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        سسسسااااــــــــــــلبلبلبلب
 

  
شگـوفه از خانه برآمـد؛ چشمهــاي خـود را        . صبح نوروز بود  

آفتـاب، تـازه    . تنگ كـرد و سوي آسـمان بـه روي آفتـاب ديـد            
درون سينه اش زد و با      » تاپ تاپ «دل شگـوفه   . طلـوع كرده بود  

ديد نـوروزي   ـهاي جـ  ـاسـ ـة دختـر ها لب   ــاال هم ــح«: ود گفت ـخ
تـاپ  «و بـاز هـم دلـش        » .شند و به جشن نوروز مـي رونـد        مي پو 

زد و زودي به يادش آمد كه خيـاط بـه او لبـاس نـو نـداده         » تاپ
ايه از  ـــ ر همس ـدلتنگ شد و هنوز غمگـين بـود كـه دختـ           . است

  : روي بام خود صدا كرد
  ! به جشنـ شگوفه، چرا نشسته اي؟ آماده شوكه برويم

ايه مثل آتش ـهمسشگوفه ديدكه لباسهاي نوروزي دختر 
دلش بيشتر تنگ شد و خواست برود پيش . مي درخشند

او هنوز از جـاي خود بلند . مادرش گريه كند و لباس نو بخواهد
  . ايش را نوازش مي كندـار ديد، دستي موهـنشده بود كه يكب
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شگوفه سر خود را بلند كرد و زني كه موهايش را نوازش 
  :فتمي كرد با مهرباني به او گ

  !ـ دخترم شگوفه، نوروزت مبارك
  :شگوفه او را نشناخت و گفت
  ـ عمه جان، تو مادر كيستي؟

  :زن گفت
 كودكـان ـ دخترم، نام من خاله نوروز است؛ مـن خالـة همـة              

  .هستم
  :شگوفه از شادي ذوق زد و گفت

  .  من نامت را از مادرم شنيده بودم،ـ خاله جان
  :و گفتخاله نوروز پيشاني شگوفه را بوسيد 

  ـ دخترم، چرا لباسهاي نوروزيت را نپوشيدي؟
  :شگوفه، آهسته گفت

  .ـ پدرم مي گويد كه خياط نمي دهد
  :خاله نوروز گفت

ـ شايد پدرت خيلي بيكاره است كه خيـاط بـه او لبـاس نمـي          
  . دهد

  :شگوفه گفت
او . ر كاري كه پيدا شود انجام مي دهد همـ نه خاله جان، پدر

  . قان كمك مي كندبيشتر وقتها به ده
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  :خاله نوروز گفت
  ـ غصه نخور دخترم، اينطور كه هست، تو هم بايد لباس نو 

  : بعد، دست شگوفه را گرفت و گفت. داشته باشي
  !ـ بيا برويم نزد خياط

خاله نوروز تا   . خاله نوروز و شگوفه، هردو پيش خياط رفتند       
  :خياط را ديدگفت

   نمي دهي؟شگوفه، لباس نوروزيبه ـ چرا 
  :خياط جواب داد

 ن خـانـه درست نمـي كنـد؟ دكان مــ      نراي م ـ چـرا بنــا بــ   
  . بچه هاي من هر شب در بيرون مي خوابند وتنـگ است

  :خاله نوروز دو باره گفت
 همــة دختـــرها     ـ هـله، به شگـوفه، لبـاس نـو بده كـه حـاال        

  .د مي پوشند و به جشن نوروز مي رونلباسهــاي جديـد
  :خياط باز هم گفت

. ما خانه نداريم. ـ بچه هاي من هر شب در بيرون مي خوابند   
برو به بنــا بگو به ما خانه بدهد، آن وقـت مـن هـم بـه شـگوفه                   

  .لباس مي دهم
   پيش بنــا و خاله نوروز از بنــا  رفتندخاله نوروز و شگوفه

  :ديپرس
  ـ چرا به خياط، خانه درست نمي كني؟
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  :گفتبنــا 
  ؟ نان نمي دهدنـ چرا نانوا به م

خالـه  .  بچه هـاي خـود را بـه خــاله نـوروز نشـان داد           ،و بعد ا
خالـه  . نوروز ديد كه راستي هم بچه هـاي بنـــا گرسـنه هسـتند             

  :نوروز و شگوفه فوراً پيش نانوا رفتند و خاله نوروز به نانوا گفت
  ـ چرا به بچه هاي بنــا نان نمي دهي؟

