودخورده برگ وشاخ پروانه را کجا بگیرم؟ البالی  است. رد  
 «وبرگم را ببین!»خوب نگاهم کن. شاخ  
این  از  بودمش؟    پیش  که ندیده  بودیشه  هم  درخت  پشت   : آنجا 

 .صدارردود و پ  نجره، کنار خیابان پ  پ
وقت  بلبل هیچ   گفت پسرک می   اما تو همان درختی که»گویم:  می  

 « ات ننشسته.روی شاخه
 «برگم را ببین!وخخوب نگاهم کن، شا گوید: »می  
ی  وقت توهیچ  فت گپیرمرد می   اما تو همان درختی کهگویم:  می  
 « .ایباغ نبوده 

 «رگم را ببین!وب خوب نگاهم کن، شاخگوید: »می  
 گردانم.رو برمی  
 « ای.که پروانه را از چشم من گم کرده   اما تو همان درختی » 

 
 

 **** 
 

تند ب عنکبوت تار می یدم. امشب و هر شنه را انگار دمن آن پروا 
می  آویزان  تارش  به  می و  و شکار  ر  ینجره پکند.  شود  بااتاق  به خیابان  ز  و 

اتاق  است.   این  می بستدرنه  را  خانه ه  آن  نه  نه    تنگ   یخواهم،  را،  دلگیر 
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روانه  دانم عمر پمی   پروانه را کجا باید گرفت؟  صدا را. رد  خیابان پردود و پر
 یاپرند و به آنی گم  می   به آنی   ا دیروز، یا فردا.امروز، یکوتاه است. می دانم  

 شوند.پیدا می 
 «؟ه را کجا بگیرمپروان رد  » 
 «برگم را ببین!وب نگاهم کن، شاخ »خو 
 « ای.ندیده بودمت؟ تو همان درخت همیشه مگر پیش از این  » 
 « برگم را ببین!وب نگاهم کن. من همیشه درختم. شاخ خو» 
می   نگان آ  کنم.نگاه  م قدر  خستگی پلک    تاکنم  ی هش  از  هایم 

 روی هم بیفتند. 
 « ت؟ای درخ »تنت را کجا شسته پرسم: می  
 «پس عاقبت دیدی!» :خنددصدا می و بی خت نرم در 
باران   نه  من  نه  واما  دیدم،  نه  وآفتاببادی  دیدم،  باغی  نه  مهتابی؛ 

 بلبلی. 
 « ای درخت؟»تنت را کجا شسته  
هم باغ و    ،مهتابوست، هم آفتابباران اودکه هم با   جایی دور » 

 « بلبل.هم 
 «د.رونها که راه نمی درخت »گویم: می  
 « روند.می واهند، اگر بخ» گوید:می  
درخت »  می اگر  راه  ...  ها  که  همیشه  درخت   ...  نهرفتند  که  ها 

 «اند.ایستاده
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 ام. تا نایستیام؛ و حاال، حاال برگشته ام، پریدهام، دویده »من رفته  
که ی نم  که  نروی  تا  بروی؛  کهنمی   توانی  ندوی  تا  بدوی؛  توانی  نمی   توانی 

 «بپری.
 

 *** * 
 

در بیابان برهوت،  دانم که های بلند. این را می ز و شب درا  هایروز 
دنیا  به   چشم  ، یا سر کوهی بلند ،آرامیا دشت باز، ، یا جنگل سبز، یا ساحل  

و    های غریبه دارد و صورت   دیوارهای پرلک بسته دراتاق  دانم  می   ام.کرده ن باز
می  تار  عنکبوت  سقفش  می کنج  شکار  و  را .  کندتند  می   این  کههم    دانم 

شما که  شود.  پژمرده می   ،صداپر  دود و کنار خیابان پر  ، پنجره  پشت    درخت  
 کنید؟ کنید، نمی باور می 
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 چرا گرگ لچک قرمزی را خورد؟ 

 

گفتند:  بچه  که  »ها  بروحاال  حیاط  به  و  نباید  آب   توییم  تنی حوض 
 « کنیم، پس بیایید بازی کنیم!

داغ  تابستان  عصر   آب  آفتاب   بزرگ    ،  حیاط  حوض   و    ولرم، 
می  بود.  نمور  و  تنگ  بزرگ زیرزمین  وقتی  خوابگویند  در  ند،  اترها 

بهکوچک  باید  هم  روز    ترها  روشنی  بروند.  سر   اما  خواب  از  را  خواب 
 راند. پترها می کوچک 
 

 **** 
 

 « طور است؟بازی چهگرگ »ها گفت: ی از بچه کی 
 « .یستمبازی بلد نگرگ که من  »دیگری گفت:  
 «ست؟ا ایبازی   جوربازی دیگر چهگرگ »رسید: سومی پ 
 «ست.ا  بازیآن گرگی باشد، گرگ  توی که  ای»هر بازی  
 « گرگی هست.یک ها ی بازی همه  توی» 
 «ست.ا ی بازها گرگ ی بازی »پس همه  
 « .نیست ای نباشد، گرگی هم گر بره»اما ا 
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 « ست.ا  بازیها بره ی بازی »پس همه  
کمی   حرفی هرکس    حرف زند.  حرف    دام  کدام  است،  درست 

   کی نادرست؟درست است، حرف    کی نادرست؟ یا حرف 
 

 **** 
  
همه ن آ  گفت  بازی که  گرگ ی  آن ا  بازیها  و  شد  گرگ  که  ست، 

نیگفت گرگ  بلد  اما  بازی  بره شد.  رمید. گرگ ست،  بره  نه  دوید،  نه گرگ 
 .  دتمام ش و بازی رد کای پایی پیش گذاشت و دستی دراز کرد. بره هم ناله 

گفت:    گرگم»یکی  نشد!  بازی  که  کیفی به این  زیرزمینی  هوای 
 «برم بهتر است.می گله وگرگم بازی ندارد. 

 «ببرد.  تواند یک گله رایک گرگ تنها نمی »دیگری گفت:  
پرسید  بره »:  سومی  می یک  تنها  گله ی  پس   از  گرگ تواند  ها  ی 

 «ید؟بیابر
ها اندازد. اما گله کار می   را بهند و فکرش  ماش می گرگ تنها خامو 

به  هیاهو  فقط  می   همیشه  به راه  غوغا  و  می   اندازند  می پا  وقتی  کنند.  گویند 
کوچک بزرگ  خوابند،  در  به ترها  اگر  نمی ترها  را رخواب  خود  باید    به   وند، 

 خواب بزنند.
 

 **** 
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بهبچه   را  که شنیدند، خود  را  پا  زمین   زیر.  خواب زدند  ها صدای 
تنن خواب مناک  و  بود  گرم  روشن  روز   و  بود  اما گ  بود.  سخت  بازی 

 بازی آسان  آسان بود. گرگ 
گرگ  »بلند کردند و دم گرفتند:    ها سردای پا که دور شد، بچه ص  

  « آمد! گرگ آمد!
 «گرگ آمد و رفت.»یکی گفت:  
 «گرگ اصاًل نیامد.»دیگری گفت:  
 «گ آمد؟گفت گر که ود چوپان دروغگو ب »سومی پرسید:  
آمد،  آن   گرگ  گفت  را   حتماً که  پایش  صدای  یا  بود  دیده  را  گرگ 

 و خواب گرگ را دیده بود.  بود  شنیده بود یا خواب رفته
 « »پس چوپان دروغگو نبود؟ 
 « بود.»چوپان تنها  
 « ماند.آمد، چوپان تنها می گ نمی »اگر گر 
می   حرفی  کدام  هرکس  است،  درست  حرف  کدام    حرف زند. 

وقتی    گویندمی   نادرست؟   کی درست است، حرف    ی کا حرف  ادرست؟ ین
                                                           ترها باید ساکت بمانند. ترها در خوابند، کوچک بزرگ 

 
 

 **** 
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بود و بچه عصر    زیرزمین تنگ  و  بود  را  تابستان دراز  نه خواب  ها 
شود با قصه خواب  ها را می یند بچه گوا. می ر  وشی دوست داشتند و نه خام 

 کرد.
می   خوابمان  بشنویم،  قصه  »اگر  گفت:  قصه  یکی  اگر  اما  گیرد؛ 

 بگوییم ...«
 دیگری گفت: »پس یکی بود، یکی نبود ...« 
 ود، یکی نبود؟« ید: »چرا یکی بسومی پرس  

 
 **** 

 
بچه همه   قصه ی  لچک ها  شنیده وقرمزیی  را  یکی گرگ    ، بود  اند: 
کرد،  قرمزی که کنار جنگلی زندگی می روزگاری ... شنل   . روزی،یکی نبود

 ...  ی مادربزرگش شد تاراهی  خانه 
می  شنل »گوید:  یکی  این  حرف اما  دخترکوچولوی  شنوی  قرمزی، 

دهد  ی من هیچ به مادرش قول نمی قرمزی  قصه ترهاست. شنل رگ ی بزقصه 
 « .نرودراهه که حواسش را جمع کند و به بی 

