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  يكي بود يكي نبود
  پشت گنبد كبود

  مثل هميشه
  غير از خدا هيچكس نبود

  
. قديم تو يكي از روستاهاي سبز و بزرگ مردي زندگي مي كرد كه خيلي مهربان بوددر زمانهاي  خيلي خيلي 

         ساليان سال از ندگي آنها مي گذشت و آنها بچه دار . مثل ماه. زنش هم مثل خودش مهربان و زيبا بود
د اينقدر نذر و نياز كردند كه خدا دلش به رحم آمد و دختر توپول  و خوشگل اسمش را گذاشتن. نمي شدند

اهالي آبادي جشن گرفتند و مرد مهربان همه را شام دعوت كرد و مردم چقدر خوشحال بودند از . گل نار
گل نار بزرگ و بزرگ تر مي شد و تودل برو بود و . چراغ  خانه اشان را روشن كرده استاينكه خدا باالخره 

بد مريض شد و . مادرش ناخوش شدگل نار هفت سالگي رسيد كه . همه عاشق شيرين زباني اش  شده بودند
همه اهالي محل . ناله مي كرد. افتاد تو لحاف و تكان نمي خورد و تو تب مي سوخت و عرق مي ريخت

گل نار از مريضي مادرش غصه دار شده بود و باال سر . ناراحت بودند و براش شب و روز دعا مي كردند
.  از دستش بر مي آمد براي خوب  شدنش كردپدر گل نار هر كاري . مادرش مي نشست و گريه مي كرد

چوب خشكي . مادر گل نار شده بود يك مشت پوست و استخوان و هر چه غذا بهش مي دادند باال مي آورد
رفت چند آبادي آنطرف تر مال آورد و او هم دعا نوشت و مرد . كه افتاده بود تو لحاف و عرق مي  ريخت

ش داد كه مراقبش باشد و ا به شوهرش سفارش گل نار را كرد و قسمزن . باز فايده اي نداشت كه نداشت
خدا داغش را تو . عزادار بودندهمه . مادر گل نار جلوي چشم همه مرد. او هم با گريه قول داد مراقبش باشد

. پدرش بغلش مي كرد. از بس گريه مي كرد. گل نار چشم هاش قرمز بود. گذاشت گل نارو  مرد دل
مردم هم همينطور و اما گل نار آرام بشو نبود و دلتنگي . ربان صدقه اش  مي رفتق. نوازشش مي كرد

چهل روز گذشت و ريش سفيدهاي آبادي ناراحت . تا يك هفته همه سياه پوشيده بودند. ي كردممادرش را 
چه تو  بچه نبايد تنها بماند و هر. به مرد گفتند زن بگيرد تا يكي بچه را تر و خشك كند. گل نار بودند

و ولي خيلي  سخت بود . گوشش خواندند، زير بار نرفت كه نرفت و تا يكسال خودش به گل نار مي رسيد
باغ برسد، به خانه برسد، به بچه برسد، چه به زمين برسد، به كار . ديد اينطوري نمي شود و بايد كاري بكند

گل نار هشت . رسد ، خودش به جهنمالاقل زن به بچه ب. اين شد كه تصميم گرفت زن بگيرد! كار كند؟



 

با ريش سفيد ها صحبت كرد و آنها هم با سالم مرد . سالش بود و نصف كارهاي خانه افتاده بود رو دوشش
و صلوات رفتند آبادي آنطرف تر خواستگاري پير دختري و او را عقد كردند و مرد با سور و بساط عروسي و 

مرد . و قبول نكرد كه نكرد و آنها هم كوتاه آمدند و از خير عروسي گذشتنداز اين جور داستانها راضي نبود 
. گل نار هشت سالش بود كه وجود نامادري را حس كرد! دلش نمي آمد زنش بيمرد و او عروسي بگيرد

         خيلي عذاب . اما گل نار ازش مي ترسيد. تر و خشكش مي كرد. نامادري قربان صدقه اش مي رفت
ازش . كس ديگري جاي مادرش  آمده  و هيچ وقت هيچ كس مادر خود آدم نمي شودمي كشيد از اينكه 

حياط را . زن نان مي پخت. پرهيز مي كرد و نامادري بر عكس سعي  مي كرد دل گل نار را بدست بياورد
به شوهرش مي رسيد و چند سالي همينطوري گذشت و گل نار بزرگ شده . به باغ مي رسيد. جارو مي كرد

سرش تو الك . وشگل و تو دل برو و دل همه را برده بود و پسرهاي آبادي همه عاشقش بودند و او نهخ. بود
نامادري ديگر به  .و اخالق ديگري  پيدا كرده استگل نار فهميده بود نامادري ديگر عوض شده . خودش بود

و  چشم ديدن گل نار را  اينقدر كه سايه اش را با تير مي زد. گل نار ، به خوشگلي اش حسادت مي كرد
بي چون . گل نار سعي مي كرد بهش نزديك نشود و يا كاري نكند كه اوقاتش تلخ بشود و گير بدهد. نداشت

. نامادري هم دلش خنك مي شد از اينكه تمام كارها را بهش مي سپرد. و چرا همه ي كارها را انجام مي داد
  :كافي بود يك دقيقه بيكار مي ديدتش

  پاشو بينم. . . شب و روز خوابي .  . .تنبل  -
        او هم پا مي شد و كارهايي را كه مي گفت انجام مي داد و گاهي گل نار از خستگي گوشه اتاق خوابش 

نامادري هر روز و هر شب با شوهرش دعوا مي كرد كه بچه مي خواهد و اهل محل ديگر فهميدند . مي برد
و داد مي كرد كه بچه مي خواهد و چرا نبايد بچه داشته  زن جيغ. چه سليطه اي است و نفرينش مي كردند

  :ه شده بودمرد ديگر كالف!باشد
  تو مشكل داري نه من. . . مگر نگفت تو بچه دار نمي شوي! مگر نرفتيم دكتر -

غ و داد مي كرد و صداش تمام آبادي مي پيچيد و مرد از بي آبرويي زن ياين زن را ديوانه مي كرد و ج
يك روز مرد آمد خانه و ديد زنش نسته رو ايوان و اخم هاش تو هم . د و خجالت مي كشيدكالفه شده بو

  :است
  باز چي شده زن -

  :ايستاد صاف آمد جلوش .زن جوابش را نداد و ناز كرد
  !الال شدي!! چرا باز اخم هات تو هم  رفته! نشنيدي چه گفتم -

  :هاي مردزن يكهو مثل جن زده ها از جاش پريد و زل زد تو چشم 
  ديگه حوصله شماها رو ندارم . . .من بچه مي خوام . . .  هيچي آقا  -

م همرد . حرفي نزد و ياد مادرش بود گل نار  از آن اتاق همه را  شنيد و. بعد رفت تو اتاق و زد زير گريه
. زن آرام شدتو گوشش خواند و خواند كه . تاق قربان صدقه اش رفت تا از خر  شيطان پايين بيايدارفت تو 



 

شبش براي . اولش فحش داد و كلي بد و بيراه گفت و مرد از ترس آبروش حرفي نمي زد و نازش  مي كرد
چند تا از ريش سفيد هاي محل هم آمده بودند تا رضايت بگيرند و گل نار هم بدش . گل نار خواستگار آمد

و قرار شد چند روز بعد جوابش را آنها كلي با هم حرف زدند . نمي آمد از دست نامادري اش فرار كند
گل نار مي دانست نامادري نمي گذارد . موقع خواب زن تو گوش شوهرش خواند كه پشيمان شد. بدهند

اينقدر خواستگار مي آمدند و مي رفتند و نامادري هم  همه . خوشبخت بشود و حاال حاالها بايد اذيت بشود
گل .ر طوري كه بوده  بساط خواستگاري را خراب مي كرد با حيله و فريب و ه. ي كارها را خراب مي كرد

روزها مي رفت سرخاك مادرش و يك دل سير گريه مي كرد و وقتي بر . نار ديگر آرزوي مرگ   مي كرد
او هم مثل . مي گشت نامادري ليچار بارش مي كرد كه كجا رفته و هوايي شده است و بهش تهمت مي زد

. نامادري حسادتش هر روز بيشتر و بيشتر مي  شد. اتاق و گريه مي كردمي رفت آن . هميشه حرفي نمي زد
شب ها زن تو گوشش شوهر ش مي خواند و  توپش ر اقشنگ پر مي كرد و مرد ديگر توجه اي به گل نار 

يك روز نامادري نشسته بود رو ايوان تا دوش آفتاب . نداشت و گاهي سرش داد مي كشيد  و گير مي داد
چارقدش را . كهو چشمش به گل نار افتاد كه حياط را جارو مي كرد. ه تو دلش مانده بودداغ بچ. بگيرد

خوش . صورتش مثل برف سفيد بود. موهاي گندمي اش رو شانه هاش ريخته بود. پشت گوشي بسته بود
. دلش از ديدنش انگار چاقويي را فرو كردند تو. شيطان  رفت تو جلدش! نامادري را مي گويي. اندام و كشيده

يكهو مثل مار زخمي پريد تو حياط و از پشت چنگ زد به موهاي گل نار و كشيدتش و گل نار . بد سوخت
  :افتاد زمين

  آي بابا جان نزن. . . آ ي ننه جان . . . نكش دردم مياد . .. موهام . . . آي  -
  كوفت گرفته ! براي م نشاخ شدي. . . الل بمير  -
  تو را خدا نزن. . . هام اي مو. . .  اي بابا جان  -
  از زهره مار  -

گل نار غلت  مي خورد تو خاك . به بدنش مي كوبيد. با جارو مي زد به سر و صورتش. نامادري هار شده بود
مردم صداي آنها را . ناله مي كرد. بدتر شده بود. انگار نه انگار. التماس مي كرد. ناله مي كرد. و زار مي زد

نامادري رفت تو اتاق دراز كشيد و فحش . به نامادري فحش مي دادند. مي كردند   مي شنيدند و نفرينش  
گل نار مي ترسيد به پدرش بگويد و يا حرفي . گل نار آن اتاق هق هق مي كرد. مي داد به زمين و زمان

گريه زير لحاف . ظرفها را گل نار شست و رفت آن اتاق تا بخوابد. شام خوردند. شب مردش آمد خانه. بزند
  :مرد نازش را كشيد. جيكش در نمي آمد. ز ن الم و كام حرفي نمي زد.گريه كار هر  شبش بود. مي كرد

  !باز چه شده -
  ولم كن حوصله ندارم -
مرد قسم خورد اگر حرفي نزد همين فردا طالقش . زبان باز نمي كرد. نه بابا. مرد قربان صدقه اش رفت-

  :براي همين رو كرد به مرد! بشود و طالقش بدهد مي دهد و او هم ترسيد نكند ديوانه



 

  زوي مرگ مي كنمرآ! چي بگم -
  !براي چي . . . خدا نكنه  -
  ديگه آبرو براي ما نمانده مرد -

  :مرد دست و دلش لرزيد
  درست حرف بزن ببينم چي شده! يعني چه -

  گل به آب داده خانم صدبار بهت گفتم شوهرش بده گوش نكردي تا دست. . . از دست دخترت گل نار  
  !! گل نار! چي؟ -
  بله گل نار -
  !كجا؟ كي؟ چي شده -
  اي كاش نمي ديدم چي كار داشت مي كرد. . .چشمم كور مي ش د خدا . . . امروز تو باغ پشت خانه  -

زن رفت .نفس بند آمد. باور نيم شد گل نار همچيني كاري كرده باشد. مرد دنيا رو سرش خراب شد
بلند شد برود !! گل نار و اين كارها. احساس خفگي مي كرد. آورد و مرد آب را  سركشيد آشپزخانه آب

  :سراغ گل نار كه نامادري دستش را گفت
  بيا بخوابيم. . .باشه فردا . . .االن ولش كن  -

دل نامادري نفرت و انتقام . كلي فحش داد. قلم پاهاش را مي شكند. مرد قسم خورد فردا بايد آدمش كند
. كينه و نفرت قاتل عشق و محبت است. خوشحال بود از اينكه تير خالصي را زده به رگ غيرت مرد. ودب

مثل نامادري گل . هيچ دلي نببايد توش كينه و نفرت باشد كه خود آدم را اول بيچاره مي كند بعد ديگران را
رفتار بدي ازش . ز اين خبرها نبودولي ا. تعقيبش مي كرد. مرد تا چند روز از دور زاغ گل نار را مي زد. نار

به دلش !  ؟ يا دارد دو بهم زني مي كند!به شك افتاد نكند زنش دارد دروغ مي گويد. نيديد و سرسنگين بود
به قبر دست . يك روز دل حسابي گرفته بود رو فت سر خاك زنش. برات شد كاسه اي زير نيم كاسه است
! چند ماه شده به زنش سر نزده است. بود مراقب گل نار باشدگفته . كشيد و ياد حرفها و سفارشش افتاد

يعني ! دختر از شير مادرش پاك تر بود و چرا بايد همچين حرفي مي زد ؟! چقدر از گل نار دور شده است
فاتحه خواند و رفت خانه و نقشه اي كشيد تا بفهمد ! شيطان گولش زده است! گل نار اين كار را كرده است؟