  :نانوا گفت
  چرا دهقان به من گندم نمي دهد؟ـ 

خاله نوروز كه اين گپها را شنيد كمي فكر كرد و به شـگوفه              
  :گفت

مـردم اينجـا بـه هـم كمـك       . ـ قرية شما را خوب نساخته اند      
دهقان به نانوا گنـدم نداده است؛ نانـوا به گلـگار نـان       . نمي كنند 

لبـاس  نمي دهد؛ بنــا به خياط خانه نمي سازد و خياط هم بـه تـو    
  .نداده است

  :بعد، خاله نوروز از شگوفه پرسيد
  داني چرا اينطور است؟ ـ تو مي

  :شگوفه كمي فكر كرد و گفت
  .ـ نه

  :خاله نوروز گفت
  . هستياه ـ حتماً در اين قريه شخص بيكار
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  :شگوفه گفت
  . ـ نمي دانم

  :و پرسيد
  ـ خاله جان، همة گناه ها از آن بيكاره است؟

  :ز گفتخاله نورو
  . هاـ

  . شگوفه نفهميد كه چطور همة گناهها از آن بيكاره است
  :خاله نوروز گفت

م كه چرا بـه نـانوا گنـدم    ــا پيش دهقان برويم و بپرسيـــ بي 
، خاله نـوروز  . خاله نوروز و شگوفه رفتند پيش دهقان      . نمي دهد 

  :  جواب دادو اواز دهقان پرسيد علت اين كار را 
 زميندار مي برد؛ بچه هاي من هم گرسـنه          را ـ بيشتر گندمها  

  . اند
 رفتنـد پـيش خانـة زمينـدار و           فـوراً  خـاله نـوروز و شگــوفه     

  .دروازة او را زدند
خالــه نــوروز از آنهــا .  زمينــدار بيــرون شــدندپســر هــر دو 

  :پرسيد
  ـ پدر شما كجاست؟

  :ها گفتندآن
  .  خواب استـ 
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  :خاله نوروز پرسيد
   شود؟ـ چه وقت بيدار مي

  :بچه ها گفتند
  .ـ چاشت

  :خاله نوروز پرسيد
  ـ بيدار كه شد چه كار مي كند؟

  :بچه ها گفتند
  . نان مي خوردـ 

  :خاله نوروز پرسيد
   باز چه كار مي كند؟ـ 

  :بچه ها گفتند
 راه  ة گندم و ديگر چيز ها را مي سنجد و در بـار            ـ باز، قيمت  

 ز فـروش گنـدمها     ا  بيشـتري  ةبتوانيم فايد كه  هايي فكر مي كند     
  .ببريم

  :با لبخند گفتخاله نوروز 
  !ـ چه كار بي اهميتي

  و از آنها پرسيد شما چه كار مي كنيد؟
  :آنها با هم جواب دادند

  .ما پسر هاي زميندار هستيم
  :گفترا خنده گرفت و خاله نوروز 
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رهاي زميندار هستيد، پرسيدم چه كار ـم كه پســـ مي دان

  مي كنيد؟
ـ     ،وروزـــ اله ن ـــ ا جـوابي نداشـتند و خ      ــبچه ه  ه ـرويـش را ب

  :سوي شگوفه كرد و گفت
  .ن جوانها ياد نداده كه كار كننديبه اـ اينه دخترم، كسي 

شگوفه از هوشياري خاله نوروز حيران مانـد و هـيچ نفهميـد             
  . خواهد كرد چهكه او

  : پرسيداي زميندارهپسرخاله نوروز از 
  ان را مي آوريد؟ گندم هاي دهق بيشتراشمـ 

  :بچه ها گفتند
  .بليـ 

  :خاله نوروز گفت
بـه  نمـي توانـد   ـ شما گندمهاي دهقان را مي آوريـد؛ دهقـان          

؛ نانوا به بنــا نان نمي دهد؛ بنــا به خيـاط، خانـه               دبدهنانوا گندم   
  .نمي سازد و خياط به شگوفه لباس نو نمي دهد

  :و به آنها گفت
 و تندرسـت    شـادمان  هم   ،ورچطـ من به شما ياد مي دهم كه         

 .خود، صاحب نان و گندم شويدبمانيد و هم 

  :ا خوشحال شدند و به يكصدا گفتندآنه
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  !ـ ياد بده
  :ها را برد به روي زمين و گفتآنخاله نوروز 

