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حکایت طبیعی
بابک قدرتی

تقدیم به قلم به دون ترس

چٌذ ٍلت پیص حاج هیشصا ًمی تشای پسش آخشش خطي عشٍسی هدللی تشپا کشد کِ عالٍُ تش تواهی اّل دُ،
تضسگاى دّات اطشاف ٍ سشضٌاس تشیي افشاد ضْش ّن آهذُ تَدًذ ٍ تِ لَل خَد هشدم دُ چٌیي خطٌی تا تِ حال اتفاق
ًِ افتادُ است .حاج هیشصا ًمی کِ هشد ثشٍتوٌذی تَد تشای ّیچ کذام اص پسشّاش چٌیي خطٌی ًگشفتِ تَد ٍ تِ لَلی
تیي فضسًذ آخش ٍ تمیِ فشق هی گزاضت .ایي اخالق اش تاعث ضذُ تَد کِ پسشّای تضسگ ٍ حتی خَاّشّاش تِ اٍ
حسادت کٌٌذ ٍ ّویطِ ًیص ٍ کٌایِ تضًٌذ:
اصغش دست ٍ پا چلفتی اُ .اگِ حاخی صیش پش ٍ تال اش سٍ ًگیشُ عیي خش تَ کاسش هی هًَِ  ٍ ...حشف ّای
تسیاس دیگش.
اصغش آلا ّن ّویطِ خَدش سا تا گاٍّا سشگشم هی کشد ٍ تَی کاسّای تضسگ تش ّا دخالت ًوی کشد ٍ تِ خاطش
ّویي حاخی هی گفت :اصغش دسستِ کِ اص ّوِ تَى کَچیک تشُ اها هغضش اص هغض ّوِ تَى تضسگ تشُ...اٍى هی
فْوِ کِ ًثایذ تَ ایي کاسا دخالت کٌِ ٍلی ضوا ًِ...
اصغش آلا ّش سٍص صثح آفتاب ًضدُ گاٍّا سا اص طَیلِ هی تشد سش صهیي ٍ تا عصش هی ًطست پای گاٍّا ٍ خَیذى
علف ٍ ًطخَاس کشدى ٍ آب ًَضیذى آى ّا سا تواضا هی کشد ٍ هی گفت صًذگی تایذ تشًاهِ داضتِ تاضِ هثل ایي
گاٍّا ،خَسدى اضَى تِ خاست ،آب ًَضیذى اضَى ّن ّویي طَس ،تشا ًطخَاس کشدى ّن تشًاهِ داسى ٍ تی تشًاهِ ٍ
یَْ کاسی ًوی کٌي.
یک تاس گاٍ ّا سا تشدُ تَد سش چطوِ تا آب تٌَضٌذ .هشین خاًن سا دیذ کِ آهذُ تا لثاس ّای اش سا کِ گلی ضذُ
تطَیذ .هشین خاًن ّن اصغش آلا سا دیذ کِ آهذُ است لة چطوِ ،خدالت کطیذ .داهي اش سا دس آٍسدُ تَد؛ فَسى
ًطست سٍی تختِ سٌگی ٍ هٌتظش ضذ تا اصغش آلا تشٍد .اصغش آلا ّن دیذ هشین خاًن ًطستِ است سٍی تختِ سٌگی ٍ
چٌذ هتش آى طشف تش ٍ ّش اص گاّی تِ اصغش آلا ًگاُ صیش چطوی هی کٌذ ،یک دل ًِ صذ دل عاضك هشین خاًن ضذ.
عصش کوی صٍدتش اص ّویطِ تِ خاًِ تشگطت .تا ضة هٌتظش ضذ کِ حاخی اص هسدذ تشگشدد .تا آهذى حاخی ّن تا
ّیچ کس دسیي تاسُ حشفی ًضد ٍ تِ خیال خَدش حشف هشداًِ داضت ٍ هی خَاست تا هشد صحثت کٌذّ .واى ضة