چند گوني گندم را كج . فرداش اسب را بار زد! دختري است؟ نامادري راست مي گويد يا نهگل نار چطور 
  :گل نار را صدا كرد. روي هم چيد و عمدا طناب را شل بست

  آ گل نار. . .گل نار  -
  بله بابا -
  بيا اينجا ببينم -

پايين  بدهد به آسيابان و گل نار ايستاد كنار پدرش و مرد هم افسار اسب را داد دست و گفت ببرد آبادي 
گل نار رفت و رفت و تو . گل نار هم افسار اسب را گرفت و رفت و مرد هم از خانه رفت بيرون. برگردد



 

گل .جاده خاكي رو به آبادي پايين مي رفت و وسط هاي راه اسب سكندري  خورد و بارش تلوپي افتاد زمين
خودش هم . هم اين طرف ها نيست تا كمكش كند كسي! حاال چه كار كند؟. رنگش پريد. نار دلش ريخت

از پشت  بوته هاي .همين موقع صدايي شنيد. زورش نمي رسيد تا گوني ها را بلند كند و بگذارد روي اسب
آب دهنش . رفت عقب تر و پشت اسب ايستاد كه علف ها را گاز مي زد و مي خورد. ترسيد. روبرو مي آمد
  :يكي صدا زد! كه مي توان دباشد. ي داشتچشم از بوته بر  نم. را قورت داد

  بده بوسه تا اسبت را كنم بار گلِ نار و گلِ نار و گلِ نار  -
اما پدرش اين جا چه كارمي . كم مانده بود داد بزند و پدرش را صدا كند. گل نار ترسيده بود و مي لرزيد

دل .صورتش دويد و از اين حرف غريبه بدش آمد خون تو. صدا را نشناخت. صداي صداي غريبه بود! كند؟
  :همان صدا همان حرف را تكرار كرد و و هم داد زد. قرص كرد و خدا خدا مي كرد يكي به دادش برسد

  كه هفتاد پشت من نكرده اين كار اگر اسبم بميرد زير اين بار   -
      ل باغ مرا هيچي نچيدهگ كالم اهللا كه قرآن مجيد  

سر كه راست . خم شد و چوب برداشت تا بزندش . گل نار متوجه تكان خوردن بوته شد و پاش به لرزه افتاد
  :خيالش راحت شد و چوب ر اانداخت. كرد ديد پدرش است

  سال م بابا -
  عزيزم. . .سالم دخترم  -
  اينجا چه كار مي كني ترسيدم بابا -
  مرا ببخش  . ..حاللم كن دخترم  -

گل نار را بغل كرد و گل نار هم تو بغلش زد زير گريه و تمام ماجرا را برايش تعريف كرد و مرد و گل نار 
با هم رفتند آُيابان و غروب برگشتند و مرد تارسيد خانه باليي سر ز ن آورد اينقدر كتكش زد كه فردا ز ن 

هم با خوبي و خوشي عروسي كرد و رفت دنبال دمش را گذاشت رو كولش و مرد هم  طالقش داد و گل نار 
  . زندگي اش

  
  قصه ي ما بسر رسيد

  كالغ سياه
  به خانه اش نرسيده هنوز

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  جوان و كدخداي حيله گر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  يكي بود ، يكي نبود
  پشت گنبد كبود

  مثل هميشه
  غير از خدا هيچكس نبود

  
. روستاهاي كدخدايي زندگي مي كرد كه خدا را بنده نبود و رمي زمين بند نمي شدقديم ها تو يكي از  قديم

رعيتي ها و كشاورزها ازش حساب مي بردند و البته همه براي او كار مي كردند و كسي جرات نداشت 
ماه به ماه ماليات ازشان مي . مي داد وسط آبادي فلكش كنند. باهاش كل كل كند و حرف تو حرفش بياورد

تو اين . كدخدا هم از ترس آنها حسابي كيف مي كرد . بقيه اهالي تو زمين بزرگش كار مي كردند. فتگر
پدر و مادرش روي زمين . آبادي جواني بود كه مغرورتر از كدخدا بود و حرف زور تو كتش نمي رفت

. ند و هم كالم بشودزورش مي آمد با كدخدا حرف بز. تن به اين كارها نمي داد. اونه.. كدخدا كار مي كردند
براي همين منتظر فرصت . كدخدا شنيده بود جوان كله شقي هست و سر نترسي دارد و سرتا پا غرور است

مي ترسيد كله شقي جوان كار دستش بدهد و بقيه دهقان ها را . بود يك روز مچش را بگيرد و خارش كند
زمان گذشت تا اينكه جوان نه يك دل كه  .براي همين زياد سر به سرش نمي گذاشت. بشوراند و ياغي بشود

هر چه به پدر و مادرش  گفت بروند خواستگاري آنها قبول نمي كردند . صد دل عاشق دختر كدخدا شده بود
باالخره با چند ريش سفيد رفتند خواستگاري دختر كدخدا و او هم آن روز . و مي ترسيدند پا پيش بگذارند

ولي آن شب به روي خودش نياوررد و عادي برخورد كرد و . مي خوردخون خودش را . سگش باال آمده بود
بچه . اما به آنها گفت پسرشان فردا به ديدنش بيايد. جواب نه را گذاشت كف دستشان و راهي اشان كرد

؟ اين بهترين فرصت بود تا پوزه اش ر !چطور جرات كرد! ؟يعني چه!رعيت خواستگاري دخترش آمده است
آنها سفارش . در و مادرش گفتند كدخدا اينطور گفته و او هم گقت فردا به ديدنش مي رودپ. ابه خاك بمالد

چرا گفت به ! يعني كدخدا چه كارش دارد؟! كردند چيزي نگويد و حرفي نزند تا اوقات كدخدا تلخ بشود ها
چند . شت بودفردا صبح راه افتاد طرف خانه كدخدا كه بزرگ  و درند!! ديدنش برود وقتي جواب نه را داد

كدخدا . محكم و استوار قدم بر مي داشت. در زد و رفت تو . تا نوچه هم دم در خانه اش ايستاده بودند



 

رفت جلوتر و ايستاد دم پله . نشسته بود رو ايوان و مي ديد جوان سر نترسي دارد و محكم قدم بر مي دارد
  :ها
  سالم -

  :كردپك زد به قليان و دودش را فوت . كدخدا اخم كرد
  سالم پسر جان -
  با من كاري داشتي كدخدا -
  !پس تو خواستگار دختر مني ها -
  بله كدخدا -

كدخدا همين يك دختر را داشت و در عوض چهار تا پسر داشت قلچماق و كافي بود لب تر كند تا آبادي را 
  :زير و رو كنند

  !خواستگار دختر مني ها. . . كه اينطور . . . كه اينطور  -
به سبيل اش دست . كدخدا به قليان پك زد و دودش را فوت كرد. چشم از كدخدا بر نمي داشتجوان 
فكري و نقشه اي . جوان فهميد دارد چيزي را تو ذهنش مزه مزه مي كند. دوباره قل قل قليان بلند شد. كشيد

  :كدخدا به چشم هاي جوان زل زد و دود قليان را از دماغ بيرون داد. تو سرش هست
  كار وبارت چيه پسر جان. . ها . . .اينطور  كه -
  بازو دارم كدخدا  -

  :كدخدا از حاضر جوابي اش بدش آمد و احساس كرد دارد مسخره اش مي كند
  باز بي زمين مفت نمي ارزه -

  اما بازويي كه بخواد زير بار منت كسي باشه بشكنه بهتره كدخدا. . .زمين زير بازو خمير مي شه 
  !مال چطور. . . كه اينطور  -
  آنهم پيدا مي شه -
  تا تو پيدا كني موهاي دخترم سفيد مي شه -
  ! موهاي خودم حساب نيست -
بقيه ترسو و . بر خالف همه كه تا بحال ديده بود. از شجاعتش لذت مي برد. كدخدا از غرورش خوش آمد 

ه هاش چندبار هجوم بچ. نمي خواست اينطوري ردش كند. محكم حرف مي زد. اين جوان نترس و دلير
آنها هم از ترس صداشان در نيامد و چپ چپ . آوردند كه كدخدا تشر زد و آنها ساكت سرجاشان ايستادند

قل قل قليان . نگاه جوان ميك ردند و او هم اصال محل سگ نمي گذاشت و چشم هاش فقط پيش كدخدا بود
بايد زير سوال ها و حرف ها له اش . را بشكندفكر كرد بايد غرورش . سرتكان داد. خوابيد و دود را فوت كرد

  :كند
  حاال كه عاشق شدي و آه در بساط نداري. . . كه اينطور  -



 

  :جوان پريد وسط حرفش
  اراده دارم و باز و پا و قلبي پاك مونده. ..  من مردم . . . صبر كن كدخدا  -

  :به كدخدا بر خورد و اخم هاش رفت تو هم و صداش ر ابلند كرد
  يك شرط داره پسر جان! ت ياد ندادن وسط حرف بزرگترها نپريبه -
  ؟!چه شرطي -
  !قبول مي كني -
  شرطي كه به شرافتم لطمه نزنه  -
  نترس شرطم حالله حالل -
  !شرط چيه -

كدخدا يكي از پسرهاش را صدا كرد و او هم رفت باال و كدخدا در گوشش چيزي گفت و پسرش دويد 
بره را . بره بع بع مي كرد. اي كوچك و سفيد و پشمالو با خودش مي آورد طرف طويله و جوان ديد بره

  :انداخت جلوي جوان
  بگيرش  -
  !اين چيه كدخدا -

  اين همان شرطه پسر جان
  !يعني چه -
همين  قد و اندازه . شرط اينه كه سال ديگه همين موقع و همين روز بره را همين اندازه بياري تحويل بدي -

  آوردي دخترم براي توستهر وقت . و وزن
جوان . كدخدا از سكوتش فهميد سنگ روي يخ شده است. مانده بود چه جوابي بدهد. جوان خشكش زد

او هم حاال . حساب كار آمد دستش كه كدخدا زيرك و حيله گر است و نقشه اش را از پيش كشيده است
  :تمام كندكاري را كه شروع كرده بايد . نبايد كوتاه بيايد. نبايد عقب بكشد

  باشه كدخدا -
جوان رفت خانه و ماجرا را از سير تا پياز براي پدر و مادرش تعريف كرد و آنها هم عقلشان به جايي قد نمي 

جوان بره را خانه گذاشت و از همه ! اين چه شرطي بود كه كدخدا گذاشت؟! مانده بودند چه بگويند؟. داد
خبر دربدري جوان به . كسي چيزي نمي دانست. نشد كه نشد پرس و جو كرد تا راه حلي پيدا كند كه موفق

چه كسي ! بره را چطور تا يكسالهمي ناندازه نگه دارد؟. گوش كدخدا مي رسيد و او هم غش غش مي خنديد
جوان كاري نكرد و . ده روز گذشت و جوان همينطور سرگردان بود! كجا برود؟! مي تواند با طبيعت بجنگد؟

غصه دار . وز رفت باالي آبادي روي تپه نشسته ببود و به دور دورها نگاه مي كرديك ر. فقط غصه خورد
  :هر چند دقيقه آه مي كشيد كه دستي نشست روي شانه هاش. بود

  !غم يار داري يا غم روزگار! چه شده جوان -



 

  غم هر دو -
  :جوان بلند شد و ديد درويشي پير ايستاده كنارش و تكيه داده به عصاي كهنه اش

  سالم -
  !چه شده غرق فكري چرا. . . سالم پسرم  -

  :جوان تمام ماجرا را مو به مو براش تعريف كرد و او هم سر تكان مي داد و عجب عجب مي كرد
  اين كه غصه نداره باباجان. .  عجب  -
  !يعني تو راهي سراغ داري دررويش -
  عجب . . . عجب كدخداي حيله گي . . . براي هر گره اي راهي هست پسرم  -

بعد گره مشكلش را گفت و رفت و جوان خوشحال و خندان رفت خانه و براي پدر و مادرش تعريف كرد و 
  :آنها هم تعجب كرده بودند

  !!گرگ -
  !ديوانه شدي! چي گرگ -
  گرگ زنده. بايد يك گرگ پيدا كنيم -

گرگ زنده اي براش پيدا پدرش رفت با دوتا از شكارچي ها كه دوستش بودند صحبت كرد و آنها قرار شد 
بعد از چند رروز . بره مي خورد و به او عادت كرده بود. كنند  و جوان هم  خوشحال به بره غذا مي داد

جوان به بره غذا مي داد  و تا فردا . محكم بستند . شكارچي ها گرگي را آوردند و با زنجير بستند  تو طويله
آب از دهنش . گرگ تا بره ر ا ديد هار شده بود. رد تو طويلهبه گرگ سري نزد و فردا بره ر ابغل كرد و ب

بره را ول كرد جلوي گرگ و او . بره از ترس زهره ترك شده بود و مي لرزيد و بع بع مي كرد. چكه مي كرد
بعد از يكساعت بره را برد بيرون و غذا به گرگ داد . هم ديوانه وار حمله مي كرد و دستش بهش نمي رسيد