  !ـ اينجا گندم بكاريد
ه خسـت ، آنقـدر گنـدم كاشـتند كـه خـوب            ي زميندار هاپسر  

م يك بوتـة بـزرگ روييـد و از    شدند و ديدند كه از هر دانة گند 
هر بوته، هفتصد خوشة بزرگ بلند شد و هر خوشه، هفتصد دانة      

آنهـا را جمـع كردنـد و    بچـه هـا بـا رضـايت        .   گندم به بار آورد   
  .آنقدر گندم زياد شد كه در گدامها نمي گنجيد

  :خاله نوروز به آنها گفت
ـ همة زمينهاي پدر خود را كشت كنيد كه اگـر زمـين سـفيد     

  .ماند گناه داردب
  :گفتندخيلي از اين كار لذت برده بودند، ولي بچه ها 

ـ بيشتر از اين، گندم و زمين به كـار نـداريم و رفتنـد پـيش                 
دهقان و از او خواهش كردند تا زمـينِ باقيمانـده را بـراي خـود                

دهقــان هــم آمـد و       . كشت كند و بيكاره نگذارد كه گنـاه دارد       
راوان ـدر گنـدم در قريه فـ ـكـرد و آنقباقيمـاندة زمين را كشت  

.  گنـدم ببـرد    هرقدر مي خواهـد   د نانوا را آوردند تا      ـشد كه رفتن  
نانوا، آنقدر نان پخت كـه در نـانوايي اش جـاي نشسـتن نبـود و         

  م فـوراً به خيـاط، ــبنــا ه. رفت بنــا را آورد تا به خود نان ببرد
  و بهـاس نـــخانه ساخت و خياط در همان روز، يك دست لب
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  .شگوفه فرستاد
ل آتـش   ـــ ه مث ـــ و را پوشيد و ديـد ك      ــاي ن ــوفه لباسه ــشگ

در . از شادي ذوق زد و به سوي خانة همسايه رفت   . مي درخشند 
آنجا دختر همسايه، هنوز منتظرش بود و تـا يكـديگر را ديدنـد              

       .     با خوشحالي رفتند تا بـا ديگـران در جشـن نـوروز بـازي كننـد                
  )پايان(

  

  
  



  
 

  

  ايمان، كتاب و شيطان
  

  

معلم جديد، قد باريك و بلندي داشت و همانطور كـه پـيش             
ايمـان را در    » پروفيسـر «مـي توانسـت     روي صنف ايستاده بـود،      

ل هم آنقدر به    ايمان، ناكام دوساله بود و امسا     . ببيندچوكي آخر   
 ي نداشـت و همـة مكتـب او را بـه شـوخي             ادرس و كتاب عالقه     

  .مي گفتند» پروفيسر«
او از همة بچه هاي صنف بزرگتر و قوي تر بود، اما وقتي كه              
معلم به صنف مي آمد، بسيار عاجز مي شد و حتي جـرأت گـپ               
زدن را از دست مي داد و اگـر سـوالي از او مـي شـد، سـرش را                    

  .پايين مي انداخت و از خجالت آب مي گشت
ن روز كمـي از     او آ . آمـده بـود   ه   پـنج شـنب    ، روز معلم جديـد  

روز جمعه، همة بچه ها بـه خـواهش او          . درسهاي گذشته پرسيد  
در و ديوار صنف را پاك و جاروب كردند و امروز هم، همانطور             
  كه گفته بود تا به صنف آمد، شروع به معاينة سر، روي و ناخنها 
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كرد و ايمان كه خود را تنبل مي دانست و خيـال مـي كـرد هـيچ              
ايش را  ـدنش را نشسته و ناخنه    ـتواند انجام دهد، ب   كاري را نمي    

م در برابـر معلـم و صـنفيها، سـرش را            ـرفته بود و امروز هـ     ـنگ
معلـم با ديـدن اين حـال،     . پايين انداخت و پيشانيش عرق كـرد     

بسيـار متـاثر شـد و همــانطـور كه به سـر و پاي ايمان مي ديـد              
  :با مهرباني پرسيد

  ؟ـ نامت چيست، آفرين
صدا مي كننـد،    » پروفيسر«ايمان به ياد آورد كه بچه ها او را          

بيشتر شرمنده شد و هنوز خاموش بود كـه اول نمـرة صـنف بـا                
  :خنده گفت

» پــروفيسر «احب، نامش ايمان اسـت، امـا او را          ــم ص ـــ معل 
  .مي گويند