 «ش را دوست ندارد؟گر مادرچرا؟ م »
گیرد،  »مادرش را خیلی دوست دارد. اما وقتی سبد را از دست او می 

پرنده   ش گوش  آواز  شاخه جنگلی   ایبه  از  که  شاخه  ایست  دیگر  به  ی 
 « .پرد می 
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می   قصه لچک»ید:  گودیگری  دلش  قرمزی   اصاًل  من  ی 
 «ی مادربزرگ برود.خواهد به خانه نمی 

 « وست ندارد؟رگ را دگر مادربزم را؟ »چ  
 « ترسد.»مادربزرگ را خیلی دوست دارد. اما از راه دور  جنگل می  
می   قصه سومی  دخترکوچولوی  »اما  هم گوید:  خودش  من  ی 

 ترسد.« رد یا از آن می داند جنگل را دوست دانمی 
 

 **** 
 

گفت:    شنل »گرگ  می سالم،  کجا  قرمزی  شنل   «روی؟قرمزی. 
ر گر میان گرگ بدجنس و حیله   «برم.راکی می ربزرگم خودی مابرا»گفت:   ب 

 ... ی مادربزرگ رساندقرمزی خودش را به خانه زد و زودتر از شنل 
می  قصه »گوید:  یکی  نهاما گرگ   و  است  بدجنس  نه  من  گر. حیله   ی 

وروز  بدحال  خرم خبر از دل  گرگ گرسنه ووسیر و خوش رمزی  شکم قشنل 
 « ندارد.

شنل گرگ  »ید:  وگمی دیگری   می تا  را  ترس  قرمزی  از  لرز    بهبیند، 
 «گذارد.می به فرار  کند و پا  افتد و دو پا دارد، دو پا هم قرض می می 

ای جنگل  هقرمزی گرگ جنگل مثل گل گوید: »برای لچکسومی می 
   های جنگل مثل گرگ جنگل.«ل است؛ گ
 

****   
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ت و مادربزرگ  نبود. رف م ه هی گرسنترها گرسنهی بزرگ قصه   گرگ   

 .  و خورد  گول زد قرمزی را هم خورد. شنل  گول زد و را 
می  پرنده»گوید:  یکی  همان  شنل اما  که  آوازش  ای  به  گوش  قرمزی 
پرنده را خبر کرد.  داشت،  دیگر  رپرنده های  کردند.  ها هم شکارچی  ا خبر 

ز  ا  حالقرمزی و مادربزرگ را سالم و سرشکارچی تیری شلیک کرد و شنل 
 «...گ بیرون آورد شکم گر 

قصه وقتی  می به   و  شنل سر  می رسد،  خودش  با  که  قرمزی  گوید 
 ... ترها را هم گوش نکرد وشود حرف بزرگ می 

می  بود،  »گوید:  دیگری  گرسنه  هم  بیچاره  گوشت گرگ  خوار.  هم 
بی مادربز هم  بود،  بیمار  هم  لچکرگ  ساده پناه.  هم  هم  قرمزی  بود،  دل 

 «شود.ای خبردار می شکارچی   برد، نهبر می ای خ نده پرنه دست  تنها. 
 « قرمزی را خورد؟آخر چرا گرگ لچک »: پرسدمی سومی 

می بزرگ  بچه ترها  سزای  نترسد،  گویند  از گرگ  و  نشنود  حرف  که  ای 
 ت.همین اس
ترها باید بیدار  ند، کوچک اترها در خواب قتی بزرگ و  گویندها می بچه 

 بمانند.  
درست  کی حرف  رف نادرست؟ یا کدام ح ست، اکدام حرف درست 

 نادرست؟  کی است، حرف 
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 حکایت پلنگ 

 

گفتند روزی روزگاری، در جنگلی، پلنگی به دنیا آمد حکایتی بود! می 
 « ام؟من کی »و پرسید: 
 «تو پلنگی.»گفتند:  
 « من کجایم؟»پرسید:  
 « تو در جنگلی.»گفتند:  
 «چه باید بکنم؟»پرسید:  
 «کنند.ها می ی پلنگ باید آن کاری را بکنی که همه »ند: تگف 
 «کنند؟ها چه می ی پلنگ همه »پرسید:  
زنند و شکم می شکار پرسه    ها در جنگل پی  ی پلنگ همه »گفتند:   

 «د.کننخود را سیر می 
 «دیگر چه؟»پرسید:  
 «کنند.دیگر این که جفتی پیدا می »ند: گفت 
 «و دیگر؟»پرسید:  
 «شوند.دار می یگر این که بچه و د» گفتند: 
 « شود؟بعد چه می »پرسید:  
 «شوند و ...بعد دیگر پیر می  ... بعد »گفتند:  
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گفت:    و  غرید  بار  نخستین  برای  کوچک  زندگی  »پلنگ  این  اما 
 «زند.ل نمی چنگی به د 

 
 **** 

 
درپی آمدند و گذشتند و  دیگر باید گفت! گفتند روزها پی حکایتی   

اما شبی مهتابی غرید    ...  ها زد و شکارها گرفت وپرسه   جنگل  آن پلنگ در
 «زند.نه، راستی که این زندگی  پلنگی چنگی به دل نمی »و گفت: 

اش را به  هوتمام در آسمان خندید؛ باد شبانه صدای خندماه تابان  
زدنی یک دل نه،  برهمسربلند کرد؛ ماه را دید و در چشم  زمین رساند. پلنگ

د دل، ع  د.  شق شاس 
 

 **** 
 

راه افتاد؛ از جنگل بیرون رفت و به کوه و بیابان    گفتند آن پلنگ به  
رفت  و  رفت  و  رفت  بی   ؛زد.  تشنه،  بی گرسنه،  و  وتوش  بی تاب  و  قرار.  دل 

. خنده بر لب آورد؛  ی برآورد و ماه را به چنگ گرفت باالی کوه رسید. دست
 .دشکار  ترسیده را به دهان برد و به آنی بلعی

آر  و  و  توانا  سیراب،  و  سیر  بیابان بعد،  از  و  آمد  پایین  کوه  از  ام، 
 گذشت و به جنگل رسید. 
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ها درپی آمدند و گذشتند و آن پلنگ در خانه پرسه و دوباره روزها پی 
نه، راستی که این  »و گفت:  اما شبی مهتابی غرید    ...  فت و زد و شکارها گر

 «زند.زندگی  پلنگی چنگی به دل نمی 
اش را به  د شبانه صدای خندهوتمام در آسمان خندید؛ باابان اه تم  

 دل شد.زدنی بی برهممزمین رساند. پلنگ سربلند کرد و در چش 
 

 **** 
 

از ج   و  افتاد  راه  به  بار دیگر  پلنگ  آن  به  گفتند  و  بیرون رفت  نگل 
  و دل  وتوش و بی تابتشنه، گرسنه، بی   ؛بان زد. رفت و رفت و رفت کوه و بیا

برآقبی  دستی  رسید.  کوه  باالی  دندان  رار.  گرفت.  چنگ  به  را  ماه  و  ورد 
 نمایان کرد و شکار  ترسیده را دزه ذره گاز زد و خورد.

آ  پایین  کوه  از  سیراب،  و  سیر  آرام،  و  توانا  بعد،  بیابان و  از  و  مد 
 رسید.گذشت و به جنگل  

پی   روزها  دیگر  بار  بو  پلنگ  آن  و  و گذشتند  آمدند   زمین  ر درپی 
نه، راستی  »اما شبی مهتابی غرید و گفت:   ...  ها زد و شکارها گرفت و پرسه

 «زند.که این زندگی  پلنگی چنگی به دل نمی 
اش را به  هوتمام در آسمان خندید؛ باد شبانه صدای خندماه تابان  

 تاب شد.زدنی بی برهممبلند کرد و در چش  زمین رساند. پلنگ سر 
 

 **** 
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پ  افتاد و از جنگل گ، سونلگفتند آن  به راه  بار  بیرون رفت و به    م 

دل و  وتوش، تشنه، گرسنه و بی تاببی   ؛کوه و بیابان زد. رفت و رفت و رفت 
یرون آورد و شکار  ترسیده را  قرار. باالی کوه رسید. پایی بلند کرد و زبان ببی 
 نرم لیسید و لیسید.  نرم

ا  توانا،  و  آرام  سیر،  و  سیراب  بعد،  پ  زو  بیابان  کوه  از  و  آمد  ایین 
 ه جنگل رسید.گذشت و ب 
ها  درپی آمدند و گذشتند و آن پلنگ بر خاک پرسه و باز روزها پی  

ی که این  نه، راست»اما شبی مهتابی غرید و گفت:    ...  زد و شکارها گرفت و 
 «زند.ل نمی زندگی  پلنگی چنگی به د

اش را به  هی خندادوتمام در آسمان خندید؛ باد شبانه ص ماه تابان  
 قرار شد.زدنی بی برهممر بلند کرد و در چش زمین رساند. پلنگ س

 
 
 