هي غذا داد و داد تا چاق و چله بشود و بعدش مي برد . تا فردا يك ريز به بره  آب و غذا داد. تا بخورد
جوان بره را بغل كرد و رفت طرف . جلوي گرگ و تا يكسال تمام همين كار را كرد و بره همين اندازه ماند

همان اندازه ديد ديوانه  خانه كدخدا و مثل هميشه نشسته بود رو ايون قليان مي كشيد و وقتي جوان و بره را
  :باورش نمي شد. خشكش زد. شد

  اين هم بره ات. . . سالم كدخدا  -
  :بره را انداخت زمين كه بع بع مي كرد

  تو چه كار كردي پسر  -
  تو همين اندازه خواستي  من هم آوردم -

  :جوان راه افتاد برود كه كدخدا گفت
  ! امانتي خودت چه -
  ديگر نمي خوامش كدخدا -



 

  !يعني چه -
  اين بره راز بزرگي براي من كشف كرد كدخدا -
  چه رازي  -

  ما هم خودمون رو از ترس  مي خوريم. ماها مثل بره هستيم و تو هم مثل گرگ كه داري ما را مي خوري
  . جوان اينها را گفت و از خانه كدخدا رفت بيرون و تو كوچه صداي شكستن قليان كدخدا را  شنيد

  
  
  

  
  
  بسر رسيدقصه ي ما 

  كالغ سياه
  !!شايد به خانه اش رسيده باشد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

  كدخدا و عزراييل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  
  بهاز الله زاره من نميرم                      تابستون وقت كاره من نميرم
نميرم پييز جمع هاكنم قوت زمستون                      زمستون ورف و باره من  

  
  
  

  
  

  يكي بود، يكي نبود
  پشت گنبد كبود

  مثل هميشه
  غير از خدا هيچكس نبود

. در زمان هاي خيلي خيلي خيلي قديم، تو يكي از روستاهاي بزرگ و زيبا كدخداي ثروتمندي زندگي مي كرد
باغ، گاو،  .كلي مال و ثروت داشت. نصف زمين هاي  ِآبادي براي او بود و اهالي آبادي براش كار مي كردند

ده بيست تايي هم نوچه داشت و كافي بود لب تر . چه زندگي اي . گوسفند، زمين و خانه بزرگ و درندشت
بر حسب قضا آبادي آن طرف تر هم . برو بيايي داشت براي خودش . كند و كل آبادي را به آتش بكشند

هر چند با هم دوست و . بودكدخدايي داشت مثل خودش ثروتمند بود و ارث و ميراث زيايد بهش رسيده 
. هم سن و سال بودند، ولي رقيب سختي براي هم بودند و محصوالت و ثروتشان را به رخ هم مي كشيدند

كدخداي اين طرف آبادي هر روز بايد به زمين و كارگرها و كشاورزها سر مي زد و همه جا سرك مي كشيد 
يك روز بهاري كه هوا خوب بود و جان مي . يدمو را از ماست بيرون مي كش. تا حساب كار  دستش باشد

زن و بچه هاش رفته بودند . كدخدا خانه نشسته بود و داشت حساب و كتاب مي كرد. داد براي قدم زدن
! گوسفند ها و گاوها وضعشان چطور است. كجاي كار است! داشت چرتكه مي انداخت چقدر طلب دارد. باغ

  :ر زدتو همين فكرها بود كه يكي تق تق تق د
  اگر گذاشتند خبر مرگم استراحت كنم. . . اي بابا بازم شروع شد. . . اي بابا  -
  تق تق تق تق  -



 

  آقا  نزن در را شكستي پدر جان  -
اين غول بياباني ديگر . الل شد. زبانش بند آمد. غرغر كنان در را باز كرد. بلند شد و شيطان را لعنت كرد -

  . بروبر نگاهش مي كردايستاده بود دم در و! كه است؟
  سالم كدخدا -

  :كدخدا بخودش آمد
  !چه كار داري. . . عليك و السالم  -
  آمدم جانت را بگيرم. . . من عزرائيل هستم  -
  !  عزرائيل! چه -

آب دهنش را قورت داد و چهار . از قيافه اش معلوم بود شوخي ندارد و انگار وقت مردنش رسيده است
  :لرزيدن ستون بدنش شروع كرد به

  !االن؟.  . . قربانت برم . . . عزرائيل جان  -
  !چرا االن نه! پس كي؟ -
  ! نه خدايي دلت مياد! االن فصل بهاره ، همه جا الله زاره ، تو دلت مياد من بميرم -

  :عزرائيل سر تكان داد
  آماده باش . . .  باشه من ميرم تابستان ميام  -

  :كدخدا دست به سينه خم شد
  اي خدا خيرت بده . . . تبرم  قربان -

  :عزرائيل رفت و در رابست و دراز به دراز افتاد زمين و رنگش شده بود عينهو زردچوبه
  ؟!تو كجا بودي پيدات شد. . . اي خدا خيرت بده من كه نصف جان شدم  -

هوا گرم و . سيدبهار هم تمام شد و تابستان از راه ر.براي زنش هم تعريف نكرد. اين ماجرا را به كسي نگفت
يك . كيف مي كرد. داغ بود  و چه محصوالتي  و چه ميوه هايي و كدخدا همه را مي ديد و سر خوش مي شد

زنم و بچه اش رفته بودند كمي ميوه بچينند و او نرفت و كجا . روز نشسته بود خانه و هندوانه مي خورد
  :ق تق تق در زدهندوانه را قورت داد كه يكي ت! حوصله ي اين كارها را داشت

  ولمان نمي كنند اين مردم. . . كيه بابا . . . اي مرض  -
. خود خودش بود. عزرائيل بود. بلند شد و تا در را باز كرد قلبش ايستاد و تازه يادش آمد چه قولي داده بود

  :خشكش زده بود و الل شده بود!   حاال چه كار كند؟. اي بابا. همان هيبت و هيكل و قيافه
  !آماده اي كه بريم. . .  م كدخدا سال -

  :كدخدا آب دهنش را قورت داد و من و من كرد
  !آخر -
  !آخر چي كدخدا -



 

قول ميدم بعدا كه آمدي باهات بيايم بجان تو قسم ! بذار من نميرم. . آخر االن تابستانه ، وقت كار و باره   -
  !!دلت مياد. . . االن زن و بچه ام اسير مي شن. . .

  :ل ديد اينطور التماس و زاري مي كند كوتاه آمدعزرائي
  خداحافظ . . . باشه مي رم و بر مي گردم  -
  خدا پشت پناهت . . . خدا خيرت بدهد  -

تابستان هم تمام شد و كدخدا پاك فراموش كرد چه قول و قراري داشته .در را بست و دوباره از حال رفت 
ت ها برگهاشان را مي ريختند و پاييز  جنگل را حسابي لخت درخ. هوا سرد شد. پاييز از راه رسيد. است

كدخدا تو اين فصل زياد بيرون نمي رفت تاسرما بخورد و مريض بشود و . باد سردي   مي وزيد. كرده بود
يك روز كدخدا نشسته بود . هر چه نياز داشت دستور مي داد براش مي آوردند.  بخودش زيادي مي رسيد
زن و بچه هاش رفته بودند ده آنطرفي پيش . چاي مي خورد و خانه تنها بودكنار بخاري هيزمي و 

. چاي را تو نعلبكي ريخت و هورت كشيد كه  يكي تق تق تق تق در زد. او تنها مانده بود خانه. بستگانشان
  :نعلبكي را انداخت پايين

  چه خبرته آقاجان . . . كوفتم شد  -
  تق تق تق تق  -
  لعنت بر  شيطان . . . آمدم  . . . در را شكستي پدرجان -

  ؟!باز سر و كله اش پيدا شده است و چرا يادش نمي رود. اي بابا. عزرائيل. خودش بود. در را باز كرد
  آماده شو بايد بريم. . . اين هم پاييز . . . سالم كدخدا  -

  :نگار عجله داشتكدخدا گردن كج كرد و زار زار به عزرائيل نگاه كرد ك هدم در ايستاده بود و ا
  !االن. . .قربانت بروم . . عزرائيل جان  -
  پس كي؟ -

  :آب دهنش را با زحمت قورت داد. كدخداد ل قرص كرد
  !زن و بچه ام اسير مي شن خدايي دلت مياد. . . االن پاييزه، بايد آذوقه زمستان جمع كنم -

  :عزرائيل سر تكان داد
  باشه مي روم زمستان بر مي گردم -

رنگ و رو . در را بست و رفت كناري بخاري مثل جنازه افتاد. رفت و كدخدا تمام تنش مي لرزيد گفت و
پاييز هم تمام شد و زمستان از . تا چند روز كدخدا ناخوش بود! براش نمانده بود و اين ديگر چه عذابي است

سال ديگر محصول خوبي  برف سنگيني باريد و كدخدا خوشحال بود كه. راه رسيد و هوا حسابي سرد شده بود
زن و بچه ي كدخدا رفته بودند باغ پشت خانه تا برف بازي .همه جا سفيد پوش شده بود. خواهند داشت

آدم برفي درست كنند و او نرفت و لم داد كنار بخاري هيمه اي كه مي سوخت و اتاق گرم بود و جان .كنند 
  :ق تق در زددراز كشيده بود كه يكي تق تق ت. مي داد براي چرت زدن



 

  اي داد و بيداد اگر گذاشتند يك كم استراحت كنم. . . اي داد و بيداد  -
  تق تق . . . تق تق تق   _
  آقا در را شكستي آمدم بابا  -

االن چه كار كند؟ چه بگويد؟ ديگر ! در را باز كرد و ديد باز هم عزرائيل آمده و چرا فراموشش كرده بود
  :داشت گريه اش مي گرفت. ؟ الل شد!ول مي كندمگر قب! چه بهانه اي بياورد

  آماده شو بريم. . . زمستان هم رسيد . . . سالم كدخدا  -
  :كدخدا سريع پرد تو حرفش

  . . . باشه حرفي ندارم ولي ! االن بريم  -
  ولي چه ؟  -
  ي سوزه عزرائيل جاندلم براي زن وبچه هام م. . .بذار نميرم. . . آخر االن زمستانه ، همه جا برف و باره   -

  :اينقدر ناله و التماس كرد كه عزرائيل بيخالش شد 
  من ميرم تا اينكه خودت بيايي دنبالم. . . باشه  -

  :كدخدا ذوق زده شد
  خدا خيرت بده بفرما تو. . قربانت برم . . .حتما مي آيم . . . اي به چشم   -

  :چه كيفي مي كرد. پوستش نمي گنجيد تو. عزرائيل رفته بود و كدخدا از خوشحالي بشكن مي زد
  ها ها ها. . . مگر ديوانه ام . . . ها ها ها ! خودم بروم دنبال عزرائيل -

  . رفت كناري بخاري با خيال راحت گرفت خوابيد. خوشحال بود از اينكه سر عزرائيل كاله گذاشته است
پرنده ها مست آواز مي . گرفت طبيعت جان. بهار از راه رسيد. زمستان هم با تمام سرماش تمام شد

كوچه باز از سرو . شادي كردند. جشن گرفتند. همه خوشحال بودند. هياهويي تو آبادي افتاده بود. خواندند
تا اينكه يكي از روزهاي بهاري خبر آوردند كه كدخداي . صداي بچه ها پر شده بود كه دنبال هم مي كردند

هر . يكه خورد. د و به گوش كدخدا هم رسيد و اولش تعجب كرداين خبر همه جا پيچي. آبايد آن طرف مرد
هر چه باشد . بايد برود در مراسم كفن و دفنش شركت كند. برو بيايي داشتند. چه باشند با هم دوست بودند

اسب را سوار شد و بتاخت رفت طرف آبادي آن . بزرگ آبادي است و همه احترامش را نگه مي دارند
او هم بايد اول از . رسيد آبادي آنها و ديد همه جمع شده اند جلوي خانه كدخدايشانبعد از يكساعت . طرف

رفت جلو و آنها تا كدخدا را . كنار قبرستان رد مي شد و ديد  سه نفر آنجا دارند با هم جر وبحث مي كنند
  :ديد دست به سينه ايستادند

  سالم كدخدا جان  -
  سالم عليك كدخدا خوش آمدي -

  :ب پياده شد و به آنها كردكدخدا از اس
  !چه شده. . . سالم باباجان   -



 

  ولي اينها قبول ندارند. . . قبر آن خدا بيامرز را آماده كرديم   -
  ؟!چرا -
  !قبر كوچك شده به نظرت كدخدا -

  :يكي از جوانها اشاره كرد به قبر . كدخدا جلو رفت و به قبر نگاه كرد
  با چوب اندازه گرفتيم كدخدا -

  :دا رو كرد به آنهاكدخ
  اين كه كاري ندارد -
  چطور مگه كدخدا -
بذاريد برم تو اندازه . . . هم سن و سال هم بوديم . . . آخر آن خدابيامرز هم اندازه و هم قد خودم بود -