 به خاطر   معلم فهميد كه اين لقب را     . ايمان، چپ ايستاده بود   
   .ده اند و چيزي نگفت به او داتنبلي
 نگـاهش از كلكـين بـه        ، به اول صنف برگشت    قتي كه معلم  و

باغچة مكتب افتاد و ديد كه بعضي از بچه ها با معلمان نهالشاني             
 كمي فكر كرد و      بعد، .به ايمان اشاره كرد تا بنشيند     او  . مي كنند 

 نهالشـاني   و در د  ونـ  به باغچة مكتب بر    خواست تا با او   بچه ها   از  
 آنجا پيش روي همه از ايمان خواست تـا  معلم در . وندشريك ش 

  ايمان، دل نادل پيش آمد و . يكـي از نهالهـاي سيب را بنشـاند
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  .با كاهلي يك نهال باريك را از دسته جدا كرد
  :معلم گفت

ـ آفرين ايمان، تو جور و تيار هستي و دست و پا و گـوش و                 
 مـي گيرنـد كـه تـو         چشم داري؛ ديگران هـم نهـال را همينطـور         

  . گرفتي؛ حاال بايد بسيار خوب هم آن را بنشاني
: ايمان كمي خوشحال شد، اما شيطان به گـوش دلـش گفـت            

 حــد خــود را تــو هــيچ وقــت نهالشــاني نكــرده اي؛ پروفيســر، «
بشناس؛ تو تنبل هستي و هميشـه در مكتـب شـرمنده و مالمـت               

  »…وده ايب
 ور دلـش مـي آورد      ايمان، نفهميد كه اين گپها را چه كسي د        

 سر خـود    ؛ نهـال را به زميـن گذاشت     ؛خيال كرد كه راست است    
  : خجل شد و به جواب معلم گفت؛را پايين انداخت
  .ـ نمي توانم

  . نهال را بنشاند تااما معلم باز هم از او خواست
ايمان، ناچار نهــال را گــرفت؛ پـيش رفـت و در جــايي كـه          

معلم بـه او آفـرين      .  پايين كرد  معلــم زميـن را با بيل كنده بود      
گفت و نهال را به جاي آن راست گرفت و از ايمـان خواسـت بـا            

  . خاك بريزدآنبيلچه به دور 
 كمـي خـاك بـه دور نهـال          ،ايمان بيلچه را گرفت و با سستي      

  :ريخت، اما معلم به او گفت
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  .ينقدر هم آسان نيستاكار كردن، لبته، ـ ا
بــه شــيطان لعنــت بگويــد و بــا نيــرو و و از او خــواهش كــرد تــا 

  .سرعت، مثل مردها به دور نهال، خاك بريزد
ايمان، نفهميد كه چرا به شيطان لعنت بگويـد، امـا بـه خـاطر        
معلم، شيطان را لعنـت گفـت و كمـي در ريخـتن خـاك بـه دور                  

  .  تند تر شد،نهال
بعد از چند دقيقه، نهال سيب آنقدر به جايش استوار ايسـتاد         

ان هـم در    ـايمـ . دج كنـ  ـــ كبـادي نمـي توانسـت آن را           هـيچ  كه
پهلوي نهال، بيلچه در دستش، مثل آدمهاي بزرگ ايستاده بـود           
و اين اولين روزي بود كه اينطـور رو بـه روي همـة صـنفي هـاي             

 شـادمان   كمـي معلـم،   . خود با پيروزي و سربلندي نگاه مي كرد       
  :شد و از ايمان پرسيد

ش كني و آن را درختي بسـازي        ـ مي تواني اين نهال را پرور      
  كه خروارها سيب به مكتب بدهد؟

ايمان يكبار در ته دلش گفت نه، اما به زودي پشيمان شـد و              
 ،معلم ايمان را رهنمايي كرد كه يكبار بگويـد، بلـي          . چپ ايستاد 

  . ديگر كارها همه درست مي شود، بعد؛مي توانم
  :تكرار كردايمان هم حرف معلم را 

  !انمبلي، مي توـ   
  .و ديد كه دستهايش، پاهايش و دلش كمي قويتر شدند
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  :معلم شادمان تر شد و همه را خطاب كرد
ـ اگر آدم به گپ شـيطان بكنـد و دسـت از كـار بكشـد، اول           

ـ   ـــ ريض مي شـود و خ     ــتنبل مي شود؛     كم، كم مـ          ون ـوار و زب
و اگر گـپ شـيطان را نشـنود و     . …تا آخر مي گردد و همينطور     