گفتند آن پلنگ، باز به راه افتاد و از جنگل بیرون رفت و به کوه و   
رف  و  رفت  و  رفت  زد.  بی بی   ؛ت بیابان  و  بی دل  و  وتو تابقرار،  تشنه  ش، 

چنگال و  کرد  بلند  پایی  رسید.  کوه  باالی  شکار   شود.  گ  ی گرسنه.  روی  به 
 وتمام را خراشید و خراشید و خراشید. و ماه تابان  ترسیده پنجه کشید

بیابان    از  و  آمد  پایین  کوه  از  سیر،  و  سیراب  توانا،  و  آرام  بعد،  و 
 گذشت و به جنگل رسید.
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پی   روزها  هم  باز  و  و  آمدند  این درپی  پلنگ  آن  و  و  گذشتند  جا 
پرسهآن  گرجا  شکارها  و  زد  با  ...  وت  ف ها  آخرین  برای  مهتابی  شبی  ر  اما 

 «زند.نه، راستی که این زندگی  پلنگی چنگی به دل نمی »غرید و گفت: 
اش را به  وتمام در آسمان خندید؛ باد شبانه صدای خندهماه تابان  

 زدنی مجنون شد. برهممرساند. پلنگ سربلند کرد و در چش زمین 
 

 **** 
 

گرسنه  می   عاشق،  پلنگ  بتش   وگویند  بی تابی نه،  و  وتوش،  دل 
به راه افتاد و رفت و رفت و رفت. باالی کوه رسید؛ اما به ماه، نه،    قرار،بی 

 نرسید!
می   دراز  دستی  نه  آرام،  و  توانا  سیراب،  و  دندانی  سیر  نه  کند، 

 کشاند.پایی باال می  گشاید، نهنمایاند؛ نه چنگالی می می 
می   تمام   می ماه   و  پلدخنتابد  خ گ   ند.  فراموش  رام  و  اموش 

 بازد. حکایتی دیگر باید گفت! کهنه رنگ می  ماند. حکایت می 
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 روزی روزگاری 

 

نهیروزگار  یروز  یک  امروزی  همین  ،  یک  ی که  و  یا  ی هست    نیست، 
  ی بود و نه یک  ی که نه یک  ی وقتآن   نه،  نبود؛  ی بود و یک   ی یک  که  دیروزی  همان 

ب  یبازنبود، شعبده  از کو  ی که در جاینشان  ی ب   نام وی بود  قاف، در  دورتر  ه 
تنها  ی باغ می تنها    یدرندشت،  روز  به  را  شب  و  شب  به  را   .رساندروز 

ن . اما میاوغصه چ غم داشت، نه هی  ی کسروچ کم باز ما، البته، نه هی شعبده 
نداشت، یا چون    یاوغصهتنها بود غم   یچون تنهادانم که  ی هم مثل شما نم

خودش    ی خداهمیشه که    ی غارکالغ فضول غار  بود.  خبری ود بخ   ی از تنهای
همه  نخود  م   ی آشپزها  یهمه   یهاآش   یرا  سر  ی دنیا  هم  حاال  و  کند 

پاید، نوک  ی مرا م   ی چشمرحیاط نشسته است و زی   یدرخت گردو  یشاخه
م ی م   باز و  »غارگویی کند  کم  غاد،  نداشت،  هیچ  کم  نداشت،  کم  هیچ  ر، 

ین  هم  ن حاال و از همی  است  بهتر   استش ر  «!ت چ هم نداشهم نداشت، هی
سر  این که  دم   یقصه   جا  باشی  یبریدهدراز  گاه  آ و  بدانید  که  ماست،  د 

خیلقصه  شما  مثل  هم  نم  ی گویتان  را  چیزها  و ی از  دلسرد    داند  شما  اگر 
برنگردانی  نشوید و پابه رو  و  وقت  یپاد  نیست که،  بعید  بیایید،  از راز  ی من   ،
شعبقدی   ی خوشبخت سر باده م  نمبیدر  ز  قول  هیچ  اما  رمز  ی اوریم.  که  دهم 
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که هر کس    ست ی چون از آن چیزهای  ؛زبان کالغ را هم من برایتان پیدا کنم
پ خودش  پیدای  ی باید  و  بگردد  زبان آن  کالغ  حرف  پس  کند.  را  ش  ندان 

 خودمان برگردیم.  یقصه نشنیده بگیریم و سر دهشنی
 

ا  ما  ز باشعبده این  اگر  باری،        فکبه  نمین  نام ی ر  که   ی ابر  ی افتاد 
داد. کالغ فضول نوک باز  ی دست نمرا هم از  قرارشودا کند، آرامخودش پی

چون زبانش را    «...  دادی دست نمداد، به ی دست نم ، »غارغار، از کند کهی م 
حرفش  ی نم راحت  خیال  با  م فهمم،  تعبیر  اگر  ی را  است،  درست  کنم: 
نمنای قصه ی طور  به  ه  یاشد،  بم  که  ی نمافته  هم  این  ترس  از  مبادا  شد. 

باز  خب، البته، اگر شعبده   : دهم کهی به حرفم م   ی برگو، شاخ طوره بپرسید چ 
 شد،  ی قرار نموآرامی ب

هیوآرام بر  هم  نمچ قرارش  آشکار  کالی کس  غارشد.  بروبر    یغار غ 
م  م ی نگاهم  غار  و  کالغ ی کند  آخر  آدم کشد.  ما  مثل  گول حرف ها   یهاها 

ما را پر از    یم را نگیرد و آش قصه این که مچ  ی خورند. برای ا نمر  لودوپه
 کشم.ی پشت پنجره را م  یشوم و پرده ی خاک نکند، بلند م 

که،      بگوید  برایتان  جانم  ماشعبده بله،  کارگاه    در    باز  بزرگش  باغ 
صبح د  ی کوچک از  که  بود.    غروب تا      اشت  خودش  کار  سرگرم  آن  در 

چ کا  یدپرس ی م  بودرش  م   .ه  خوب  دیگر  را  کارشدی این  خب،  مثل    ، انم. 
م   ی بازهایشعبده   یهمه  چیزهایی که  که  بود  این  و    ی شناسید،  پیدا  را 

ناپی  ی چیزهای شعبدهرا  اما  کند.  تابه   ی بازهایدا  شما  دکه  فقط  دهی حال  اید، 
  ی چیزها را حاضر کنند. در حال  ی و بعض  ایب چیزها را غ  ی ضتوانند بعی م 
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خواهد  نچه را که  دا و هرواهد پیچه را که بخهر  ست توانی ما م   بازشعبده که  
فکر کند و بعد، در یک    نیست یا    هست که    ی به چیز  بود   ی ناپیدا کند. کاف

ب ب  ی بخواند و انگشت  یکه حتا ورد آن   ی آن،  یا  تکان  دهد، آن چیز را غایب 
وز  هر رد که  ؛ و آن این بو رد کی هم م   ی ضر کند. جز این، البته، کار دیگرحا
 بخورد.  ی در باغش بزند و هوای ی آمد تا گشتی ح از کارگاهش بیرون م صب

 
گذار  وبه قصد گشت   یک روز صبح که به عادت همیشه، باز  شعبده        

بوده    یچیزهابه  رفت. شاید بس که    زد، ناگهان سرش گیج  ی در باغ پرسه م 
ده بود،  نمانپرده  پشت    طور شد. اگر کالغ فضول ننبوده فکر کرده بود، ای  یا

باز   نوک  و  ی م حتمًا  مثل همه   .گفت ی م   چیزیکرد  ها غایب   یاما حاال که 
م دهان  مانده،  حدسی بسته  آن   توانم  را  حرف  خودم  که  بدهم  پروبال  قدر 

ببروی ب بله،  بشود.  ترتیبرگرد  این  شعبده ه  به ب  گوشهباز  در  کنار  یاناچار   ،
  یید چرا این گل در میان بگو  . اگرنشست   افتاده از گلزار و گلستان،تک   ی گل

نبود  یهاگل نم  ، دیگر  بگویم  همه ی باید  چون  اما  که    ی هایآن   یدانم. 
توانم  ی گویم. م ی گویند که ندانستن عیب است، این را نمی ه ما م بدانند ی نم

شعبده   :مبگوی که بازچون  حواس   ی گاه  هم  هاوقت آن   حتا  ،   یپرتدچار 
  . یدا کرده بودسایه پتنومند و پر  ی رختد  یانار پرا ک   شد، ناخواسته این گل ی م 

که خود گل، بس که ترسو بود و از باد و باران وحشت داشت، در پناه  یا این 
بود  آفتاب هم    درخت جا خوش کرده  دامن  از  را  و خودش دست خودش 

پرده را کنار بزنم و بگذارم کالغ جواب این سؤال را  توانم ی م  .کوتاه کرده بود
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دانند،  ی چیزدان م ن را همه که خودشا  ی هایآن   یهمه مثل  ن هم  اما مبدهد؛  
 دهم.ی مانده را به جواب این و آن ترجیح م جواب ی سؤال ب
 