  حال بريد عقب . . . اگر اندازه ي من بود كه همين قبرش براش خوب است . . بگيرم 
ا كمكش كردند تا برود تو قبر و او هم دراز كشيد تو قبر كه اندازه ي خودش بود جوانه. كت سياه را در آورد

  :همين موقع عزرائيل باال  سرش سبز شد. و مو نمي زد
  !نگفتم خودت مياي دنبالم. . . سالم كدخدا  -

  . كدخدا الل شده بود و رفت تا تكان بخورد عزرائيل جانش را گرفت و رفت پي كارش
  
  
  
  

  
  سر رسيدقصه ي ما ب

  كالغ سياه  
  به خانه اش نرسيده است هنوز

   
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  خروس گمشده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  يكي بود ، يكي نبود
  پشت گنبد كبود

  مثل هميشه
  غير از خدا هيچكس نبود

  
غ و مر. بعله. شايد شماها ندانيد كه مرغ و خروس در زمانهاي خيلي خيلي قديم كشته مرده ي هم بودند

مي مردند براي هم و اگر يك روز همديگر را نمي ديدند .  خروس نه يك دل كه صد دل عاشق هم بودند
كسي . دوستي آنها زبانزد شده بود. ديگر همه فهميده بودند چقدر خاطر هم را مي خواهند. مريض مي شدند

روزها تو دشت خدا . اصال و ابدا .تا به امروز نديده كه مرغ و خروس با هم دعوا و مرافعه كنند و قهر باشند
شب ها هم زير درختي بزرگ مي . سير نمي شدند از حرف زدن. قدم مي زدند و صحبت مي كردند

تمام حيوانات دعوت ! چه مراسمي! چه جشني. آخرش مرغ و خروس با هم عروسي    مي كنند. خوابيدند
ست زنش را گرفت و رفتند دنبالزندگي خروس هم د. بودند و شادي كردند و آن روز به ياد ماندني بود

از آن طرف . اشان و ر وزها ي خوشي را با هم داشتند و هيچي نشده به فكر چند تا  جوجه ي خوشگل بودند
يعني دورتر از آنها و از دور آنها را مي ديد ولي آنها نمي توانستند شغال . شغالي نزديكي آنها زندگي مي كرد

دنبال يك فرصت مناسب بود . چه نقشه ها كه نمي كشيد. شان را زير نظر داشتشغال تمام رفتار. را ببينند
شغال . هميشه كسي دور و برشان بود. اما آنها يك لحظه از هم جدا  نمي شدند. تا دخل خروس را بياورد

تا اينكه شب هوا ابري . راه مي رفت و غرغرمي كرد. اي بخوشكي شانس! رفته بود تو فكر كه چه كار كند؟
چاره اي ندارد و شكم گرسنه هيچي . شد و شغال هم زد به سرش كه امشب حمله كند و هر چه شد باداباد

سينه خيز و آرام آرام آمد جلو تا نزديكي . او همه جا را خوب مي ديد. هوا تاريك شده بود. سرش نمي شود
ضا  سگ با نامزدش رفته بود از ق. هاي مرغ و خروس و ديد كنار هم خوابيده اند و چه خروپفي هم مي كنند
يواش يواش آمد جلوتر و ايستاد باال . دور و اطراف آبادي گشتي بزنند و اين شغال را كلي خوشحال كرده بود
شغال  يك چشم به هم زدن چنگ . سر خروس كه هفت تا پادشاه را هم خواب مي ديد و خواب خواب بود

ده بود و كجا قدرت داشت بال بال بزند يا جيغ وداد كبود ش. انداخت به گلوي خروس و او نفسش بند آمد
  . شغال معطل نكرد و زد به چاك و تو تاريكي غيبش زد! كند



 

. هم گرسنه اش بود و هم تشنه اش. قد قد كرد. قلنج تنش را شكست . صبح آفتاب سر زده مرغ بيدار  شد
اصال ! يعني چه. ه شد خروس نيستيكهو متوج. بهش چسبيد! بلند شد بال بال زد و و چه خوابي كرده بود

سابقه نداشت بدون هماهنگي هم جايي ! يعني كجا رفته صبح به اين زودي! چرا امروز قوقولي قوقو نخواند
دور وبرها را گشت زد  و . غصه دار شد و بغض كرد. دلشوره گرفت! از كجا بداند! كجا رفته باشد! بروند

! واي نه! اتفاق! چه! ترسيد نكند اتفاقي افتاده براش و خبري ندارد. كم مانده بود گريه كند. خبري ازش نبود
پ پ پخي زد زير گريه و اشك مي ريخت به پهناي صورتش و تمام تنش از .اي داد بيداد! حاال كجا برود

زير همان درختي كه مي خوابيدند نشست و ناله مي . خروس آب شده و رفته بود زمين.هق هق مي لرزيد
  :ي ديدي مرغ اينطوري ناله و زاري مي كند ناراحت شد و تعجب كرده بوددرخت وقت. كرد

  !چي شده! چرا ناراحتي. . . ببينم مرغي جان  -
  :مرغ سر باال گرفت و به درخت زل زد

  !تو خروس را نديدي -
  !!مگه چي شده. . . .نه نديدم   -

  :مرغ ضجه زد
  شوهرم گمشده. . .خروس گمشده درخت جان  -

اينقدر ناراحت شد كه برگهاش همه شروع . آه كشيد و لرزيد. يدن اين خبر خيلي ناراحت شددرخت از شن
همين موقع سر و . مرغ هم رفت دنبال خروس بگردد. درخت زار زار داشت گريه مي كرد. كردن به ريختن
درخت  از ديدن. هر روز از كنار همين درخت رد مي شد و باهاش چاق سالمتي مي كرد. كله بزي پيدا شد

  :رفت جلوتر! چرا برگهاش را مي ريزد. تعجب كرد
  سالم درخت  -
 سالم بزي جان  -

  !چه شده. . . چرا برگهات را مي ريزي آخر  -
  :درخت لرزيد

  !خبر نداري -
  چه شده حرف بزن. . . نه بجان تو  -
  خروس گمشده. . . درخت برگ ريزون ، مرغي پريشون، خروس گمشده  -

چند بار به ريش سفيدش دست كشيد و ناله كرد و از غصه محكم . كه خورد و آخ گفتبزي از اين خبر ي
راه افتاد رفت طرف رودخانه تا آبي بخورد و . شاخش شكست. سرش را كوبيد به سنگي كه بغل درخت بود

؟ چه !حاال چه كار كند. فكرش را نمي كرد براي دوست همچين اتفاقي بيفتد. دمق و بي حوصله مي رفت
بزي با كلي فكر و خيال .طفلك البد زهره ترك شده است! ؟ مرغ كجا رفته باشد!ي از دستش بر مي آيدكار



 

رودخانه وقتي ديد بزي يك شاخ دارد تعجب كرد و بزي را . سر خم كرد تا آب بخورد. رسيد به رودخانه
  :صدا كرد

  سالم بزي جان -
  سالم رودخانه -
  !چرا يك شاخت شكسته. . . خدا بد نده  -
  خروس گمشده . . . خروس گمشده . . . بزي يه شاخي، درخت برگ ريزون، مرغي پريشون . . . چي بگم  -

شوكه شد وقتي شنيد خروس گمشده .بزي آب خورد و رفت و رودخانه خيلي از اين خبر ناراحت شد
بيچاره چه  حاال مرغي. هر روز بهش سر مي زدند.با مرغ هم دوست بود. بهرحال با هم دوست بودند.است

رودخانه از ناراحتي آب را گل آلود ! نكند براي خروس اتفاق بدي افتاده باشد. ؟ البد ترسيده!كار مي كند
همه مي . مثل هميشه. عصا دستش بود. همين موقع درويشي با لباس پاره پوره از آنجا رد مي شد. كرد

نشست . كه حسابي خسته است و تشنه قيافه اش داد مي زد. مهربان بود و همه را دوست داشت. شناختنش
  :آب بخورد كه ديد آب گل آلود است

  سالم چرا  آب را گل آلود كردي رودخانه جان -
  !! چي بگم. . . سالم درويش  -
  !چيزي شده -
  خروس گمشده. . . خروس گمشده . . . رود گلي ، بزي يه شاخي، درخت برگ ريزون، مرغي پريشون  -

عصاي دستش را . خيلي خيلي ناراحت شد.شده بلند شد و داد زد و افتاد زميندرويش تا شنيد خروس گم
بعد با . با دستمال بست. بلند كرد و محكم فرو كرد تو چشمش و يكي از چشم هاش كور شد و خون راه افتاد

تو راه كه مي رفت به دختر يكي از كشاورزها  روبرو شد كه . يك چشم رفت طرف ده و غصه مي خورد
دختر درويش ر ا . پدرش رو زمين كار مي كرد و او هر روز بايد براش ناهار ببرد. درش آش مي بردبراي پ

  :ديد كه يك چشم دارد و صورتش خوني است و تعجب كرد
  سالم درويش  -
 سالم دخترم  -

 چه اتفاقي افتاده برات! چشمت چه شده درويش  -

  نپرس كه دلم خون است دختر جان نپرس -
  چه شده آخر. . . خدا نكنه   -
. . . درويش يه چشمي ، رود گلي، بزي يه شاخي، درخت برگريزون، مرغي پريشون ، خروس گمشده  -

  خروس گمشده 
دختر كشاورز تا شنيد  خروس گمشده آش را ريخت روي سرش و جيغ زد روي رفت دنبال خروس و مرغ 

  :مادرش تا دخترش را آنطوري ديد ترسيد دختر با گريه و زاري رفت خانه و! بگردد و شايد پيداشان كرد



 

  !چه شده دختر جان چرا آش به سرت ريختي. . .يا خدا  -
  :دختر ضجه زد و به گريه افتاد

دختر آش به سري، دروي يه چشمي ،رود گلي، بزي يه شاخي، درخت برگ ريزون، مرغي پريشون ،  -
  خروس گمشده. . . خروس گمشده 

چاقو آورد و يكي از سينه هاش را قطع كرد و انداخت زمين و خون مالي  مادر دختر زد به صورتش و رفت
چرا ! زنش يك سنه دارد. شوهر از ديدنش تعجب كرد.شده رفت دنبال شوهرش كه تو زمني كار  مي كرد

  ؟ !چرا يك سينه دارد. به حق چيزهاي نديده. ؟ كم مانده بود شاخ در بياورد!؟ يعني چه!رنگش پريده است
  !چرا يك سينه داري! زن چه شده -
زن سينه بريده، دختر آش به سري، درويش يه چشمي ،رود گلي، بزي يه  شاخي، درخت برگ ريزون ،  -

  خروس گمشده. .. مرغي پريشون ،خروس گمشده 
. بيلي كه تو دستش بود را بلند كرد و محكم كوبيد تو سرش. انتظار همچين خبري را نداشت. مرد يكه خورد

. زن برگشت ده تا دنبال مرغ بگردد و كمي دلداري اش بدهد. اش و خون تمام صورتش را رگفتزد به كله 
. همين موقع شغال داشت از آنجا رد مي شد و صداي ناله اي  شنيد. بلند بلند ناله مي كرد. مرد ناله مي كرد

  :ادرفت جلوتر نزديك مرد ايست.  مرد را ديد كه خون تمام سر و صورتش را پر كرده است
  !!چرا سر شكسته اي. . . سالم  -
بابا بيل به سري، مادر سينه بريده، دختر آش به سري، درويش يه چشمي، رود گلي، بزي يه شاخي،  -

  خروس گمشده . . . درخت برگ ريزون، مرغي پريشون، خروس گمشده 
دوال شد و  غش غش مي خنديد و. از خنده ريسه مي رفت. شغال تا شنيد خروس گمشده زد زير خنده

  :نشست زمين و مرد عصباني داد زد
  اين كجاش خنده داره. . . مرض  -

مرد عصباني بيل را بلند كرد كه بكوبد تو سرش ، شغال ترسيد و زوركي جلوي خنده . شغال باز مي خنديد
  :اش را رگفت

  !چرا خنديدي. . جرات داري بخند تا بزنم مغزت را داغونم كنم  -
  بردمشخروس گم نشده من  -
  اي نابكار! ؟ تو خروس را دزديدي!چي -

  :بيل را بلند كرد كه شغال داد زد
  فقط نزن. . .  بيا برمي بدمش به تو . . .حالش خوبه  -

مرد هر چند لحظه داد مي . بود بعد با هم راه افتادند و رفتند طرف باالي ده كه خروس را جايي قايم كرده
  :زد و شغال را دعوا مي كرد و شغال هم از ترس حرفي نمي  زد

  اگر خروس نباشه مي كشمت    -



 

  نه نخوردمش بجان تو  -
مرد خروس را بغل كرد و با هم روبوسي كردند و خروس هر . رسيدند همانجا و شغال خروس را آزاد كرد

مرد خروس را برداشت و رفتند آبادي و تمام . الم تا كام حرفي نزد چه دهنش بود به شغال گفت و او هم
حيوانات و اهالي آبادي از خوشحالي جشن گرفتند و مرغ هم از خوشحالي غش كرده بود و اب به سرو 