ر ـكار كند، روز بروز قويتر مي شود؛ هوشيارتر مـي شـود؛ قابلتـ             
  .مي شود و آدمتر مي شود

   :يكي از شاگردها پرسيد
  ـ معلم صاحب، شيطان در كجاست؟

  :معلم گفت
او در كـنج دل آدم      . ـ شيطان خود را به آدم نشان نمي دهـد         

جاي دارد و اگر ببيند كه آدم كار مي كند، مي آيد تا او را بـازي                 
  .بدهد و دلش را از كار خوب به طرف كار بد ببرد

  :بعد، رويش را به طرف ايمان كرد و گفت
 بچه ها با خود مي گويند هر چه را كه ياد دارم، دارم              گاهيـ  

اما . مريگباد  نمي توانم ي  و هر چه را كه ياد ندارم بعد از اين هم            
حـاال تـو خـودت را امتحـان كـن؛ وقتـي         .  نيست درستياين گپ   

 اول، همة بدنت را پاك و پـاكيزه بشـوي و            ،وز رخصت شدي  امر
بعد، ناخنهايت را بگير، آن وقت خواهي ديد كه ايـن كـار هـا را                

 و فردا هم تر و تازه و خوش هستي و هـم پـيش               مي تواني بكني  
  .روي صنف، سرخروي مي باشي
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  به ياد معلم آمد كه ايمان، فقط چند حرف الفبا را مي شناسد
  :و گفت

ـ پس، تو مـي تـواني كـامال خـودت را تغييـر بـدهي و بهتـر                   
فردا پس از آنكه تنت را صـفا كـردي، دوحـرف ديگـر              . بسازي

الفبا را نيـز كـه امـروز برايـت درس خواهــم داد، چنــدين بـار                  
امــروز  روز بعــد كـه به صنف بيـايي مثل      . بنـويس و حفظ كـن   

حـرف تـازه را     نيستي، بلكه شاگردي هستي كه در يك روز، دو          
آن وقت خودت ياد مي گيري كه آدم هرچه         . از الفبا آموخته اي   

مي بيند از دست خود مي بيند و مي فهمي كه خود را چطور بهتر    
اما به اين شرط كه زود نااميد نشـوي و كـار را در نيمـه                . بسازي

نهالي را كه مي كاري بايد مراقبت كني تا به  راه نگذاري ـ يعني  
  . ثمر برسد

 ايمان، حرفهايش را با دقت گوش مي دهد،          كه علم كه ديد  م
  :گفت

اگـر كتـاب ببينــد    .      ـ كتـاب خوانـدن هـم همينطور است     
كه تو يكسره مي خواني و مي نويسي، خوشش مي آيـد و رفيـق               

؛   شفيق تو مي شود و آنگاه به كمك او چشم دلت بـاز مـي شـود                
؛ هـد د يمـ كتـاب  بـه  شيطان از دلت فرار مي كند و جاي خود را          

زبان سنگ و چوب و كوه و دريا را، زبان پرنده و خزنده و زبانِ               
  از زميـن. ه از گـــياه و حيــوان هست مـي فهمــيـهــرچه را ك
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  كار مي شود و همةــرايت آشـــانهـا مثـل كف دست بــآسمـ  تا
و بچه هاي خوب كه تعداد آن هــا از شمـار بيـرون اسـت بـا تــ               

رفيـق و دوست مي شوند و آن وقت از همة رازهايِ ديگر آگـاه              
  .مي شوي و باز با ذوق و شوق بيشتري كار و كوشش مي كني

  
ـاب ـــ كت«: ايمان كه رخصت شـد، در راه با خــود مـي گفـت        

مي آيد رفيـق من مي شود؛ چشم دلم باز مي شود؛ زبان پرنده و 
ا مثل كف دست بـرايم      از زمين تا آسمانه   ... خزنده را مي فهمـم   

  »...آشكار مي شود
زه ـاك و پاكيـ   ـد، اول بـدنش را پـ      ـانه رسي ـي كه او به خ    ـوقت

د، راست به سوي كتابش رفت و هر دو حرفي را كه            ــرد و بع  ـك
معلــم نشــانش داده بــود، چنــدين بــار از روي كتــاب نوشــت و  
سپس، كتاب را بست تا آنها را از حافظـه بنويسـد، امـا هـــرچه                