ما هم    غریب وب باز عجیشعبده   ی شدن ناگهان، گل که از سبز یبار       
همی و  بود  خورده  صداذوق   که  با  بود،  پرسیدونرم   یزده شده  تو  »  ،نازکش 

ک که  ج ینهم  «؟ی هست  ی دیگر  بگویم  وهرا  شکل  شعبده شمای   چند  باز  ل 
  ی نبود. شاید اگر وقت  ی کنجکاو یحیرت انداخته بود، سؤالش از روگل را به 

روز و  م   ی دیگر  صرافت  به  بود،  هرچه  ی دیگر  کار  از  که  هرکه  افتاد  و 
م دورو  سردی ی برش  پی  .بیاورد در  د،  صبح  روز  آن  سراما  از  دن رسیش 

بااول   یباز، براشعبده  اش  برگ سبز ساقه   ی که رو  ی دش را در شبنمر خوین 
نه   بود و در یک آن، یک دل  بود، دیده  مثال ی ب  ید دل عاشق رو س  نشسته 

ین که  افتاد، به امید ا  ی خودش شده بود. همین بود که تا چشمش به دیگر
باز دهان باز  ، سر حرف را باز کرده بود. شعبده او بکشانداش را به رخ ی زیبای

قدر نادان ناراحت شده  کوچک و آن قدر  آن   ی گل  ی از گستاخ   ن کهنه ایکرد. ن
ای  .نه  ،باشد سکوتش  تابه دلیل  که  بود  کس ن  نه  سؤال  ی حال  چنین  او    ی از 

بو  افتاده  خودش  نام  فکر  به  خودش  نه  و  بود  ایکرده  گمان  به  گل  که  د.  ن 
  دیگر   پرسیدم تو»  ، که  باز سنگین است، صدایش را بلندتر کرد شعبده گوش  

نیست. همین »هر،  گفت   با خودش   بعد هم  «؟ی سته  ی ک که هست، مهم 
کاف ببیند  خوب  ادب   ست.«ی که  نمکالغ  سرک  پرده  پشت  از  کشد ی شده 

ب ببیند، گل را  غار، خو، »غارگویدی کشد و آهسته م ی رخ م نوکش را به   ،اما
ببیند.  خوب   .ببیند را  خوب  گل  ببیند،  خوب  را  گل  ببیند،  را  خب،    «گل 
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فقطچو نیهگل   ن  را  ا  خودشان  فقط  که  کالغ ی م ستند  فقط  و  هم بینند  ها 
زنند، ما هم فقط از این دو  ی حال فقط حرف خودشان را م هرنیستند که در  

 گذریم تا به حکایت خودمان برسیم. ی گناه م 
 

اش جه قدر گیج شده بود که سرگیل گل آن ؤاباز که از سشعبده اما          
اعتنا به گل،  ی شد و باز جا بلند  .خود آمد  ه بت ب، عاقه بودیاد برد را پاک از 

 یهابا قدم   «...  شعبده»آقاشعبده ... آقا  ،کرد ی که زیر لب تکرار م   ی در حال
هم کوبید  و  پشت سرش به د، در را درق  راه افتاد. به کارگاهش که رسیتند به 

  ، ت میز کارش نشست و سر را میان دو دست گرفت و با خودش گفت پش 
نیفتا  چرا  ؟ آخرچرا» به این فکر  فضول که    یغارکالغ غار  «ده بودم!خودم 

باز  کارگاه شعبده  یپنجره  یبود و نه فضول، لبه   ی غارها هنوز نه غاروقت آن 
 ، ی آمدنشغار، پیل گفت، »غار ، نشست و در د شعبده شده بودگر آقا که دی 

پیش  ا که  الغ رک  ی حاال  یدانم چرا حرف شنیدهی نم  «.ی آمدنغار، پیشغار
هایش را که پیش من نبود،  وقت آن   یرف ناگفته اما ح   ،فهممی من است نم

  کند و به   ی بازیگوش   ی ، که فکر بکری آید، البته گاهی فهمم. بله، پیش م ی م 
بیاورد، به سر  ر دردانا و توانا س  یشعبده آقامت  قیپرقدروکه از سر  این  یجا

 ناچیز گل نادان و ناتوان بزند.  
 

ا هنوز که هنوز  ا باز شد و گویج نشعبده از همیآقا  یارگرفت  کالف       
دردسر نام خودش را  ی شعبده بده است. هرچند آقانرسی  یاته است، به سرو

نب آسان  چندان  آن  و  این  نام  کردن  پیدا  کرد،  بکنید  پیدا  را  فکرش  ود. 
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چه  دند،  همه گل و گیاه و خزنده و پرنده و چرنده که در باغ بوآن   ینامگذار
اما سختداشت   ی کافاتم  آقابود. عقل سلی  ی دیگر  یر جاکار د  ی !  شعبده  م 
م نای صفت هم    نام است، صاحب    چه که صاحب  هر  کرد که ی طور حکم 

باشد م باید  صفت  نام  که  این  حاال  نی .  صفت  یا  م آورد    فکر آورد،  ی ام 
در  یاپیچیده فقط  که  م آقاقدروقیمت  پر  یکله ست  جا  و  ی شعبده    به گیرد 

. از بخت خوش زبان  آیدآید که نمی نمی گو ت من  قصهخاصیی ز و بدرا  زبان 
هم    ی زرگر برای کالغ  ندارد.    جا  جدل  و  عادت  ن ای  پس بحث  به  هم  بار 

،  جهت گذریم. به هر  ی آوریم، م ی چه که از آن سر در نماز خیر آن   همیشه
د وچننچندی از    بعد نبود،    ی ما این کار نشدن  یآقاشعبده   ی که برا  ی جایاز آن 

پیدا کرد؛    ی یا صفت و نام   ی ش بود، نام و صفتبرروز، هرچه که دورو نه شبا
همی جمله  خواسته از  که  خودمان  کالغ  صفت   ن  و  کالغ  نام  به  ناخواسته 

 مفتخر شد. ی و غارغار ی فضول 
 

نامگذار        آخر  دم یروز  اهل    یهاهدم ،  نه  که  آقاشعبده  غروب، 
کار خستگ  ی سمبل  نه  و  دو شی م سرش    ی بود  راهد،  کالغ،  چشم  از    ی ر 

جا  آن   یزیمبوهاها و زلمو پرت خرت   یاش شد تا تکلیف همه خانه  یتوپس 
را هم معلوم کند. اما چرا دور از چشم کالغ؟ گوشتان را اگر جلو بیاورید،  

ما، هنوز هیچ نشده، خودش از    یعبده که راستش را بخواهید آقاش  گویمی م 
صفت و  کالغ   ی نام  به  پده  بخشی  که  خوبود،  هیچ  و  بود  شده  ش  شیمان 

اش ،  ی، آن هم از نوع غارغاررا  ی نداشت که هر جا و هر دم یک فضولباش
بهتر البته  حاال  بکشد.  یدک  خودش  در    است   با  حرف  درز    ی گوش   که  را 



 

85 

 

مباد خدابگیریم،  مییا  و  کند  درز  کالغ   یانه نکرده  و  شکرآب  ما  جانمان 
نه  البت   -بشود. بله، مثل روز   آفتاب  که  ، ی ابر  روزه  ست که  ن اروش   -  ی روز 

آقاشعبده    یبازشعبده   یپستو کمال  و  علم  پروبه  و   ست ا  پیمان خوب 
چیزهمه  م   یجور  پیدا  آن  جمله ی در  از  چیزها  یشود.  جوراجور    یاین 

گاه  ند بود  ی هایعروسک  آقاشعبده  ب  یرگدای که  بی که  و  ت جهی خود 
م حوصله  تنگ  آن ی اش  با  تا سرگرم  ی م   راه  یزباشب مهها خیشد،  انداخت 

بیاید.  شود   جا  خلقش  همه بله،  و  خرده کار  آن   ن ای  یریزهای  و   گوشه 
عروسک   یگوشه  بساط  سراغ  به  آقاشعبده  شد،  تمام  که   یهاپستو 

وششان  به سروگ  ی دست  ی خلقت. با خوش رقصش رف ساخت و خوش خوش 
  ی ب بازکه شبود    ن فکر در ایآقاشعبده  راه گذاشت.  شان را سربه نام کشید و  

پستو سرک    یاز روزنه   ی ا بگیرد که کالغ فضول و غارغارهاز آن   یاجانانه
که کرد  باز  نوک  و  س  »  ، کشید  از  ریس    یراندغارغار،  که  آقاشعبده  د.« 

بسبز بی شدن  و  با  ک   یجای وقت  بود،  شده  تلخ  اوقاتش   یمیلی بالغ 
عروسکدورو  که  دید  و  کرد  نگاه  را  بساط    ی برش  و  لغزیایین  پاز  پیش  ده 

چنان غضبناک به کالغ    ی است. سر بلند کرد و نگاه  زمین افتاده   ی پایش رو
  آقاشعبده   غیب و غارغارش خفه شد. بعد  کالغ م سر و نوک د  انداخت که در

  ی ند کرد و روزمین بل  یوسک بینوا را از روغیظ و غضبش عر  یماندهبا ته 
  ی سکعرو  «...  سرکش  سرکش، سرکش،»  ، بساط انداخت و زیر لب لندید

به این ترتیب سرکش  جا به دیگر جا  یهانام گرفت، هنوز میان عروسک   که 
سرکش    یشعبده که از خنده بخند. آقا  ی نشده ، زد زیر خنده و حاال نخند ک

ل و  شمای ول به شک  ی ه فکر افتاد که عروسکجا خورده بود، ب   ی نفهمی بفهم
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ب  یقواره قدو به  البته  که  کند  پیدا  نسر  ی ب ادی سرکش  به  باشد  کش   ، نه   ... و 
بهتر است. خب ، آخرراهسربه   ی  راهسربه  نباشد،  بله، در همین    ها هم   ...