  .صورتش زدند و به هوش آمد و آن شب را همه جشن گرفتند وشادي كردند
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  قصه ي ما بسر رسيد

  كالغ سياه
  ؟؟!!!نيم بالخره به خانه اش رسيده است يا نهنمي دا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  مرد آواز خوان و پلنگ 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  



 

  
  )چوي مال در  شونه، حرف مال در نشونه ( 
  
  
  
  
  

  يكي بود ، يكي نبود
  پشت گنبد كبود

  مثل هميشه
  غير از خدا هيچكس نبود

  
ي آن موقع كه ماها اصال دنيا نبوديم، مرد جواني تو يكي از در زمان هاي خيلي خيلي خيلي قديم، يعن
مردم روستا همه با هم خوب ! چه جايي. روستا وسط جنگل بود. روستاهاي خوش آب و هوا زندگي مي كرد

سرشان تو الك خودشان بود و به همديگر . دعوا تو كارشان نبود. كشاورزي و دامداري مي كردند. بودند
تو اين روستا . ا به هم سر مي زدند و باالخره زندگي با خوبي و خوشي مي گذشتشب ه. كمك مي كردند

صدا تو آبادي و . هر وقت كه بيكار مي شد مي زد زير آواز. مرد جواني بود كه صداي خيلي خوبي داشت
تو هر جشني و مراسمي ازش مي خواستند يك دهن براي همه . همه دوستش داشتند. جنگل مي پيچيد

صداش دل  سنگ را هم پاره مي كرد ، چه برسد . او هم مي خواند و دل همه را تازه و شاد مي كردبخواند و 
مي رفت جنگل هيمه كند و همانجا مي خواند و . جوان هيزم شكن بود. دخترها عاشق زارش بودند. به آدم

ردي هم مي وزيد، تا اينكه يك روز صبح پاييزي كه هوا سرد بود و نم باد س. كارش را هم دنبال مي كرد
دستشان . زمين پر از برگهاي زرد و قرمز بود و درخت ها لخت شده بود. جوان تبر را برداشت و رفت جنگل

رسيد وسط جنگل نشست رو تنه . تبر دستش بود. رو به خدا دراز بود و انگار بهار را از خدا گدايي مي كردند
ساكت . خودش مي خواند كه صداي خش خشي شنيد براي.  زد زير آواز. خشكيده ي درختي كه افتاده بود

انگار يكي يواش يواش رو . باز صداي خش خش آمد. ساكت شد! كه مي تواند باشد؟. دلش هري ريخت. شد
راه افتاد كه . به پشت سرش نگاه نكرد. بلند شد. به شك افتاد چه كسي زاغش را مي زند. برگها راه مي رفت
يعني . دهنش باز بود. خشكش زد از وحشت. ا برگشت موهاي تنش سيخ شدايستاد و ت. برود باز صدا  آمد

با ابهت و ! چه هيبتي داشت. پلنگ بزرگي بود كه آهسته بطرفش مي آمد! االن چه كار كند ؟! واقعيت دارد
. انگار برق گرفته بودتش. مرد همانجا ايستاده بود. تبر از دستش افتاد زمين. دست و پاش را گم كرد. مغرور



 

مرد وقتي ديد . سرش را به پاهاش مي ماليد و نفس نفس مي زد. پلنگ نشست و پوزه به پاهاش ماليد
  :با ترس و لرز خم شد و به سرش دست كشيد و نازش كرد. باهاش كاري ندارد خيالش راحت شد

  من بي قرار تو شدم مرد جوان -
  چرا؟!! بي قرار من -
  انسان . . . كاش من يك انسان بودم  . . . آه . . . عاشق صداي تو . . . من عاشقت شدم  -

  !!عاشقي پلنگ را اينطور رام كرده است! پلنگ عاشق هم مي شود؟! چه مي گويد. مرد جوان گيج شده بود
  ؟ !حاال چرا عاشق من

  !!پلنگ پهلوان چرا عاشق من -
. . .  تو دلم را لرزاند  آواز! ديدم انسان بودن چقدر قشنگ است. از وقتي صدات را شنيدم عاشقت شدم -

  حاال يك كم برام بخوان مرد جوان. . . هميشه منتظرت بودم تا بيايي و آواز بخواني 
  !مرد جوان فكر كرد چرا بايد انتظارش را بكشد

  !آخه چرا انتظار مرا مي كشيدي  -
كمي برايم آواز . . . اما من عاشق شدم. . . انتظار نكشيدي چون عاشق نيستي و دلت را به كسي ندادي  -

  بخوان
به سر و صورتش دست كشيد و باورش نمي شد پلنگ مهربان بشود و با . مرد پلنگ را بوسيد و نازش كرد

نشست زمين رو برگها و پلنگ هم سرش را گذاشت ! عشق هر كسي را رام مي كند. آن عظمتش رام بشود
مي خواند و به سر و . لنگ دلش جورايي شداينقدر سوزناك و قشنگ خواند كه پ. رو زانوهاش و جوان خواند
جوان نازش . هوا داشت غروب          مي كرد. اينقدر خواند كه ديگر خسته شد. صورتش دست مي كشيد

  :كرد
  من بايد برم پلنگ پهلوان -
  چه زود. . . آه چه زود  -

  :هر دو بلند شدند و پلنگ زل زد به چشم هاي عسلي مرد جوان
  !يقولي به من مي د -
  !چه قولي پلنگ پهلوان -
  !قول مي دي. . . هيچ وقت تنها و منتظرم نذاري و بياي و برام آواز بخواني -
  باشه قول مي دم -

ايستاد . تبرش را برداشت و راه افتاد كه برود ديد پلنگ پشت سرش حركت كرده است. مرد جوان بلند شد
  :و برگشت و رو كرد به پلنگ

  !كجا مياي دنبالم -
  آبادي باهات ميام تا -



 

  !قول ميدي. . .نه نه تو هم بايد قول بدي آنطرف ها آفتابي نشي -
  :پلنگ سر تكان داد 
  باشه قول ميدم ولي رفتني باز آواز بخوان تا صدات را بشنوم -
  باشه مي خوانم -

رفت و ازش خداحافظي كرد و رفت و  تو راهي زد زيرآواز و پلنگ همانجا نشست و گوش مي كرد و جوان 
اصال . اين راز را نبايد به كسي بگويد.باورش نمي شد. رفت تا رسيد به آبادي و هنوز از اتفاق امروز منگ بود

وابدا و اول اينكه كسي باور نمي كرد و دوم اينكه شايد از سر كنجكاوي تعقيبش كنند و خداي نكرده باليي 
موقع . بهش قول داد فردا هم به ديدنش برود. زندنبايد با كسي در اين باره حرفي ب! نه! سر پلنگ بياورند

چشم هاش را ! درنده ترين ها را هم رام و آرام مي كند خواب به اين فكر مي كرد عشق چه عظمتي دارد كه
از جا پريد و رفت ايستاد رو ايوان و زل زد به جنگل كه تو تاريكي فرو رفته . بست كه صداي نعره اي شنيد

صداي نعره ي پلنگ بود و سگ ها با شنيدن صداي پلنگ بنا . خودش بود. بعله. مدصداي نعره باز آ. بود
آبادي پر از صداي عوعوي سگ ها شده بود و نعره پلنگ كه از سياهي جنگل مي . كردن به واق واق كردن

  . مرد جوان آه كشيد و رفت تو اتاقش و گرفت خوابيد. آمد
به . هوا سوز داشت و سرد بود. را برداشت و راهي جنگل شدفردا نزديك هاي ظهر بود كه مرد جوان تبرش 

ال به الي درخت ها رسيد كه برگهاشان مي ! اين فكر مي كرد يعني پلنگ االن منتظرش نشسته است؟
اينقدر بلند خواند تا پلنگ بفهمد دارد . جوان زد زير آواز. باد برگ ها را پخش و پال مي كرد. ريخت زمين

ش را شنيد و  به طرف مرد جوان دويد و وقتي به هم رسيدند به سرو كول هم پريدند مي آيد و او هم صدا
تو دلشان . باال و پايين مي پريدند. دنبال هم كردند. با هم كشتي گرفتند. و چقدر خوشحال شدند از ديدن هم

ش را پلنگ سر. بعد كه خسته شدند نشستند يك گوشه رو برگها كه فرش شده بودند زمين. عروسي بود
پلنگ هر چند . از دل و جان مي خواند. گذاشت رو زانوهاش و جوان هم به سرش دست كشيد و زد زير آواز

تمام كه شد . مرد جوان تا غروب براش آواز خواندو خواند. دفعه آه مي كشيد و آرزو مي كرد انسان باشد
. هر دو بهم عادت كرده بودند. او هم قول داد . پلنگ مثل هميشه ازش قول گرفت فردا هم به ديدنش برود

از طرفي كل آبادي گير دادند كه بايد اهللا و باهللا آستين . پلنگ عاشقش بود  و او به پلنگ عادت كرده بود
همه پا را كردند تو يك كفش كه همين هفته بايد بساط عروسي . خانواده اش كه بدتر. باال بزند و زن بگيرد

بعد تسليم شد و دختري كه دلش مي خواست را براش گرفتند و . فت كردمرد جوان اولش مخال. را برپا كنند
او هم خواند و ياد پلنگ . شب خواستگاري تمام دوستاش و اهالي آبادي ازش خواستند بخواند. عقد كردند
شبش كه همه رفتند آمد نشست رو ايوان و هر چند هوا سرد بود، اما او دل . بلندتر مي خواند. افتاده بود
او هم خواند و . وستش پلنگ بود و زد زير آواز و  شنيد پلنگ از تو دل سياهي جنگل نعره مي كشدپيش د

نعره . صداش مي كرد. اما پلنگ نمي خوابيد و نعره مي كشيد. سردش كه شد آمد تو اتاق تا بگيرد بخوابد
دوستش را مي كرد و  مرد جوان با اينكه ديگر نامزد داشت باز دلش هواي. اش نشان مي داد بي قرار است



 

هوا ابري . بعد از چند روز زد به سرش كه برود جنگل پيش پلنگ.  چند روزي فرصت نكرد به ديدنش برود
پلنگ نشسته بود . باد هو مي كشيد تو درخت ها و برگها را جارو مي كشيد. بود و انگار ميل باريدن داشت
  :داز ديدن مرد جوان خوشحال ش. زير درخت و نگاهش مي كرد

  سالم پلنگ پهلوان  -
  . . . چند روزي خبري ازت نبود حتي صداي آوازت از آبادي نمي آمد . . . آه سالم  -

  :مرد جوان نشست كنارش و به سر و صورتش دست كشيد 
  شايد زياد نتونم بهت سر بزنم گرفتاري زندگي اينه ديگه. . . من زن گرفتم پلنگ پهلوان  -

  :پلنگ آه كشيد
  ن هم انسا ن بودم انسان اي كاش م -

ديگر چيزي نگفت و مرد جوان هم حرفي نزد و شروع كرد به خواندن و خواند و خواند آسمان يكهو تركيد و 
باران شالقي مي باريد ومرد جوان هم . رعد و برق زد و باران مثل سيل راه افتاد و هر دو خيس شده بودند

  :بلند شد
  اد بيام به ديدنتشايد نتونم زي. . .خوب بايد برم  -

  :پلنگ نگاهش كرد
  تو نياي من ميام -
  تو قول دادي به من -
  يادت رفت كه عاشقتم. . . تو هم قول دادي  -

جوان دل دل مي كرد زودتر برود تا شب نشده و آنوقت تو جنگل آنهم تو . زير باران خيس خيس شده بودند
  :بايد برود. ند واگر مه بگيرد كه بدتراين هوا گم و گور مي شود و راهش را نمي تواند پيدا ك

  كمتر مي تونم به ديدنت بيام. . . نگفتم نميام  -
  خداحافظ. . . خوب دوست خوبم مراقب خودت باش -

  :پلنگ سر تكان داد
  خداحافظ -

  :راه افتاد برود كه مرد جوان شنيد پلنگ گفت
  انسان. . . كاش من انسان بودم 

  .آبادي برسد و آخر هفته جشن عروسي اش است و بايد آماده بشودجوان پا تند كرد تا زودتر به 
همه اهالي آبادي ! چه بريز و بپاشي! چه جشني. همه در گير عروسي بودند. شد آخر هفته و آبادي غوغا بود

از جان و . مردم خوشحال بودند. عروسي باشكوهي بود. جمع شده بودند و چه بزن و بكوبي راه انداخته بودند
! چه آوازي! چه صدايي.صداش انگار از آسمان مي آمد و خيلي حسرت صداش را مي خوردند. خواند دل مي

عروسي با كلي سر . صداش مي كرد و مرد جوان نمي شنيد و غرق شادي بود. پلنگ از دورها نعره مي كشيد



 

پاك . ش بودنددوسه ماه گذشت و با زنش زندگي تازه اي را شروع كرده بود و با هم خو. و صدا تمام شد
از اين . بهش قول داده بود براش آواز مي خواند. عاشقش بود. يادش رفته پلنگ روزگاري دوستش بود