در ايـن وقـت، شيطـــان آمــد و بـه گـوش             . ـد نتــوانست كوشي
ت را به خـاطر تنبلـي       پروفيسر، پارسال، برادر كالن   « :دلش گفت 

اش از مكتب اخراج كردند و تـرا نيـز همة مكتب بـه ريشخنــد              
چـرا بيهوده كوشش مـي كنـي؟ كتــاب را          . پروفيسـر مي گويند  
، را گرفتـه انـد     دزدي بچه هـا آنجـا گربـة         ،بگـذار و برو بيـرون   

  ».…ببين چه كار مي كنند
  اب را به زمين بگذار و برود ـزديك بود كه ايمان، قلم و كتـن
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بيرون؛ اما فوراً فهميد كه اين شيطان است و مـي خواهـد دل         
ايمان، ال حـول  . او را از كار خوب بگرداند و ببرد به سوي كار بد  

ر از رويِ آن نـوشت و      وال گفت؛ كتـاب را گشود و اين بار، آنقد        
نـوشت كه كاغذ هـا را پر كـرد و دستش در نوشتن خوب روان             

 خوب پخته شده و     ،بار ديگر كتاب را بست و ديد كه درس        . شد
هـر دو     و بستاين بار چشمهايش را     . در حافظه اش مانده است    

سه باره نوشت و نوشت و ديـد كـه هـر طـور              ه و   حرف را دو بار   
بسيار خوشحال شد و . اند آنها را بنويسدمي تو دلش مي خواهد،   

از خوشحالي خيال كرد كـه چشـم دلـش كـامالً بـاز مـي شـود و                   
آدم هرچـه مـي بينـد از دسـت          «: گپهاي معلـم بـه يـادش  آمـد         

ه ـــ اب را ب  ـــ رفت، كت ـــ دلش بيشـتر قـوت گ     » .خودش مي بيند  
جاي خودش گذاشت و به سوي مادرش رفـت تـا در كارهـا بـه                

  .اوكمك كند
  

لبهـايش از خنـده     .  ايمان، پيش روي صنف ايستاده بود      فردا
همة بچه ها كف مي     . معلم به او آفرين مي گفت     . پيش نمي آمد  

، تعجـب كـرده بودنـد و شـايد ايـن           پيشامدصنفيها از اين    . زدند
سخنهاي معلم را كه ديروز به ايمان گفته بـود، پـيش خودشـان              

بـدهي و بهتـر     تو، مي تواني خودت را تغييـر        «: تكرار مي كردند  
  ».بسازي
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بيشتر از يك هفتـه بود كه ايمان هر روز چيـزي تازه يـي از              
مــي گرفــت و معلــم او را از جملــة شــاگردان   درسهـــايش يــاد

كتــاب و   بـه راسـتي     او حـاال    . نف حساب مـي كـرد     زحمتكش ص 
همـة بچـه هـا زودتر    مكتب را دوست داشت و صبـحِ آن روز از          

ل به باغچه رفت و نهال سيب را كـه بچـه هـا    و اوا. به مكتب آمد  
از . ذاشته بودنـد آب داد    ـام گـ  ـــ ن» سـيب پروفيسـر   «به شوخي،   

 و ايمـان بـا ديـدن        ه بـود  روي شاخة سيب، برگ تازه يي روييـد      
ختيـار لبخنـد زد و بعـد با رضايت آمـد در صنف، جـاي      اآن، بي   

د كتابش را برداشت، اول پشتي آن را ديـ        . هر روزه اش نشست   
ـِرِش زده               و بـاز همــة      آن ورقهـــاي كنــده را كــه ديـــروز سـ

دلش از شـادي    . سر تا پاي كتاب نو شده بود      . بـود، نگـاه كــرد  
اگـر آدم كـار كنــد،       «: ذوق زد و اين گپ معلم بـه يـادش آمـد           

ايـن كتـابِ    «: و بـا خـود گفـت      » .هوشيــارتر و قابلتـر مـي شـود      
  » ... امفرسوده را من اينطور جديد ساخته 

ايمان، مشـغول ايـن فكرهـا بـود كـه زنـگ مكتـب بـه صـدا                   
سـاعت اول، ورزش بـود و معلـم و صـنفيهاي ايمـان در               . درآمد

بيرون بودند، اما، ايمـان بـه ورزش اهميتـي نمـي داد و بـاز هـم                  
او بـه فكـر درس   . تصميم گرفت مثل ديگر وقتها در صنف بماند 