آقا   گیرودار نگاه  سرباز  به  پس    و  شعبده  که  افتاد  کالغ  پستو    یروزنه   نوک 
امان از  ی ب   این باز سرکش که خنده واج به دهاوا شده بود و هاج ددوباره پی

شعبده  ز آقان خنده ترس اشن بود که اید. روه بو ماند شد، خیرهی آن سرریز م 
  ی خود ، بی برده بود که کالغ فضول ما، ازخود ک  ی را از یاد کالغ برده و کار

بتواند سر سوزنآن  فکر کند،    یهای کش به عاقبت سرک   ی که  م سر  د  درخود 
برگشتهی اصل  یجا تا سروگوش   اش  در همیبه   ی بود  بدهد.  فکر  آب  ن حال 
عروسک کهنه    یه چون عروسک نو به خندچندو   آن از ک  ی  هم درشعبده  آقا

. چرا؟ چون رمز و راز  جا نبودی هایش بیدراز مثل زبان پرید. حیرت کالغ  
البته و صدالبته بر آقا  یخنده بوده و  ده معلوشعبسرکش درست است که  م 

قصه ؛  هست  بر  مع  یپرتجربه  یگواما  هم  بر  امروزه  رسد  چه  نشده،  لوم 
کم  ایروزن آ  یتجربهکالغ  چون ه.  از  که  سر    یندهخ   یچراون  سرکش 

بدر مثالً ی بیاوریم،  که  گیرم  است.  ثمر  و  پیش سود  برگشتن  از  سرکش   ،
اده بوده؛  خنده افت   ار بهاختیی قدر شاد شده بوده، که بگر آن دی   یهاعروسک 

کم ی از  آزرده  براآقا  ی فلطا  پی  یشعبده  زورک سرو   شحفظ ظاهر    ی همسرها 
را  ا  به   خودش  ح نداخنده  از  که  این  یا  بوده؛  این    رص خته  بله،   ،...

به جایرها هرتفسیروتعبی راه  است،  کننده    ی برد. حاال هی نم  ی چند سرگرم 
کش چرا؟  ، سر، »غارغار، سرکش چرا؟ غارغارکالغ نوک باز کند و بگوید

ب  « را  راستش  هم  چیزباز  کالغ  حرف  از  نم  یخواهید،  شود.  ی دستگیرم 
رو باسخ  ی شاید  نامگذار  بده شعآقا  نش  به  و  ا  ی بوده  یا  او  داشته؛  عتراض 
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م   ی خیل خندهی ساده  دلیل  هشدار  یخواسته  او  به  یا  بداند؛  را    ی سرکش 
خنده  که  خدابدهد  مبادا  بخورد،  فرو  را  غضب  ی اش  دیگ  باز  نکرده 

به آقا یا  شعبده  و  بیاید  مایه جوش  حال  هر  به  معن  ی...  و  سرکش    ی خنده 
هر کالغ  بحرف  نچه  ا ود،  که  ین  تیجه  کمآقاشد   ، کم  گیج  ی شعبده    ی و 

شد،  خلقکج  پیدا  رویش  پیش  تا  و  افتاد  نو  عروسک  یاد  به  دوباره   ،
برا  « سرگشته»   ، گفت   ی معطلی ب پیدا    ی آن که کالغ فضول مجال فضول   یو 

ه که بور  یرون رفت. البته، کالغ گرچ از بساط گرداند و از پستو ب  ی نکند، رو
زده  وغ   یاهطور که با چشم ت و همان نداخ یتا نوتک   شده بود، خودش را از 

شده بود، نوک باز و بسته کرد که،   مثال عروسک تازه ی جمال ب یمحو تماشا
 « غار، سرگشته برگشته.غار  غار، برگشته سرگشته.»غار

 
  یبازشب مهده هر بار که بساط خیآقاشعب  ،از آن شب به بعد  اماو         

ته در  داشت، از مهارت سرگش ی وام   یبازبه    ها راانداخت و عروسک ی راه م 
م   ی بازیگر م ی حیرت  خشنود  و  خوشحال  پیش  از  بیش  و  نوک  ی کرد  شد. 

آید و نرم باز  ی م   شترپی  ی ککالغ که هنوز پشت پرده طاقت آورده است ، کم  
بس  م و  چ »  ، شودی ته  چ   چرا؟  ی غارغار،  چرا  شاید    «؟ی غارغار،  گرچه 

رهیز کنیم، به چند دلیل پ ی قیچفرز وا ترضول رن باشد که نوک فصالح در ای
یکی م  خیلاین   ی کنم:  قیچ  ی که  کالغ،  خوش  بخت  از  دستم    ی ساده،  دم 

هم در دسترس بود، شرط انصاف نبود    ی نیست؛ دیگر این که حتا اگر قیچ
  کالغ ی،بوق بعد از نودو ، ین که حاالالغ را تجدید کنیم؛ سوم هم اکه تنبیه ک

پاسخگوزچیهمه  و  و نزچیهمه   دان  شده  دان  است پس    .پرسشگر  از    بهتر 
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واضح و    البته  بله، بله،   : که  برومو در جلد عالمان فرو    نم فرصت استفاده ک
   یو خشنود ی مبرهن است که خوشحال

د  ایگو، شد که من قصه است بدانی  خوب   ؛... اما نه  آقاشعبده از ... از 
 کس و    بس که از همه

قصهچی  همه   گفتسروی ب  یهاز  حرف به  دیگر    ام،ه ته  به  ی هیچ  حتا   ،
حرف   -خودم    یهاحرف  به  بیشتر  هم  بلکه  یقین  -خودم    یهاو    ی هیچ 

این کالغ فضول  ی طور که نمهمان را بخواهید،    ندارم. راستش  از  توانم دل 
ش  از  بکنم،  نم خودمان  هم  ب  ی ک  ب  از    ی حال  رس  شایدرم.  توانم  آقاشعبده 

نو  ی و چابک  ی چست بودعروسک  ن  . پیدایش  از  یا  سرکش    همتایکه    اینه، 
خودش    ی از تردست   خیلی ساده، فقط یا    .بود  کار درآمدهر اززی ه قدر سربنای

بود،  خوش  هرچه  بود.  شده  نبودخوشانش  حرفی  این  آقاشعبده    در  که 
بدان  ی نفهمی بفهم سرگشته   یدلبسته  ی ندانی و  شده  زدردانهزی ع  یاین  اش 

سرکش  به  کرد و  ی م   اش رجیدو تم  جا تعریفی ب وقت و جاوی ب وبود و وقت 
سرکو م بینوا  م ی فت  پایین  را  نوکش  پرده  پشت  کالغ  و  ی زد.  گیرد 

م »  ،گویدی م   ی نشنوی بشنو م ی غارغار،  غارغار،  ریزد،  ری ی زد  ...«  زد  زد 
باشمگوقصه  من  که  ندارهیچ    ، ی شما  روکه    ی به کالغ  د خیال    ی سوزنش 

تان را  یکنجکاور  با  ن ایست  ا  . شما هم بهتردبکن  ی اعتنای  خط افتاده باشد،
ه    ی قدر به آن یک حال آقاشعبده آن   د. به هرنشوی  ی و پاپقورت بدهید   ه و چ  ب 

ه گفت که این یک  ی و به این یک ه و پ  صبرش لبریز شد و جرش    یکاسه   ی ا 
پاک  و  ن  ی رو  درآمد  شده  هرطور  که  افتاد  جور  یاقشه قوز  و  دق    ی بریزد 

  سرکش   آمد،ی پیش م   ی فرصت  تابود که  بعد    از آن بهپس  کند.    ی دلش را خال
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سرگشته   در  پچ  بخت   یگوش  پچ  خیلکرد می برگشته  با    ی .  که  نگذشت 
  حریف  فن همه  سرکش    که از بر بود،   ی هایوفنفوت که داشت و با    ی زبانسرو

ماهواسربه   یگشته توانست سر  ما به   ی را هوای  ی  راه  از  و  ببرد. حاال کند  در 
چندو از  بپرسیاگر  خالچونش  برد،  م ایتصه  کهی ان  دی   :گویم  گر،  خب 