بعد از چند ماه دلش هواي دوستش را . اصال براي كسي تعريف نكرده بود. موضوع چيزي به زنش نگفته بود
زمستان بود و برف . رش هستتصميم گرفت فردا برود به ديدن دوستش پلنگ و البد منتظ. كرده بود

جوان و زنش رو ايوان كمي ايستادند و به برف نگاه كردند كه تو هوا پر پر مي زدند و مي .  سنگيني مي باريد
. حياط خانه سفيد شده بود و مرد جوان حدس اگر همينطور ببارد تا صبح كلي برف مي شيند. افتادند زمين

  :زنش به جنگل نگاه كرد. ل جنگل آمدمي رفتند تو اتاق كه صداي نعره اي از د
  !صداي چي بود؟ -

  :مرد جوان هول كرد
  نمي دانم  -

صبح كه بيدار شد برف بند آمده بود و ابر سياهي تو دل آسمان . بعدش رفتند تو اتاق و گرفتند خوابيدند
وش شده صبحانه خورد وشال و كاله كرد و تبر ش را برداشت و رفت طرف جنگل كه سفيد پ. نشسته بود

با هر . برف تا مچ پا نشسته بود. تا چشم كار مي كرد سفيدي مي ديدي. زمين را انگار كفن كرده بودند. بود
پرنده ها . خم شده بودند. شاخه درخت ها بعضي ها شكسته بودند. بدبختي و سختي كه بود رسيد جنگل

پلنگ از شنيدن . بلند بلند مي خواند. مرد جوان زد زير آواز . براي خودشان مي چرخيدند و پرواز مي كردند
  :صداش ذوق زده شد و دويد طرفش و به هم كه رسيدند هر دو خنديدند

  سالم پلنگ پهلوان -
  دلم برات براي آوازت تنگ شده بود. . . سالم چه عجب باالخره آمدي  -

تمام شد نشستند يك  خوشحالي كردند و دنبال هم كردند تو برف و بازي اشان كه. بعد با هم كشتي گرفتند
  :گوشه زير درختي كه خشك بود

  كمي برام آواز بخوان مرد جوان -
  باشه  -

زياد نماند پيش پلنگ و مي دانست . بعد زد زير آواز و يك دل سير خواند و خواند و خواند تا خسته شد
  :گاهش كردپلنگ با التماس ن. نزديك هاي ظهر بود كه بلند شد برود. نبايد زنش را منتظر بگذارد

  !كي بر    مي گردي. . . دلم برات تنگ مي شه. . . انسان . . . كاش من هم انسان بودم  -
  :مردجوان حرفي نزد و نگاهش كرد

  نمي دونم. . . بگم   -
  :پلنگ پوزه به پاهاش ماليد و او هم به سرش دست كشيد

  !اگر چيزي ازت بخوام قبول مي كني؟ -
  !مي خواي از من چي شده پلنگ پهلون بگو چي -



 

  قول مي دم ديگه هيچ وقت نيام طرف آبادي. . . فقط امشب . . .  امشب مرا ببر خانه ات  -
  :مرد جوان يكه خورد و رنگش پريد

  نه حرفش را هم نزن. . .زنم مي ترسه ! چي؟ -
  :پلنگ كوتاه بيا نبود و اينقدر اصرار كرد و گفت و التماس كرد تا مرد جوان راضي شد 

  ا به يك شرط ام -
  به چه شرطي -
  !قول مي دي قبول كني -
  قول مي دم -

. .  . توآبادي هم خودت را نشان نده.  . .  زنم مي ترسه سكته مي كنه. . .نبايد خودت را نشان بدي  -
  من در پشت بام را باز ميذارم تو هم  سريع برو باال و تو پشت بام 

  !تو هم قول ميدي شبش برام بخواني -
  ه قول مي دمآر -
  من ميرم تا غروب ميام دنبالت -

خداحافظي كرد و رفت خانه و غروب كه هوا تاريك شد آمد بيرون دم جنگل و ديد پلنگ منتظرش 
مرد جوان اول . كمي صبر كردند تا هوا قشنگ تاريك بشود و تاريك كه شد راه افتادند. نشسته است

مرد جوان . نگ پريد تو و رفت زير پله ها قايم شدرفت تو حياط ديد كسي نيست در را باز كرد و پل
زنش تو آشپزخانه بود و با يك اشاره پلنگ پريد رو ايوان . رفت باال و در را باز كرد. اشاره كرد صبر كند

شام كه خوردند . شب شد و شام كه خوردند . و از نردبان چوبي رفت پشت بام و كز كرد يك گوشه
پلنگ از همان باال غرق لذت شده ! چه آوازي. حاال نخوان كي بخوان. اندنمرد جوان بنا كرد به آواز خو

زنش نشست كنارش و سيني . كيف مي كرد از اينكه امشب را آمده خانه ي كسي كه عاشقش است. بود
  :چاي را گذاشت جلوش و مرد هم ديگر آواز نخواند

  !چيه دلت امشب هوايي  شده -
  :مرد جوان لبخند زد و سرخ شد

  دلم گرفته بود . . . زي نيست چي -
  :زن همين موقع فين فين كرد. بعدش چاي را با هم خوردند

  !چه بوي بدي مياد! بوي چيه -
. حرفي نزد و لب گزيد. فهميد بوي دهن پلنگ است كه خانه را برداشت  است. مرد جوان رنگش پريد
  :زنش باز فين فين كرد

  حالم بد شده. . .بوي بدي مياد  -
  :ن هم بو كشيدمرد جوا



 

  آره راست مي گي -
  :بلند شد در اتاق را باز كرد و باد سردي آمد تو اتاق و بخاري روشن بود واال يخ مي زدند

  ! بوي چي مي تونه باشه مرد -
  آره حتما سگي مرده را انداختند تو كوچه . . .فكر كنم بوي الشه ي سگ باشه  -

  .دزنش پيف پيف كرد و عق زد و هر دو ساكت شدن
من كه عاشق زارت ! اي  بي معرفت! من الشه ي سگ شده ام. خيلي بد شكست. دل پلنگ شكست. آخ

شب رو روز انتظارت را كشيدم و آخر تو خانه ي خودت به من مي گويي الشه ي . گرفتارت بودم. بودم
نبالش رفت و زن رفته بود آشپزخانه و مرد هم د. يواش به پايين نگاه كرد. اينها را توي دلش گفت! سگ

مرد  آمد رفت در را ببندد . در باز بود و رفت تو تاريكي جنگل گم شد. او هم با يك جست پريد پايين 
نفس راحتي كشيد و شبش را گرفت خوابيد و نديد دل . كه ردپاي پلنگ را ديد و خيالش راحت شد

دنش و اما پيداش مرد جوان چند روز تمام رفت جنگل به دي. پلنگ چطوري تكه تكه شد از حرفش
يكي دوسال گذشت و خدا بچه اي به . يك هفته رفت و آمد و ديگر بي خيالش شد. سر قرار نبود. نكرد

. تبر دستش بود. آنها داد و سرش با زندگي گرم بود و تا اينكه روزي پاييزي رفته بود جنگل هيزم كند
زد زير آواز و  مي خواند و . جارو مي كشيدباد برگها را . برگها تو هوا پرپر مي زدند و مي ريختند پايين

. سرش پايين بود و انگار نه انگار صداي مردجوان را شنيده است. مي رفت كه چشمش به پلنگ افتاد
  :مرد جوان دويد طرفش. محل نمي گذاشت

  كجايي تو. .  .سالم پلنگ پهلوان  -
  !چه سالمي چه عليكي -

  :وري باهاش رفتار مي كندمرد جوان يكه خورد و خشك زد كه چرا اينط
  !مگر چه شده پلنگ جان -

. دوستت داشتم. عاشق صدات بودم. شب و روز انتظارت را مي كشيدم. من عاشقت بودم! هه! چه شده
  !من الشه ي سگ شدم و بوي  گندي ميدم! مرا بردي خانه ات و گفتي الشه ي سگ هستم

؟ !!كرده است و من و من كرد و چه بگويدمرد جوان تازه يادش آمد چه حرفي زده و چه كار بدي 
قسم آيه خورد منظوري نداشت و مي ترسيد زنش بفهمد  و پلنگ  اصال . حرف حساب جواب ندارد

  :نگاهش نمي كرد
ولي تو . . . از همان اول بايد مراقب دل ها بود كه نشكنه . . . دل كه بشكنه ديگه نمي شه كاريش كرد  -

  دلم را شكستي
  :پلنگ به تبر دستش اشاره كرد. كشيد و نگاهش كردمرد جوان آه 

  آن تبر دستت را بزن تو سرم -
  نه نه! مگر ديوانه شدي! چي -



 

  من خودم مي گم بزن زود باش. . . بزن آقا جان  -
  نه نمي تونم دوست من. . . مي ميري -
  فقط با تبر بزن تو سرم. . . من دوست تو نيستم  -

بلند كرد و محكم كوبيد تو سر پلنگ و او هم آخ گفت و خون مالي شده تبر را . مرد دستش مي لرزيد
چرا اين كار را . مرد جوان شنيد چند بار نعره زد و البد درد كالفه اش كرده بود. رفت تو جنگل گم شد

؟ خداي !اين چه كاري بود كه كرد.هزار جور فكر و خيال تو سرش بود. اي بابا! نميرد! ؟ چرا زدتش!كرد
حاال مي رفت !!چرا بايد بهش توهين مي كرد. براش آواز مي خواند! روزي با هم دوست بودند ناكرده

غمگين و غصه دار . حرص و جوش مي خورد و با خودش حرف مي زد. طرف خانه و خودخوري مي كرد
از چيزي كه خون ديگران را مي . از تبر دستش بدش آمد! كاش بتواند كمكش كند، اما چطوري؟. بود
. يكسال ديگر گذشت و جوان ديگر پلنگ را فراموش كرده بود. بايد متنفر بود كه هيچ ارزشي ندارد ريزد

تا اينكه يك وز زمستاني . سرش گرم كار و زندگي بود. انگار نه انگار روزگاري با پلنگي دوست بوده است
درختي را با تبر  رفت باال باال هاي جنگل و تنه خشكيده ي.كه برف مي باريد رفت جنگل براي هيزم

. بعله. باورش نمي شد. خسته شده بود و نشست آواز بخواند كه يكهو چشمش به پلنگ افتاد. قطع كرد
  :خدا را شكر كرد و دويد طرفش. پس زنده مانده است. اشتباه نمي كرد. خودش بود

  سالم. . . سالم پلنگ پهلوان  -
  :پلنگ فقط سر تكان داد

  سالم -
  ! زخم سرت هم خوب  شده. . . را شكر  خدا! تو زنده اي  -
ديگه نمي . . . حاال ديگر نمي خوام انسان باشم . .. جاي چوب در ميره ولي جاي حرف تو دل مي مونه  -

  خوام 
براي هميشه تنهاش گذاشت و رفت و مرد جوانه . اين را گفت و رفت و مرد جوان را تنها گذاشت

درخت را برداشت و رفت و به خودش قول داد ديگر به كسي  مرد جوان تنه. ديگرهيچ وقت او را نديد
  .  توهين نكند و دل كسي را نشكند

  
  قصه ي ما بسر رسيد

  كالغ پرسياه ا
  !!!نمي دانيم به خانه اش رسيده يا نه 

  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آدم و گربه و آدم 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  يكي بود، يكي نبود
  پشت گنبد كبود

  مثل هميشه
  ز خدا هيچكس نبودغير ا

  
راستش . بعدها  فهميدم. من هم  نمي دانستم. حتما شما هم نمي دانيد كه پلنگ و گربه با هم پسرعمو هستند

قديم قديم ها ، وقتي كه ماها تو اين . اصال به هم نمي خورند!  پلنگ كجا و گربه كجا! آخر. باورم نمي شد
پهلوان بود و از هيچ . همه ازش حساب مي بردند. مي كرد دنيا نبوديم ، وسط جنگل بزرگي ،  پلنگي زندگي

پلنگ يك ! براي خودش كسي بود و كسي جرات مي كرد براش شاخ و شانه بكشد؟. چيزي هم نمي ترسيد
بطرفش !! كه مي تواند باشد. روز خدا داشت قدم مي زد براي خودش كه ديد يكي از دور به طرفش مي آيد

گربه ! چه عجب اين طرف ها آفتابي شده است! گربه. گربه بود.قدم بر مي داشتبا چه ابهتي هم . راه افتاد
وقتي چشمش به پسرعموي پهلوانش افتاد از خوشحالي ذوق زده شد و دويد طرف پلنگ و او هم از ديدنش 

  :خوشحال شد
  سالم پسر عموجان -
  چه حال و چه احوال. . . آه سالم  -

  :كردندو ماچ و موچ كه تمام شد، پلنگ زد به شانه اش با هم روبوسي. همديگر را بغل كردند
  !گربه جان تو كجا و اين جا كجا -