لصِ سا تشای حاخی تعشیف کشد ٍ حاخی ّن هَافمت کشد ٍ تِ خَاستگاسی سفت ٍ پس اص چٌذ هاُ تساط عشٍسی
تشپا ضذ.
ضة صفاف حاخی ّوِ چیض سا تشای اصغش آلا سٍضي کشد ٍ تِ اصطالح فَت ٍ في صى داسی سا تِ اش آهَخت .اها
تِ هاُ ًکطیذ کِ اٍلیي دعَای صًذگی صًاضَیی ضاى اتفاق افتاد .هشین خاًن اٍلات تلخی هی کشد ٍ تا اصغش آلا حشف
ًوی صد ٍ حتی سخت خَاب خذا پْي کشد .یکی دٍ سٍص کِ گزضت اصغش آلا دٍام ًِ آٍسد ٍ فَسى سفت پیص
حاخی ٍ اص هشین خاًن ضکایت کشد .حاخی گفت یکی دٍ سٍص ّن صثش کي ٍ اریت اش ًکي ،خَدش تِ کاسّای
اضتثاُ اش پی هی تشُ ٍلی اگش تاص ّن اٍلات تلخی کشدتشاش کادٍیی گلی چیضی تثش ٍ اص دل اش دس تیاس.
اصغش آلا سِ سٍص دیگِ صثش کشد ٍ دیذ اٍضاع تْتش ًوی ضَد .سٍص تعذ عصش کِ اص سش صهیي تشگطت فَسى حاضش
ضذ ٍ سفت ضْش ٍ یک دست ًوک داى گل چیٌی خشیذ ٍ تشد خاًِ .هشین خاًن ّن اص خش ضیطاى پاییي آهذ ٍ اٍضاع
دٍتاسُ تِ حالت عادی تشگطت .الثتِ ایي خَضی طَلی ًکطیذ کِ هشین خاًن دٍتاسُ فیل اش یاد ٌّذٍستاى کشد ٍ
دٍتاسُ ّواى اٍلات تلخی ّا .اصغش آلا ّن تدَیض پذسش سا عولی کشد ٍ خَاب گشفت .هشین خاًن ّن کِ تِ دست
ٍ دل تاصی اصغش آلا پی تشدُ تَد تصوین گشفت ًَالص خْضیِ اش سا تکویل کٌذ .دیگش ایي ضذُ تَد کاسش کِ
تمشیثي ّش هاُ اٍلات تلخی هی کشد ٍ کادٍیی تضسگ تش ٍ گشاى لیوت تشاص هاُ پیص سا اًتظاس هی کطیذ .تعذ اص ضص
ّفت هاُ ،اصغش آلا تِ ستَُ آهذ ٍ دس اٍلیي فشصت پیص آخًَذ دُ سفت ٍ هاخشا سا تشای اش تعشیف کشد .حاج آلا
سش کتاب تاص کشد ٍ گفت کِ چطن حسَد پطت صًذگی ضیشیي ضوا دٍتا خَاى است .طلسن آى ّا سا ضکست .ایي
تاس ّن لضیِ تِ خَضی ٍ خشهی خاتوِ پیذا کشد اها چٌذ ٍلت گزضت تاص ّواى طَس ضذ.
کاسٍاى صیاستی هطْذ همذس لشاس تَد چٌذ ٍلت دیگش ساُ تِ افتذ کِ حاج آلا آخًَذ تِ اصغش آلا پیص ًْاد کشد
کِ تا آى ّا تشٍد ٍ دس صحي اهام دعا تخَاًذ تلکِ صًذگی اضاى ضیشیي ضَد .اصغش آلا پزیشفت .تٌذُ ی خذا اص سفش
کِ تشگطت اٍضاع خیلی خَب تَد ٍلی دٍتاسُ ّواى ضذ کِ ًثایذ.
اصغش آلا دیگش تِ کلی کالفِ ضذُ تَد .تِ ّش دسی کِ صدُ تَد تستِ تَد .کاسی ًثَد کِ ًکشدُ تاضذ ،دعایی ًثَد
کِ ًخَاًذُ تاضذً ،واصی ًثَد کِ ادا ًکشدُ تاضذٍ ،لی ّیچ کذام دس هشین خاًن تاثیش ًکشد .اصغش آلا تشای هعاضمِ
کشدى گاّی خَدش سا خاس ٍ رلیل هی کشد ٍلی هشین خاًن خَاب اش ًِ تَد .اصغش آلا اص هشین خاًن دل سشد هی