گفت  ی شعبده را م آقا  د ب  ی گاه  . به میخ  ی زد و یکی به نعل م   ی اصطالح یکبه 
گاه را  ی و  سرگشته  یامجیز  دوست  ی وقت  .  در  وقتی درم   ی از  و  دیگر    ی آمد 

م سرسنگی جایی ن  به  را  کار  عاقبت  سرگشته   ی شد.  که  که    یرساند  بیچاره 
که  این  یشد و به جا  حیرت ندررا  س    د، پاک ته بو انگار شیطان در جلدش رف 

بب  یهامحبت مهروقدر   و  بنا  یجای جا  بداند،  را  را    ی ناسازگار  ی آقاشعبده 
نباید نادیده گرفت که بدقلق بیشتر از    ی گذاشت. خب، این را هم  سرگشته 

. این به  گرفت ی اش ریشه م ی از سردرگم  اش آب بخورد،ی آن که از ناسپاس
که  هرکنار،   شکتخ  کاره ناب   سرکش  چند  کا  را  م  دل سرگشته  از  شت در   ،

نامگذار که  نباید گذشت  این   سرگشته  یحق  از  بود.  آقاشعبده  ها کار خود 
اگر  گذشته،   هم  هم  باز  را  این  نگذریم،  حق  کرد   شودنمی از  که    کتمان 

عروسک روسک ع که  است  درست  هم  علاها  و  بایی ند  د  القاعده 
باشندودهان وگوش چشم و    باشد، چه    هرما  ا  ؛بسته  دیدن  چشم  خاصیت 

گو خاصی خاصیت  و  شنیدن  حرف ش  دهان  است ت  بی زدن  بگویم، .    پرده 
وقتش  ی ب  یاحاال به وقت    -ی  عاقبت روز  ی دهان هر  گوش و  هر  هر چشم و  

باشی  ی کار بهتر نداشته  بله، -ست  ا  م  روزی    ،  بستعاقبت  باز  اگر  باشد  ه 
شود که بشود؛    ی م سته،  د، بم باششود گفت که اگر باز هی شود و البته م ی م 

است که از خاصیت بود و نبود است و باید که ...    معلوم همه  و این هم بر  
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بله،  یوا  یا  ... قصه   یواای  ،  حال  و    ی گویبه  بزند  بیرون  خط  از  که 
نییخدا به  النکرده،  قربتًا  قصد  ی ت  شاید،  را    یهاغرض والله  خودش 

دانا،    یگوا قصه برود، یمنبر    ی الیا باناخواسته در لفاف قصه بپیچد،  خواسته 
ک  -گو، بشود که ...  قصه   یدانا  ی یعن م  ام، نگفته  دم به تله داده   ی حاال که ک 
بله،-گذرم  ی نم دانایقصه   ،  فکر  و  بگوید  قصه  که  همین  نادان  ی گو  را    ی و 

   است. هترب  برای دیگران بگذارد، البته که 
 

ای  بگذریم.         به  ک ن رسیدیم  کار جا  به    یهای ندواه سوس   ه  سرکش 
توانست مثل گذشته  ی خواست، نمی یگر سرگشته، اگر هم م جا رسید که دآن 

  ی شعبده خیلها که دست برقضا آقااز شب   ی سرانجام شب  . کند  ی رقصش خو
سر بودهم  ای  سرگشته  ،دماغ  آن نسر  پا  و  وقت  جا  ،  یبازشب مهخیجا، 

نیت لق و خوش خ خوش   یهاشعبدخود رقصید که آق  قدر ادا درآورد و سر  آن 
سربه    نیت آن که    ی چشمتان روز بد و شب بد نبیند، ب،  برد ودر  را از کوره به 

دراز کرد و سرگشته را میان مشت   ی دست  را داشته باشد،کردن سرگشته  ست نی
ه  به  و  دورگرفت  چند  و  کرد  بلند  چر  ی وا  سر  به دور  و   یآسانخاند 

هفت آب که  کرد  پرتش  چنان  در    ،باغ  ی فرسنگ هفتاد   نه،  ی سنگفرخوردن 
و    ی بیابان دو آبی بپرت  نهادش    ی بامبوعلف  از  آه  و  خورد  گرم  زمین  به 

خب، البته انگار آب از آب تکان نخورده   «بعد چه شد؟ »پرسید، می  برآمد.
آقاشعب چون  راحت   ما  یقصه   یده بود؛  خیال  ات  با  تخت به  تا  رفت  اقش 

 د.بینرین بخوش و شی یهابخوابد و تا صبح خواب 
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ن زده که خداوند عالم چنیعروسک فلک   وروز د از حال بشنوی  اما       
چشم  بینوا که تا    یبیچاره   . را هرگز نصیب گرگ بیابان هم نکند  ی روزوحال

آقا  نوازش  دست  بود،  کرده  را شباز  بود  عبده  کرده  احساس  خود  سر  و    بر 
دچار شد    ی بالی   به   هوا ی برش فقط گل و بلبل و باغ و چمن دیده بود، بدورو 

هنوز  که  هنوز  بایگ   است   که  که  چنان  آن  شر  از  خالص دو ویا  پیدا   ی شاید 
که تا نافش    -آدم    یاول مثل بچه   ی ماسرگشته  که   گفتن ندارد نکرده است.  

م  م ی را  سر  شیون  آه   ی زاروه گری  ی بنا  -دهد  ی برند،  گذاشت ونالو  را    ؛ه 
اند، ده که مصیبت دی   هاآن   شد.خون   یچشم گریانش دو کاسه قدر که دو  آن 

م  آب روان عاقبت    یاشک هم مثل چشمه   یدانند که چشمه ی البته خوب 
م  چشمه   ؛شودی خشک  که  طایفه   یهرچند  هیچ   یاشک  وقت  تمساحان 
  یاد رسید و و آه نوبت ناله و نفرین و فغان و فرشود. بعد از اشک  ی چنین نم
اد به آسمان رساند  رد و دن کو لع  بیراه گفت و طعن تا توانست بدو  سرگشته

این زبانتا  چسبیکه  سقش  به  هم  جوش ش  از  دید  ود.  افتاد،  که  خروش 
این   ی گزیرزوگری جز  در  ندارد  و چاره که  برود  فرو  تأمل  و  تفکر  به    یابحر 

به جای  اما؛  حال خود کند بود که    نرسید.  ی هر چه فکر کرد عقلش  از  این 
ول   یناچار و  شد  راهوبلند  تا    شت د درو  ی ویالن  چه  شد  خدا  ببیند 

 آورد.ی پیش م  خواهد و تقدیر چه ی م 
   

در          سرگشته  درندش  غیبت  معلوم،  باغ  قرار  از  آقاشعبده،  نه  ت 
زمین   به  را  ب  آوردهآسمان  آسمان  به  را  زمین  نه  و  بودبود  می.  رده  ان سرکش 

آداب عا  یهاراه سربه  و  بارقل  م   یدان  م ی به هر جهت  و  امدپلکیی لولید    ا ؛ 
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م  چه  آن ی هر  با  را  خودش  یا  سازگار کرد  آن   ها  یا  را  کند  راهها  خودش    به 
گیاه و  از روز اول و ازل مهراز آن طرف، نه که  .  فایده بود که بودبی ،  بیاورد 

نشد  یمار  یمهره قسمتش  و  بودنصیب  نشده  که  بود  دل ،  ه  کردن  نرم    در 
  ی ارهارش به کس  همیشهمثل  برد. آقاشعبده  کاری از پیش نمی شعبده هم  آقا

خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان، آقاشعبده  اما از    .جفتش گرم بودوطاق
شدن جای سبک و به از دلش کنده شده    یاپاره ارزن   حال کسی را داشت که

ارزنبه   کوهی قد  قد  به  شده   ی،  گاهباشد  سنگین  و  یتارگرف   یمیانه   ی .  ها 
م روزمره   یهای دلمشغول  احساس  ناگهان  چیزک  کرد   ی اش  کرده    یه  گم  را 

هیچ   .است  البته  چیزگمت  وقخب،  شعبده  آقا  ی نگران  یمایه   یبودن 
خبره   ؛شدی نم که  پی  یچرا  گم کار  و  بود. داکردن  کار   نه،   کردن    گیر 

نبود.  ی ماآقاشعبده  اینجا  بته،  ال  ،ز همان ب بسم الله قصه روشن شدا  در 
آقا توانا که  و  دانا  هرست شعبده  زو .  ما  که  ا چند  آقا ز  دتر  و  خود  نام  شعبده 

برا پی  یصفت  نکر او  دردسرهاده دا  صفت   یایم،  و  ما نام  گریبانگیر  هایش 
م  توانای  .شودی هم  که  کنیم  روشن  بیاییم  باید  حاال  که  ترتیب  این    ی به 

ماآقاشعبده  و    ی  و  فقط  در حد  دانایفقط  بودی حدود  ااش  به    ما.  زبان  اگر 
م  غیب  که  کنید  باز  تمسخر  و  هو  گویم  ی طعنه  است؛ ن میهمیشه    طور 