بعد بلند شد و به چشم هاي . دست هاي پلنگ سنگين بود و گربه تلوپي خورد زمين و پلنگ خنده اش گرفت
  :پلنگ زل زد

تو هم . . . ها سري بز نم  داشتم مي رفتم آبادي باال به فك و فاميل. . . چه زوري هم داري پسر عمو  -
  ! چشم حسود كور كسي شدي براي خودت ها

پهلوان بود و با غرشي و خيزي حريف را دو نيمه مي كرد و كسي . كسي بود براي خودش. راست مي گفت
  :پلنگ لبخند زد. به گرد پاش نمي رسيد

  جانراستي تو چرا اينقدر ريزه ميزه ماندي پسرعمو . . .  چه كار كنيم ديگه  -



 

همچين آه كشيد كه پلنگ احساس كرد داغ داش تازه شده . گربه انگار ياد چيزي افتاده باشد، آه كشيد
  :رفتند نشستد زير سايه ي درختي.  است

  هيچي نگو  دلم خون است -
  !مگر چه شده پسر عموجان! براي چه -

  :گربه دوباره آه كشيد و به سرش دست كشيد
  امان . . .امان از اين آدم دوپا  -
  !چي هست اين آدم دوپا ازش مي نالي! ؟ آدم!چه -
. . . اينقدر كتكم مي زنند كه قد من  همينطور كوچك مانده . پدرم را در آوردند. . . همان بهتر كه نديدي  -

  خدا كسي را نصيب آدم دوپا نكند پسر عمو. . . خودت هم داري مي بيني 
  :ل نشيده بوداصال اسمش را تا بحا. پلنگ تعجب كرده بود

  اين آدم دوپا را كجا بايد پيداش كنم؟ -
  :با عصبانيت گفت و گربه خيلي خوشحال شد و حدس زد كه نقشه اي تو كله ي پسرعموش هست

  !براي چه مي خواي  -
  بايد برم انتقام تو را از آدم دوپا بگيرم -

  :گربه خيلي خوشحال شد و كم مانده بود بال در بياورد
  !واقعا مي خواي بري. . . سرعمو جان قربانت برم پ -
  پس چي -
  !تو نمي ترسي ازش. . . مي ترسم آدم دوپا باليي سرت بياره و زبانم الل برات اتفاقي بيفته ! آخر -

پلنگ بلند شد و ايستاد جلوي گربه كه . پلنگ قاطي كرد و همچين داد  زد كه گربه يك متر پريد عقب تر
  :جلوش قد يك نخود بود

  !من از كسي نمي ترسم فهميدي يا نه! من بترسم !چي؟ -
  . . .قربانت برم چرا داد مي زني . .  .بله  -
  بگو كجا بايد پيداش كنم -
  :گربه با دست اشاره كرد به پايين جنگل-
از كنار رودخانه هم رد مي . جنگل را رد مي كني و  مي رسي به دشت. . . از اين طرف ميري پسرعمو  -

  به جايي كه آدم دوپا آنجا هي خم و راست مي شود و كار مي كند براي خودششوي و مي رسي 
گربه رفت باالي جنگل به فك و فاميل هاش سر . هر دو بلند شدند و با هم دست دادند و روبوسي كردند

مثل برق مي رفت و درخت ها را پشت سر مي . مي دويد. بزند و پلنگ هم مثل باد رو به دشت راه افتاد
حسابي عصباني بود و فقط . مي رفت و به آدم دوپا بدو بيراه مي گفت و خون خودش را مي خورد .گذاشت

يك نفس مي دويد و اينقدر رفت كه رسيد به دشت باز و . حقش را مي گذارد كف دستش! گيرش بياورد



 

فت خسته وخيس عرق ر. رودخانه شرشر كنان از كنار دشت رد مي شد. پرچمن و پر از   گل هاي وحشي
خستگي اش كه در . كنار رودخانه و يك دل سير آب خورد و بعدش دراز كشيد همانجا تا استراحت كند

يك لكه ابر هم تو آسمان ديده . هوا صاف بود. آفتاب وسط آسمان مي سخوت. رفت دوباره بلند شد و دويد
. يد كه خم و راست مي شديكي را از دور د. از دشت گذشت و رسيد به جايي كه تا بحال نديده بود. نمي شد

راه . اينها را توي دلش گفت. نشانت مي دهم. اي آدم دوپاي بدجنس.       حتما خودش است. دوپا دارد! آها
. خشكش زد و دهنش باز ماند. افتاد طرفش و نزديك كه شد نعره اي كشيد كه آدم سرجاش ميخكوب شد

  :مثل برق گرفته ها شده بود
  !ا هستيتو آدم دوپ. . . آهاي  -

چه يال و ! چه هيبتي. آدم حسابي ترسيده بود و تا بحال پلنگي به اين قلچماقي نه ديده بود و نه شنيده بود
  :ازش چه مي خواهد! چه كار كند! كوپالي

  !كاري با من داشتي . . . بله من آدم دوپا هستم  -
چرا آزار . . . و از دستت هي مي ناله تو پسر عموي مرا اينقدر كتك زد كه ريزه ميزه مانده ! چه كار كردي -

  حاال آمدم ازت انتقام بگيرم. . . ميدي 
  !پسر عموت كي هست! چر اانتقام -
  زو دباش . . . حاال آماده شو با هم بجنگيم . . . اي بي رحم . . . گربه  -

چپش نشده آدم فهميد پلنگ شوخي ندارد و خيلي هم جدي حرف مي زند و بايد كاري كند تا يك لقمه ي 
در بدترين شرايط . بايد نقشه اي بكشد. اما نبايد خودش را ببازد! ما زورش كجا به پلنگ مي رسد. است 

  :براي همين جلوي حريف نبايد كم آورد. درست فكر كرد و عالقالنه تصميمي گرفت.بايد خونسرد بود
  ! پس مي خواي با من بجنگي ها -
  . . . تقام بگيرم آماده شو كه بايد ازت ان. . . بله  -
  !ولي چه آدم دوپاي بدجنس  -
  بدون زورم كه نمي تونم باهات بجنگم. . . زورم را خانه جا گذاشتم. . . . اول بايد برم خانه و زورم را بيارم  -
  باشه برو زود برگرد تا بجنگيم -

  : اخم هاش تو هم بود.پلنگ هنوز عصباني بود و آدم اين را از صداش فهميد
  ن برم زود برگردمپس م -

  :راه افتاد كه برود و نرفته دوباره برگشت
  !پس چرا نرفتي آدم دوپا -
  مي ترسم برم! راستش -
  !براي چه مي ترسي -
  مي ترسم وقتي من رفتم تو فرار كني و بري -



 

  :چنان نعره اي زد كه  پرده ي گوش آدم نزديك بود پاره بشود! پلنگ تا اين جمله را شنيد قاطي نكرد
  بدو. . . برو زورت را بيار . . . من از كسي نمي ترسم و هيچ وقت هم فرار نمي كنم ! من فرار كنم! من -

  :آدم سر تكان داد
  پس من مي رم و زود بر مي گردم. . . باشه  -

  :راه افتاد و نرفته باز برگشت و ايستاد روبروي پلنگ
  يم يه شرط دارهاگه مي خواي  بجنگ. . . . مي ترسم  تو در بري ! نه  -

  :كالفه بود و دهنش خشك شده بود از بس حرص خورد. پلنگ ديگر كفري شده بود
  زو دباش آدم دوپا. . . چه شرطي  -
شرط من اينه براي اينكه خيالم راحت باشه كه فرار نمي كني و تا برم زورم را بيارم من دست و پاها ت را  -

  ببندم 
  :ل كند واال چطوري انتقام پسر عموش را بگيردپلنگ ديد چاره اي ندارد و بايد قبو

  بيات ببند و برو ز ورت را بيار. . . باشه  -
محكم گره زد كه پلنگ صد سال سياه هم نمي توانست . آدم سريع با  طناب دست و پاهاي پلنگ را بست

دوپا چه پلنگ يكهو ديد آدم رفت سراغ چوب دستي اش و تازه حساب كار آمد دستش كه آدم . بازش كند
  :آدم دوپا آمد باال سر پلنگ. نقشه اي كشيده است

  نشانت مي دم ! انتقام بگيري ها  -
  :چپ و راستش كرد. د بزن. چوب دستي را بلند كرد و افتاد بجان پلنگ

  اوخ  اي  واي . . آخ . . .آي  . . .  آي تنم . . . اي بدجنس . . . آي نزن نامرد  -
  ن بهت نشون مي دمصبر ك! انتقام مي گيري ها -
  آي . . .آي نزن . . . اي مرده شور تو را ببرند پسرعمو  . . . آي غلط كردم   -

بعدش دست و پاش را باز كرد و خودش زد به . آدم اينقدر زد و زد كه پلنگ از حال رفت و غش كرد
گ به هوش نصف شب بود كه پلن. دو پا داشت و دوپاي ديگر هم قرض كرد و در رفت. فرار كرد. چاك

يكهو ياد آدم دوپا و نقشه اش . تمام تنش درد مي كرد. اولش منگ بود. آمد و ديد همه جا تاريك است
 :به همه بد و بيراه مي گفت. از جاش پريد و رو به جنگل مي رفت و به پسرعموش فحش مي داد. افتاد

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
  
. . . اي كوفت بگيري . . .آخ تنم ،  سرم . . . دم آخ من كه داغون ش. . . اي به جهنم قدت كوچك مانده  -

  اي واي . . .آخ  . . . اي نيم وجبي . . . خدا رحم كرد قدت كوچك مانده، واال ما را به كشتن مي دادي  
  .پلنگ مثل باد ، تو تاريكي ، رو به جنگل  مي دويد

  
  قصه ي ما بسر رسيد

  كالغ سياه
  ؟ !به خانه اش رسيده

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شغال دروغگو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  يكي كبود ، يكي نبود
  پشت گنبد كبود

  مثل هميشه 
  غير از خدا هيچكس نبود

  
  

در زمان هاي خيلي قديم ، تو آبادي حيوانات ، شغالي زندگي مي كرد كه سر و زبان داشت و سه سوت مخ 
خالي مي بست ، باز عده اي از  حيوانات بهش اعتماد مي با اينكه زياد . دومي نداشت. مي زد  هر كسي را 

  :يك روز صبح زود شغال سرو صداي زيادي راه انداخت. كردند
  بيدار شيد . . . آهاي كار مهمي دارم . . . آهاي بيدار شيد  -

 همه! چه نقشه اي تو كله اش دارد! باز زده به سرش كه ديوانه بازي در مي آورد! چه خبر شده اول صبح
اهالي جنگل يكي يكي بيدار مي شدند و . او از روي تپه اي يك ريز داد و هوار مي كرد. كنجكاو شده بودند
. او از روي تپه يك ريز داد و بيداد مي كرد. همه كنجكاو شده بودند. غر غر مي كردند. چيزي مي گفتند

هر ! چه مي خواهد بگويد! يست؟حرف حسابش چ!  اهالي جنگل راه افتادند طرف تپه تا ببينند چه مي گويد
يعني لنگه ي اين شغال جايي پيدا نمي .باليي بود كه دومي نداشت. چند مي دانستند چه آتشپاره اي است

با اينكه مي دانستند فتنه اي است باز . خيلي زود دل همه را بدست مي آورد و راضي اشان مي كرد. شد
  :بهش اعتماد مي كردند

  !چيه اول صبحي -
  برته بابا چه خ -
  !تو هم وقت گير آوردي ها -
  حرف بزن ديگه. . . چي مي گي  شغال  -

همه حيوانات با تعجب با چشم هاي پف كرده نگاه شغال مي كردند . شغال همه را كشيده بود دور خودش
 آسمان صاف صاف بود و يك لكه ابر هم. باد ماليمي هم مي وزيد. صبح خوبي بود. كه ايستاده بود رو تپه

  :توش پيدا نمي شد
  خبر مهمي دارم -



 

  :خرگوش سفيد به شغال نگاه كرد
  چي شده. . . چيه شغال  -

  :خرس خميازه كشيد
  حرف بزن بايد برم بخوابم  -

  :سينه جلو داد و به تك تك حيوانات كنجكاو و منتظر نگاه كرد. شغال بادي به غبغب انداخت
  صبح شما بخير . . . سالم دوستان  -
   م سالمواي سال -
  حاال بگو چي شده -

  :كالغ قار قار كرد
  خبر مهمت چيه اول صبحي -

  :شغال هم سرفه كرد
  هر كي مي خواد مي تونه با من بياد. . . امام رضا دارم مي رم زيارت  -
  چقدر خوب !امام رضازيارت  -
  !كي ميري! زيارت -
  زيارت فكر خوبيه! چه خوب -
  برو بابا حوصله داري تو هم -

از باال به آنها نگاه مي كرد كه با هم . هر كي چيزي مي گفت و شغال هم خوشحال بود. مه باال گرفتزمز
  :بحث مي كردند

كسي حرفي نزد و خيره ي شغال شدند ك هĤب دهنش را قورت مي داد و كف دستهاش . همه ساكت شدند
  :ار بهم مي ماليد