رفـي را كـه درس   كتـاب را گشـود و ديـد آن دو ح       . ديروز افتاد 
  رف را ديروز ـاو اين دو ح. رفته استـتازة او بودند، خوب ياد گ

  
   ـ22221111ـ 



درس . در خانه خيلي بهتر از هفت درس گذشته ياد گرفته بـود           
ديروز و همة درسـهاي گذشـته را تكـرار كـرد و ديـد كـه هـيچ          

كاش كه ديروز درس چهار حـرف   «با خود گفت،    . مشكلي ندارد 
 آن حـرفهايي كـه درسـهاي آينـده اش          ه بعد ب  و» .را مي گـرفتم  

ــداخت   ــر ان ــدا، نظ ــدا، ج ــد، ج ـــهي. بودن ـــچ كـ ــدام ـ را از ا ـآنه
ذشته نمي شـناخت و بـه يـاد آورد كـه چطــور بـه                ـاي گ ــالهـس

دلش نتگ شـد  . گفته هـاي معلمش در آن وقت گـوش نمي داد    
ن وقــت، ـدر ايــ. رفتـــ ايش را گــــو قـدري اشــك روي چشمه 

ي خواست به گوشش چيزي بگويد، امـا ايمـان بـه او         ان م ـطــشي
فرصت نداد، به زودي اشك هـايش را پـاك كــرد و ديــد كــه                
يك جفـت چشـم، مثــل چشمهــاي مـادرش از روي كتـاب بـه            

:  يدــــاوي از خــود پرســــايمــان بــا كنجك. رف او مــي بيننــدـطـــ
  »ن چشمهاي كيست؟ـــاي«

  :از سوي چشمها جواب آمد
يمان جان، من يكي از حروف الفبا و دوست و رفيـق          ا،  ـ سالم 

  .است» هاي دو چشم«تو هستم و نامم 
  :ايمان با تعجب سالم او را عليك داد و پرسيد

  ـ تو از چه وقت مرا مي شناسي؟
  :گفت» هاي دو چشم«

  .ـ از سه سال پيش ـ از سال اول كه به مكتب آمدي
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بـه ايمـان    »  چشـم  هـاي دو  «دل  . ايمان، با زهـم تعجـب كـرد       
  :سوخت و گفت

من تا حـاال بـا تـو        . ـ ايمان جان، تو حق داري كه تعجب كني        
راستي را بگـويم، تاحـاال تـرا مـي شـناختم، امـا              . گپ نزده بودم  

  .رفيقت نمي شدم
امـا  . آزرده شـود  » هـاي دو چشـم    «كم مانده بود كه ايمان از       

  :گفت» هاي دو چشم«
 كردي كه خود را آدم ـ ايمان جان، تو آن وقتها كوشش نمي       

  .بهتري بسازي و چيزهايي را كه ياد نداشتي ياد بگيري
  :ايمان گفت

ـ من، حاال به نصيحت هاي معلم عمل كـردم؛ ديگـر تنبـل و               
  .…بيچاره نمي مانم و خود را تغيير مي دهم

  :، گپهاي ايمان را پسنديد و گفت»هاي دو چشم«
 و رفيقـت  مـــ ـ از همين سبب است كه من با تو گـپ مـي زن      

 و  نـد  تنهـا با آن بچه هايي گپ مي زن        ا،ـحروف و كتابه  . مي شوم 
  .  كه هر روزه چيزِ تازه يي ياد بگيرندندرفيق مي شو

  :ايمان باز هم تعجب كرد و پرسيد
  ـ همة حرفهاي الفبا اگر بخواهند با كسي رفيق مي شوند؟

  :گفت» هاي دو چشم«
   آن وقت، يكايك آن م وــاال، همه رفيق تو شده ايـــ بلي، ح
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همـة حرفهـا    . ايمان نمي شناخت به او معرفي كرد      كه  حروفي را   
بعد، حرفهـايي كـه     . سالم كردند و ايمان سالم همه را عليك داد        

 حيـران   ايمان .ه رويش تبسم كردند   در اين روزها شناخته بود ب     
  :با محبت زيادي برايش شرح داد» هاي دو چشم «مانده بود و

مهـــا بـود و مــا بـارِ اول، خـود را بـه انسانهـــايي كـه                   ـ قدي 
بسيــار كاري و كوششي بودنـد، نشـان داديـم و از آن بـه بعـد،                 

اي خـوب را پيـدا      ـــ حاال هر وقت كـه گپهـ     . دوست آدمها شديم  
مي كنيم، دست به دست يكديگر مي دهيم و از آن بــراي بچـه               