م   چند اهل جنگ و جدل هر را  این  ابداً   گویم که اصالً ی نیستم،  قید    و  این 
و    ی شعبده است که داناین فقط از بخت خوش آقاهمیشه را قبول ندارم و ای

همی توانای با  می می د.  نخوانی م   اش  نه.  کسان  گویمگویید،  که    ی هستند 
توانایی دانای از  بیشتر  فضوک  .است   شان ی شان  م الغ  نوک  کهی ل  ،  تکاند 

وا»غار وا   ی غار،  او، غارغار،  ...  یبه  او  تقلی  «به  آقابه  از  شعبده محلش  د 
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م ی نم ادامه  و  کسانی گذارم  که  توانای  هستند  هم  ی دهم  از  ی که  بیشتر  شان 
فوراً است   شان ی دانای م   . کالغ  را عوض  به    یواغارغار،  »  ،کند که ی وردش 

وب  آقاشعبده خ   که، یم و برسیم به این بگذر «...دیگر  به   یوا  غارغار،  ،گردی 
به نیت تأدیب و تنبیه و    یا   ، را  یادرآمدهازآبی آمد که عروسک یاغی یادش م 

است. نه،  ، که از نظر دور کرده  خشم و خروش، نه که سربه گم  یاز رو  یا
شک، که    ی ، نه از رویگداری ده بود. حتا گاهبروبرگرد نداشت که گم نکر

قصد سراغ،  تفنن  به  جهان   به  م جام  سرسری نمایش  تا  به    ی نگاه  ی رفت 
بدربه   یسرگشته  و  بیندازد.  ی در  پیداست پناه  این   ناگفته  در  وقت که  ها  جور 

شعبده  غضب آقا  وفکر عاقبت کار را بکند و از غیظ  که  آن   بی کالغ فضول  
را  یاواهمه  دلش  پنجرهبه  پشت  معلق  اجل  مثل  بدهد،  آقا  یه  شعبده  اتاق 

  «به او نه به شما ...  یواغارغار،  ، »جنباند که ی بند نوک م ک شد و یی م پیدا  
وقت تا  نم  ی و  متوجه خود  را  آقاشعبده  نافذ  نگاه  نم دید، ازی تیر  و  ی رو  رفت 

  به   ی عالم  اعتنای  یت که آقاشعبده اس  مثل روز آفتابی روشنزد.  ی غیبش نم
قصه مثل  و  نداشت  کالغ  بند    یگوحرف  در  حرف   بودن وچندپهلجاهل 

آمد و در  ی کالغ خوشش نم   یده ساده از حضور سرز  ی فقط خیل  . نبود  کالغ
م  همیشه  حال  ناخواسته ی عین  گناه  از  زود  یا  دیر  فضول    یتوانست  کالغ 

زبان  حیوان  و  خو بگذرد  حال  به  را  پس  د  بسته  بپرسید  اگر  حاال  بگذارد. 
آقاطو چه مهربان بخشنده  یشعبده ر  نگذش   ی  سرگشته  گناه  رناز    یدت، 
اگر  کنی نم بگویم  که  قصه ی م که  م  که  نم  یگذشت  قصه  شد. ی ما 

تنها خدا عالم است و بس. جواب نیی خدای را بخواهید،  بودار  ماش  و  دار 
ناه سرگشته دانسته بود و  گویم چه بسا به این دلیل که گی هم اگر بخواهید، م 
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کال نادانستهگناه  این   .غ  از  بیشتر  اگر  پاپاما  بخواهید  بی ها  وید،  ش ام 
م   ی معطلی ب قصه ی اقرار  که کمیت  در    ی وگکنم  ناتوان  و    یتراشبرهان نادان 

م آن  حاال ی قدر  همین  که  است  این  در  کار  صالح  که  هر    لنگد  پیش 
که    یاپرسنده بیاید  کوتاه  و  بیندازد  دوراندیش   ، اینلنگ  ت  ی نهایت  دبیر و 

گیرواس وقت  سر  برگردیم  پس  آقاشعبده   یگرهت.  که  مان،  خود  یکار 
 بود.    ی و نزدیک یود و در دورنب ی ور که گفته شد، در گم و پیدایطهمان 

 
ساده   ی ندارد. خیل  ی چندان هم سردرگمجانم برایتان بگوید که،  بله،     

 شود گفت که  ی م 
چ    اگر  کس   ییزآقاشعبده  م   ی و  دور  ن ی را  دیگر  آن ی مکرد،  توانست 

کرد که  ی کم م طور ح اینمنطق  چیز و آن کس را نزدیک کند. چون عقل و  
دور نزد   یبین  یک  اعدتاً ق  ی کی و  منطق  ی باید  انتخاب  و  کرد  انتخاب  و   ی را 

حاال که سرگشته را به  از این قرار،  .  است   برگشت ناپذیر  عاقالنه هم طبیعتاً 
شود نزدیکش  ی رسید که م ی فکرش نم ها دور کرده بود، به نگ فرس   ی هر دلیل

نزدیک احساس  او  با  یا  هم    بنابراین  کرد؛  ی کرد  کار  این  انجام  پس  از 
 د. آم ی برنم

 
دور و    یهاسال   شاید  کهپس برگردیم به سر وقت سرگشته و بگوییم      

  . چرا؟ است   سرگشته کارساز بوده  یشعبده برااز آقا   یدراز و تلخ و تند دور
و شکست و    ی و دشمن  ی دوست  یو ترس ، که مزه   ی چون نه فقط طعم تنهای

ر با گل  طو م خوب خوب چشید. همیندیگر را ه  یچیزها  ی و خیل  یپیروز



 

95 

 

شد و آخر کار  و گیاه انس گرفت و با پرنده و چرنده و دونده و خزنده آشنا  
جوراجور    یفن کارهاوکمک فوت هم با انس و جن حشرونشر پیدا کرد. کم 

خوب که  ی ما،  سرگشته میان سرها درآورد.    ی ده سرخررا یاد گرفت و خرده 
خ استخ و  روان  کرد  افتاد  د  فکر  این  به  شد،  برااستخواندار  خودش    ی که 

بود، البته،    ی بشود. فکر غریب  ی حسابودرست گردان  پا عروسکخودش یک 
عروسک تابه   ی که  اشاره که  به  خودش  دیگر  یحال  و چرخی  ی انگشت  ده 

را بچرخاند و بگرداند    ی دیگر  یهاد عروسک گردیده و رقصیده بود، بخواه
برقصاند؛ هباما    و  فکرهااالخره  منکر  باشد  چه    که   غریب وعجیب   یر 

فکر  ی نم که  نه  بگویم که،  را هم  این  نشده  دیر  تا  این گذشته  از  شود شد. 
خدا و  بود  رفته  جلدش  به  شیطان  م   یکنید  پا جای ناکرده   ی اپ  یخواست 

همین نه،  بگذارد؛  و    ی بختکالله   یر جوآقاشعبده  افتاد  کار  این  صرافت  به 
رچه و  ها، که هشت که دیگر نه فقط عروسک نگذ  یچیز  رفت واش را گی پ

بسیارپا   یپا گرفته تا هزارپاپا و آدم دواز مرغ یک   کرد،ی که را که اراده م هر
 رقصاند.  ی را، به ساز خود م 

 
جا به فکر  ی گاه و بی شعبده بکه آقا  ینادر  یاز روزها  ی و اما در یک       

  ی گوش این که سرو   یبرا  فضول هم  غ ا کالسرگشته افتاده بود و دست بر قض
بدهد  به دورآب  به  س،  بود؛  رفته  سربه دورها  دوروبر  کالفه  که  ها راه رکش 
جهان ی م  جام  آقاشعبده  تا  و  نمپلکید،  دوید  پیش  کشید،  پیش  را  ایش 

م به گوش  دورافتاده   ی خبر  شایداند  زنگ  یار  آقااز  بشنود.  که  اش  شعبده 
بار  د آن را کنار بزند، اینزد و زو دام بینبه جا  ی نگاه  ی عادت داشت سرسر
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بود    چنان   سرکش   ی کند. فضول ی ف همیشه دل از تماشا نم برخال گل کرده 
غیظ  از  اگر  نمآقا غضب    و   که  دو ی شعبده  میان  از  را  جام    دست ترسید، 

م بی  آقاشعبده اینی رون  چیز  چه  ببیند  تا  عاقبت  کشید  دارد.  تماشا  طور 
  ی قاه شروع به خندیدن کرد و وقته د، قاردارجام ب که چشم از  آن   ی شعبده بآقا

بود،   ی که سرکش پاک کفر ،  رانش کوبید و گفت   یبر رو  ی کف دست  شده 
اعجوبه  جای  ست یا»عجب  به  کارش  عروسک سرگشته.  که    ی این  کشیده 
را آدم  و  بودی م   عالم  معلوم  هم  اول  از  جور    رقصاند.  جنمش  که 