ضذ ٍ ّش سٍص عاللِ اش کن سًگ تش .دیگش ٍلتی هی دیذ خَاب اش سا ًوی دّذ اصشاس ًوی کشد کِ کٌاس ّن
تخَاتٌذ؛ حشف ًوی صد تا ایي کِ خَد هشین خاًن سش حشف سا تاص کٌذ .اها اصغش آلا عاللِ اش تثذیل تِ یک حس
هثْن ضذُ تَد کِ چاسُ ای ًذاضت .هطکل اش سا تِ ّوِ هی گفتّ .وِ ی سفمای اش هی داًستٌذ .تشادس ّا ٍ خَاّش
ّا کِ اص ّوِ تذتش اهاى اش سا تشیذُ تَدًذّ .شتاس کِ یکی اص آى ّا سا هی دیذ فَسى فشاس هی کشد کِ سشکَفت ًضًٌذ
ٍ عمذُ ّای کَدکی ضاى سا دسیي هَلعیت حل ًکٌٌذ .سفمای اش هعمَل تش سفتاس هی کشدًذ .پای دسد دل ّاش هی
ًطستٌذ ٍ ّشتاس ساُ کاس خذیذ خلَ پاش هی گزاضتٌذ ٍ اصغش آلا تعضی سا عولی هی کشد ٍلی تعضی دیگش سا ًِ،
ٍلی ایي اخالق هشین خاًن دسست تطَ ًثَد ٍ تِ ّیچ ٍخِ سش ساصش ًذاضت.
آلا هشتضی کِ صویوی تشیي دٍست اصغش آلا تَدّ ،ن سي ٍ سال اصغش آلا تَد ٍ هدشد .آلا هشتضی هی گفت:
ایي ّوِ صى تی صاحة! خة یکی اص ّویي ّا تشای هذتی تعذ هی سین سشاغ یکی دیگِ .ایي طَسی خیلی تْتشًُِ .
سختی ّای تَ سٍ داسُ ًِ تذ تختی ّای دیگِ سٍ .یک دفعِ ،آلا هشتضی کِ داضت تِ دُ تغل هی سفت ،دست اصغش
آلا سا گشفت ٍ تا خَدش تشد .دٍست صى صیغِ ای آلا هشتضی سا ّن تِ صیغِ ی اصغش آلا دس آٍسدًذ.
فشیثا خاًن ّن کِ صى خَضگلی تَد ٍ خَش ّیکلل کاس تلذ ،اصغش آلا سا اص آى افسشدگی خاسج کشد .اصغش آلا
ضذیذى اص ایي حالت خَش اش آهذ ٍ خیلی ٍلت تَد ایي طَس تا هشین خاًن هعاضمِ ًکشدُ تَد .ایي خاطشُ ضیشیي
حساتی رّي اصغش آلا سا هطغَل کشدُ تَدّ .ش ضة کِ اص سش صهیي تش هی گطت ،هی سفت دُ تغلی پیص فشیثا خاًن.
دس ایي هذت هشین خاًن خیلی ًگشاى ضذُ تَد کِ اصغش کدا هی سٍد؟ پیص خَدش هی گفت اصغش آلا کِ اص ایي
عشضِ ّا ًذاسد ٍلی هی تشسن سفمای ًاتاتص پاش سا تِ حشام تاص کٌٌذ .هشین خاًن تعذ اص هذتی کِ سفتاس عدیة
ضَّشش سا هی دیذ ،تصوین گشفت لضیِ سا تِ حاخی تِ گَیذ تا اٍ چاسُ کٌذ .حاخی گفت کِ هي تِ پسشم اطویٌاى
داسم .اّل ایي کاسا ًیست.
اصغش آلا هذت طَالًی تشًاهِ اش ایي تَد کِ ّش اص گاّی سشاغ فشیثا خاًن تشٍد .اها یک تاس کِ سفت سشاغ فشیثا
خاًن ،دیذ کِ اٍلات تلخی هی کٌذ ٍ تِ ّیچ عٌَاى ساضی تِ هعاضمِ ًوی ضَد .اتفالي آلا هشتضی ّن آى ضة تا اٍ
تَد .لضیِ سا تِ آلا هشتضی گفت .هشتضی تِ صى اش گفت ٍ صى اش سفت پیص فشیثا خاًنٍ .لتی تشگطت ّویي طَس
هی خٌذیذ .اصغش آلا پا ضذ ٍ گفت :ضْشًاص خاًن تگیذ تثیٌن خشیاى چیِ؟ ضْشًاص خاًن هی خٌذیذ ٍ لة اش سا گاص

هی گشفت .اصغش آلا ّویي طَس تَ فکش فشٍ سفتِ تَد ٍ غصِ هی خَسد .گفت :هی دًٍن ضاًس هٌِ! دسست صهاًی
کِ الصم داسم ،اٍلات اضاى تلخ هی ضَد .التذ اص هي تذضاى هی آیذ .ضایذم ایشادی داسم کِ خَدم ًوی داًن .ضْشًاص
یک چیضی دس گَش هشتضی گفت ٍ اص اتاق خاسج ضذ .هشتضی خٌذُ ای صد ٍ گفت ًگشاى ًثاش چْاس پٌح سٍص
صثش کٌی ّوِ چیض دسست هی ضَد .اصغش آلا گفت :یعٌی چی؟ هگِ اآلى اتفالی افتادُ کِ تایذ چْاس پٌح سٍص صثش
کشد؟ هشتضی ًِ :عادت هاّاًِ اش اُ!
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