  يد جلو خانه ي ما تا اسم نويسي كنم و بعدش برويمهر كي باهام به زيارت مياد بياي. . . خوب دوستان  -
قدم زمان رو به جنگل مي رفت و ياد . اينها را گفت و از تپه پريد پايين و به جمعيت حيوانات پشت كرد

تشنگي وسوسه مي . تشنه كه باشند خودشان مي آيند. گرفته بود بايد هميشه ديگران را تشنه نگه داشت
شغال . او هم لبخند زنان مي رفت. هر كي چيزي مي گفت و حرفي مي زد. ي شنيدسر و صداي آنها را م. كند

مطمئن بود چند نفري هم كه شده . رفت خانه اش و منتظر ماند تا آنها تصميم خودشان را بگيرند و بيايند
حيوانات با هم بحث مي . رفت زير زمين تو خانه اش دراز بكشد و چرت درست و حسابي  بزند. مي آيند
تعدادي از حيوانات قرار شد با شغال بروند . خرس كه ول كرد و رفت تا زير سايه ي درختي بخوابد. كردند
. براي اين مسافرت دل تودلشان نبود. دسته جمعي راه افتادند طرف خانه شغال تا اسم نويسي كنند. زيارت

كالغ جلوتر رفت و . مي آمد ظهر بود كه رسيدند دم خانه شغال و صداي خروپف شغال از سوراخ زير زمين
  :باز ازش مي ترسيد از همانجا داد زد. نرفت تو. دم سوراخ ايستاد



 

  آقا شغال پاشو ما آمديم اسم نويسي قار قار . . . آقا  شغال قار قار  -
. ذوق زده از جاش پريد. سر و صداي حيوانات مي آمد. اما خواب نبود. شغال اولش فكر كرد خواب مي بيند

پا شد و يواش يواش آمد بيرون و . خودش ا به خواب زد و كالغ با قار قار كرد. روي خودش نياورداما به 
كالغ زود پريد عقب پيش بقيه . نور آفتاب خورد به چشم هاش كه مجبور شد به چشم هاش دست بكشد

ا مي خواهد آنها حتم. با اينكه ازش مي ترسيدند ولي باز به او اعتماد كردند. حيوانات و يك آن ترسيد ازش
شغال رو كرد . كسي كه زيارت مي رود البد دلش هم صاف است و كلكي تو كارش نيست. را ببرد زياررت

  :به بقيه كه بروبر نگاهش مي كردند
  چه خبر  شده   -
  سالم آقا شغال -
  سالم و عليكم - 
  چه خبر شده -
  آمديم براي اسم نويسي -
  خوبه خوبه -

  :رو كرد به آنها شغال اسم همه را نوشت و
  صبح زود اينجا باشيد. . . فردا اول صبح راه مي افتيم. . . خوبه خوبه  -

  :شغال رفتن آنها را تماشا كرد. آنها هم خوشحال و خندان خداحافظي كردند و رفتند و شغال را تنها گذاشتند
  برم بخوابم. . . خوب اينم از اين  -

  :انات دم النه شغال حاضر شدند و كالغ رفت جلوحيو. آفتاب سر نزده بود . شد فردا صبح
  ما  آماده ايم . . . آقا شغال . . . ..  قار قار  - 
  پا شو بريم دير شده -

  :كش و قوسي به تنش داد. شغال آمد بيرون
  سالم صبح شما بخير -
  صبح شما هم بخير. . . سالم  -
  !آماده ايد -
  بريم. . . بعله  -

  :داشتشغال چوب دستي اش را بر
  صف بكشيد و دنبالم بياييد. . . همه پشت سر من حركت كنيد . .. خوب راه مي افتيم  -

كالغ و پرستو و گنجشك . بقيه هم پشت سرش راه افتادند. شغال چوب دستي اش را تكان داد و حركت كرد
آفتاب يواش  .تو اين هواي صاف مي رفتند تو آسمان چرخي مي زدند و برمي گشتند عقب. پرواز مي كردند

نور . جنگل تازه از خواب خوش بيدار شده بود. آسمان صاف صاف بود.  يواش خودش را باال مي كشيد



 

ترانه مي . آفتاب از الي دشاخه ي درختها به سر و صوررتشان مي تابيد و آنها را سر كيف  مي كرد
ك مي گفت و بقيه مي خنديدند و يكي جو. بعد با هم ، هم خواني مي كردند. يكي آواز مي خواندند. خواندند

رفتند و رفتند . بقيه هم پشت سرش. شغال الم تا كام حرفي نمي زد و تند مي رفت. روز خوشي  براشان بود
رودخانه اي هم از كنار دشت شر شر . رسيدند به دشت بزرگ و پرگل. و رفتند تا اينكه از جنگل دور شدند

! چه دشتي. باورشان نمي شد.ذوق زده شدند. دهنشان باز ماند حيوانات وقتي دشت را ديدند. كنان مي رفت
.  باورشان نمي شد چنين جايي وجود داشته باشد! چه رودخانه اي! واي اينجا ديگر كجاست! چه گل هايي

البته تقصير . تمام عمرشان تو جنگل بودند و جايي را نديدند! كجا رفته بودند طفلك ها. خوب حق هم داشتند
اول بايد فكر حركت . كي كه يك جا بماند زنگ مي زند و دنيا براش كهنه و تكراري مي شود. خودشان بود

بايد به هر جا سرك كشيد تا حد و     اندازه . بايد جستجو كرد. بايد سفر كرد. كند بعد بدنيال فكر راه افتاد
متفاوت از جنگل را براي اولين  جاي. دنيا االن براي حيوانات جنگل رويايي و ديدني شده بود.ي دنيا را فهميد

  :بار مي ديدند و همش تقصير شغال بود و براي همه همين كلي دعاش كردند
  چه گل هايي دستت درد نكنه شغال . . . واي چه جايي  -
  خدا خيرت بده شغال -
  دستت درد نكنه شغال جان. . . به به  چه جايي  ، چه آب و هوايي  -

  :رو كرد به حيوانات. به غبغب مي انداخت و سر تكان مي داد و لبخند مي زدشغال هم از تعريف آنها باد 
شب و روز تو جنگل ! خدايي ديديد كجا آوردمتان! ديديد. . . شماها عزيز من هستيد. . . خواهش مي كنم  -

هي حرف زديد و . دروغگوست. فحش داديد كه شغال بدجنس است. بوديد و پشت سر من هي حرف زديد
  ما هم خدايي داريم . اشكالي ندارد. مي دانمهمه را 

  ما همه دوستت داريم. . . نه شغال جان اينطور نيست  -
  آره بابا راست مي گه ما دوستت داريم -

آن روز كلي تو . همه ي آنها پشت سرش كلي حرف زدند. ولي همه مي دانستند كه شغال راست  مي گويد
شغال رو كرد به . دند و آب به سرو  صورت هم پاشيدندآب تني هم كر. بازي كردند. دشت چرخيدند

  :حيوانات
  بايد راه بيفتيم تا شب نشده برسيم به كلبه باالي كوه -
  باشه راه بيفتيم  -

  :از دشت پر گل رد شدند و شغال چوب دستي اش را تو هوا چرخاند. همه راه افتادند
  زودتر حركت كنيد -

  :اه كردكالغ به شغال نگ. بقه پا تند كردند
  شب چي كار كنيم آقا شغال. . . قار قار  -

  :خرگوش هم دويد وسط حرف كالغ 



 

  !كي مي رسيم زيارتگاه -
  شب كلبه مي خوابيم فردا صبح زود حركت مي كنيم طرف زيارتگاه . . . . مي رسيم بابا مي رسيم  -

ابر . باد تندي مي وزيد. شدپشت سر هم مي رفتند كه هواي صاف يكهو ابري و سياه . ديگر كسي حرفي نزد
  :شغال به ابرهاي سياه نگاه كرد. سياهي نشست تو دل آسمان و همه جا تاريك شد

  سريع تر تا سيل راه نيفتاده -
همه ي حيوانات ترسيدند و با داد و فرياد به هر . رعد و برق ترسناكي بود. آسمان يكهو تركيد و جرق زد

  :طرف دويدد كه شغال صداشان كرد
  از اين طرف از اين طرف. .  ترسو ها كجا مي ريد  اي -

حيوانات صداي  شغال را شنيدند و به خودشان آمدند و ترسان و لرزان برگشتند و ته دلشان حسابي خالي 
شغال با چوب دستي اش بنا كرد به دويدن و بقيه هم . باران تندي راه افتاد. به آسمان نگاه كردند. شده بود

  :دنبالش مي دويدند
  تندتر. . . تندتر . . . بدويد  -

انگار تو سري خورده بود كه . كلبه چوبي كوچكي بود. خيس خالي رسيدند به كلبه و باران تندتر شده بود
آب از سر وكول . انگار تمام هيكل آنها را كرده بودند توي رودخانه. همه هجوم بردند تو كلبه. سرش پخ بود

چقدر هم خسته شده . خيس خيس نشستند يك گوشه تا گرم بشوند. دنفس نفس مي زدن. آنها چكه مي كرد
شغال چوب دستي اش را .فضاي ترسناكي شده بود. صداي باران و رعد و برق همه را مي ترساند. بودند

گوش . شغال چشم هاش را بست.هيچكس حرفي نمي زد. حرفي نزد. گذاشت پشت در و همانجا دراز كشيد
كالغ سياه كه عادت داشت . شب شد و باالخره همه خوابيدند. ن كار را مي كردهميشه همي. هاش بيدار بود

از باال همه را مي ديد كه كنار هم خوابيده . پر كشيد و ر فت باال و خپ كرد يك گوشه. باال رو بلندي بخوابد
شغال . تخت خوابيد. چشم هاش مي سوخت.بودند و خروپف مي كردند و خودش بدتر از همه خسته بود

آهسته و  بي . زير چشمي به همه نگاه كرد كه خواب خواب بودند. همين موقع يواش چشم هاش را باز كرد 
رفت سراغ خرگوش و يك . در را از پشت قفل كرد با چوب دستي اش تا كسي فرار نكند. صدا بلند شد

بعد .سنه اش بودهنوز گر. با دندان هاي تيزش تكه پاره اش كرد و خوردتش. چشم بهم زدن خفه اش كرد 
سير . همه را تك تك خورد و شكمش باد كرده بود. رفت سراغ يكي ديگر و يكي ديگر و بعدش يكي ديگر

با زبان دور لبش ر اليسيد و به . كجا قدرت داشت تكان بخورد. كه شد دراز كشيده بود و خر خر مي كرد
  :شكمش دست كشيد و خنديد

  !زيارت ها . . . ا همينه حق شما ساده لوح ه. . . اي احمق ها  -
چشم هاش چهارتا شده بود واز ترس زبانش بند آمده .كالغ تمام ماجرا را ديده بود و حرفش را هم شنيد

؟ دوستان !چطوري در برود! حاال چه كار كند؟. باورش نمي شد كه دوستاش را از دست داده بود. بود
  :ياد حرف شغال افتاد. بغض كرد. عزيزش



 

  !زيارت ها. . .حق شماها همينه . . . احمق ها  -
. صبح شده بود و باران بند آمده بود.كالغ عصباني شد و منتظر ماند تا بخوابد و حقش را بگذارد كف دستش

  كالغ پر كشيد و آمد پائين و نشست كنار . شغال همانطور خواب بود. نور آفتاب از الي كلبه مي ريخت تو
آرام رفت . خصوصا كه تنها شده و دوستاش را از دست داده است .نرفت جلو و بايد مراقب باشد. شغال
. از بس خورده بود. توپ هم در مي كرردي بيدار بششو نبود. شغال تكان نمي خورد. باز هم جلوتر. جلوتر

تا شغال بجنبد آن يكي . از حرص، از لج پريد جلو و محكم نوك زد به چشم شغال. رفت رو شكمش ايستاد
كالغ پريد رفت باال و از . خون تمام بدنش را پر كرده بود. آورد و شغال زوزه مي  كشيد چشمش را  هم در

چند بار محكم خورده به . دور مي ديد شغال چطوري دور خودش مي چرخيد  و داد و هوار مي كرد
و يكهو  دويد و دويد. ناله مي كرد. جيغ مي زد. داد مي كشيد. باز بلند شد. ديوارهاي كلبه و افتاد ز مين

كالغ پر زد آمد پايين، وقتي ديد شغال بدجنس . محكم سرش را كوبيد به ستون كلبه و افتاد وجا در جا مرد
  :رفت باال سرش. و حيله گر مرده است

  حق خائن همينه . .. احمق اين هم عاقبت خيانته  -
و اشك آلود از  كالغ بغض كرده. اينقدر نوك زد كه شكمش سوراخ سوراخ شد. باز نوك زد به شكمش

  :سوراخ زير در آمد بيرون و پر زد تا برود به بقيه دوستاش خبر بدهد و بگويد نبايد به هر كسي اعتماد كرد
  قار قار . . . قار قار قار  -
   
  
  
  
  
  

  قصه ي ما بسر رسيد
  كالغ سياه

  !!!ه يا نهبه خانه اش رسيد                                                               
  
  
  
  
  