  ی ، با صدایترکیدی م   داشت   از بغض و حسد  دیگر  سرکش که   «.ست ی دیگر
گله  و  گفت گرفته  دیگر»  ، مند  کس  در    ی هر  پستو  این  حبس  از  که  هم  را 

شه زود  شعبده که مثل همی« آقا...  کردیدی آوردید و از قید خودتان آزاد م ی م 
آخر برساند،    ، پیش از این که سرکش حرفش را به رفت ی اش سر م حوصله 

جا که   وقت و هر هرباغ  این و از جاتواند از اینی هر کس بخواهد م ،»گفت 
برود خواست  امادلش  و    «...  ،  بود  رسیده  راه  از  تازه  که  فضول  کالغ 

آقاشعبده    ی فوتوی فور که  داشت  یقین  چون  بود؛  درآورده  ماجرا  از  سر  هم 
نخواهد   ی پ را  دل  حرفش  ن  ی جرئتوگرفت،  و  داد  خود  کهبه  کرد  باز    ، وک 
خودمان    یاگر کالغ جیغو   «...  دارد اما    غارغار، اما اما دارد، غارغار، اما»

و  از خودمان  نشود  به جیغ   دلگیر  که  وداد  بگویم  باید  نیندازد،  یش  «اما»راه 
نه فقط سرکش و سرگشته و همه  ها و  راهسربه   یالبته گفتن ندارد، چون که 

رفتن از باغ  داند که بیرون ی م خوب م شیراز ه  ین و شما، که حتا خواجه م 
اگر شآقا برا  ی دنشعبده  ناشدنگشتست،  آن  به  که سرک   ی ن  وگرنه  ش  است؛ 

نمن آ ورد  سرگشته  گوش  در  نمی قدر  شیرش  و  دست  ی خواند  کار  تا  کرد 
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کند که بگویم سرگشته هم از این قاعده و  ی خودش بدهد. انصاف حکم م 
ب  قانون  اول ی هیچ  همان  از  و  نبود  بنا  ی خبر  گذاشت،    ی ناسازگار  یکه  را 

شود  ی رسد و، پس، هیچ نمی م جا  ش به کت کار دانست که عاقبی خوب م 
که  است   گفت  خورده  را  سرکش  برا  اما  .گول  و    ی ...  فضول  کالغ  که  این 

از   نکند،  ما  کفش  در  را  پایش  باز  م «اما»جیغو  منتهایش  ی یش  به  و  گذرم 
که ی م  به ی یعن  رسم  ب  هر   ،  اگر  سرگشته  غرق  ی اکحال،  یا  از  داشت  شدن 

ها  ب سرکش هم اگر بیش از این اا این حس ود. ب زدن ب دریابه نداشت، اهل دل 
آ م قااز  سرکوفت  جای شعبده  همه   ی حرف   یخورد،  با  که  چون   ی نداشت؛ 

بیرون ی گردنکش  فکر  و ازکف ها  باغ  از  آقاشدن  تیره دادن  را    یشعبده  پشتش 
م لرزبه  آخراین   باانداخت.  ی ه  حرف  آن   همه  گران  آقاشعبده  به سرکش  قدر 

به    شعبده بکند و جزم کرد که دل از آقا  شت و عزمذار گرا کنا  ی آمد که دودل 
 سرگشته خوش کند.

 
سرگشته سرکش را که مثل اجل معلق پیش رویش سبز شده    ی وقت       

دید ر  ، بود  چند  آمد.  بند  زبانش  که  کرد  حیرت  سرگشتهوزچنان  مای    ی 
و  ی مانالل  نکنم    گرفت  چه  کنم  چه  ورد  و  رفت  فرو  خودش  الک  بر  در 
درآمده   ی از تنهای بود که باالخره   خوشحال رف ته دلش  ط. از یک ش بودزبان

  ی دانست که همجواری از طرف دیگر خوب م   .پیدا کرده  ی و انیس و مونس 
آرام و    ی فضول غارغاردادن همان. کالغ  وقرار ازکف با سرکش همان است 

سک  و  سکوت  از  هم  نمکه  خوشش  سرگشته  ی ون  حال  به  دلش  هم  و  آمد 
، همین  غارغار»  فت که،رید و نشست و دم گرپو آمد و  رفت    سوخته بود،
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همین غارغار،  هست؟  که  هست  همین  هست؟  که  عاقبت  ...  نیست   »
به    ،کالغ  ی و پرحرف   یکردن خسته شده بود یا از پرغارسرگشته که یا از فکر

چار ا که  رسید  نتیجه  که   ندارد   یاهین  این  جهت   جز  هر  به  به    باری 
 .در بدهبا سرکش تن د  ی همزیست
 

آورد، سرگشته و  ی ه کالغ فضول خبر م طور کاز آن روز به بعد، این         
خواه سرکرده   با  ی نخواهی سرکش  روزهم  بوده   یاند؛  هم  و یاروغار  اند 

بده  چنان آقاشع  ی ند. پیش آمده که گاهاهم با یکدیگر کاردوپنیر شده  ی روز
از  از را  انگار  که  باشند  برده  و   یاد  خدا  اول  آقاشعع  وند ازل  خلق    یابدهالم 

تا   و  ونکرده  گاهابد    آخر  کرد.  نخواهد  خلق  دلتنگ    ی هم  چنان  هم 
اند که دنیا به چشمشان تیره و تار شده است. در هر دو حال  آقاشعبده شده 

 باغ   قدر مسلم این است که در  
. از  ماند  ه و تا قیامت هم بسته خواهدشعبده بر رویشان بسته شدآقا  

زگار  م که هنوز که هنوز است در باغش رو شعبده ه قا روز آوحال  آن طرف،
  ی نافرمانش ندارد. وقت  یهاروز عروسک وبا حال  ی گذراند، چندان توفیری م 

م  فراموشکار  یکی چنان  اگر  که  برق راه از سربه   ی شود  دست  هم  اسم  ها  ضا 
بر را  سرگشته  و  چیززبان  سرکش  آن   یبیاورد،  به از  نمها    ی وقت  .آورد ی یاد 

چندیگر   هوهم  دلش  م آن   یاان  را  کی ها  زخ کند  شیر  مثل  دور  م ه  خورده 
 کند.ی م  ی زیر را خالسربه  یهاراهسربه ل د  ی غرد و توی گردد و م ی خودش م 
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که،        بگویید  اگر  حاال  همین  باخ »  البته  شدهب،  چه   « ؟الخره 
و    اگر رضایت ندهید  «دانم، هیچ.ی تا آنجا که من م »  یم:گوی م   ی فوتوی فور

کپی آخر  بپرسیدگیر  و  باشید  چه  »،  ار  عاقبت  سرافکنده    « شود؟ی م پس 
کنم!»:  گویمی م  عرض  چه  برا  «والله  غضب    ی و  و  نشوید  براق  که  این 

م  شروع  صغراوکبرای نکنید،  به  کهکنم  مگخ »  ، چیدن  حاال  اگر  ب،  ر 
نقل    یادم بریده  یناخوش بگذرد و قصه   یا  از خیر پایان خوش   ی گویقصه 

م  چه  شم  ی شنودخ   ی برا  « !شودی کند،  زبان خاطر  کالغ  بها  دادم    بسته 
آمد دارد ...« این بار    غارغار، آمد نیامد دارد، غارغار، نیامد»  رسد که، ی م 

 ی معطلی همم و ب فی ندارم جز این که وانمود کنم حرفش را م   یادیگر چاره 
م  که، ی تفسیر  خبرچین  بنا»  کنم  کهنه   یهای بر  هرخبرچین  ما  از  کار  چند 

رندشت آقاشعبده به  باغ د  در  هایش  گردان و عروسک سک عرو   ی جدایزمان  
پاشنه   خواهند ته دلشان می چون هر سه  ،  گرددی همیشگی می روی همان 

سر کنند، بعید ر را به و در کنار هم روزگار غدا   هم برسند که یک بار دیگر به 
ما   یشعبده نیست، آقا  ی هست و یک  ی که یک  یی از همین روزها  ی نیست یک

در  ر  د خودش  باغ  سر  پشت  را  و  ندشتش  ببندد  و  هم  سرکش  راه  به 
برود.« سرگشته  می می   اش  نه؟  کار    گویم،گویید  این  باشد،  هرچه  آخر 

اگرآقا عافیت   ی خیربه از عاقبت   هم  شعبده  با  ی اندیش و  شد، دست کم  دور 
 کند!ی مدار م را که د   ما یبریده مد   یقصه 

   
 **** 
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  صه که گفتیم انگار که نگفتیم و ق ه  ما که قص  ...  ا... ام   ی بار  ...  بله  
 نگفتیم انگار که گفتیم. 

م این   با    نمی همه  و  و    ،گفتیمی گفتیم  سرکش  و  آقاشعبده  حکایت 
ست چنین وده و تا ه ها بحکایت   اش تا بوده چنین بوده که حکایت  سرگشته 

 ! کار معلوم نیست که نیست نادان ندانم ی گوست، بر قصه هست، یا که نی
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