بعــد از   .  سـاختــه مـي شـود      ابـ، كتـ  هـا و همـة آدمهـاي خوب    
ايـن تو بـه آسـاني كتابهـاي مـا را از كتـاب هـاي دروغـي فـرق                    

ايـن كتـاب كـه در دسـت تـو مـي باشـد، يكـي از                  . خواهي كـرد  
  . كتابهاي ما است

 راسـتي   گفت، مدت زيادي است كـه ديگـر بـه         ايمان با خود    
دوست دارم، اما او چطور رفيق من بوده كه با مـن             كتابِ خود را  

  ؟ ي نزده استهيچ گپ
  : گفت و چه فكر مي كند كه ايمانفهميد» هاي دو چشم«

 كم، مهـر كتـاب و خوانـدن در دلـت زيـاد         ،ـ مي بيني كه كم    
شده؛ مي بيني كه تا خطي را شروع مـي كنـي، خـودش تـا آخـر                  

 يـك صـفحه را      ،مـي زنـي          مي شود و تا چشم به هم          خوانده
  انده ـخواني و در آخر هم به جاي اينكه ممي بدون هيچ خستگي 
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   اگرو... و خوشحال تر مي شويال مي آييـح ر سرـشوي، بيشت
  .كمي توجه كني سخنهاي كتاب را در دلت هم خواهي شنيد

از او  . ا درسـت اسـت    ـهـ گفتــه    ايـن    ـةفهميد كه هم  ايمـان،  
آرزو كرد كـه ديگـر شـيطان         و   خوشـي به پيـراهن نمي گنجيـد    
ا بـه  ـامـ «: در دلش گشت و فوراًنتواند او را بفريبد و تنبل بسازد  

  ».…شرط اينكه زود نوميد نشوي و كار را در نيمه راه نگذاري
 به زودي متوجه شد كـه ايـن حرفهـا را از معلـم خـود                 ايمان

 ة بـه وسـيل    ي خـوب  ابهاـشنيده و فهميد كه اين پيغـام هـا را كتـ           
ديـد كـه    در همين وقـت،     و   به معلم فكر كرد      .معلم مي فرستند  

ايمان جان، بايد هـر روز، ورزش هـم بكنـي و             « :دلش مي گويد  
  » .در ساعتهاي ورزش با صنفيها و معلم خود باشي

 كـامالً   ، حرفهاي كتاب را شناخت و فهميـد كـه كتـاب           ايمان،
اني ـادمـ ـر از ش  ـاو ديگـ  . رفتـجاي شيطان را در دلش خواهد گ      

، كتاب در بغلش از     ايش بنشيند و بي درنگ    ـي توانست به ج   ـنم
معلـم كـه    . رج شد و به سوي معلم و صـنفهايش دويـد          صنف خا 

ايمان را ديد، دانست كه خود را كـامالً تغييـر داده و فهميـد كـه                 
كتـاب بـا او رفيـق شـده اسـت و پيشـتر از آنكـه ايمـان چيـزي                    
بگويد، اول نمره و همة بچه هاي اليق با خوشـحالي آمدنـد، دور              

بـا رضــايت بـه      معلــم   .  دادند دوستياو را گرفتند و با او دست        
          . آنهــا نگاه مـي كـرد و لبهــاي ايمان پر از خنـده بود

  )پايان(
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        ـرادريـرادريـرادريـرادريــــبـبـبـبـ
  

  
، رـــ ي شـد كـه نصي     ـچاشت بود، هنوز امـان از دور ديـده مـ          

  :كوچكش به درون خانه دويد و فريا زد برادر
 از ايـن بيشـتر معطـل        ؛ نان را بيار   ؛ـ مادر، امان از مكتب آمد     

  . مي شومن
ـ     ،مادر  همسـايه خـوردني مـي آورد و در    ة بيشتر وقتها از خان

بدل آن براي آنها كار مـي كـرد و اكنـون هـم مشـغول دوخـتن                  
  بـي تـابي    رــ وقتي ديد كه نصي     و  همسايه بود  چةهن عيدي ب  اپير

  :ي گفتدلسوزد و با نگاه كر اومي كند، به سر و صورت 
  ـ نان هست؛ چرا وارخطايي مي كني؟

  : مثليكه بگريد، گفت،نصير
  !خودت بخش كن... ـ نان و دوغ مرا تنها بده

هن را مـي دوخـت بـه        امادر چيزي نگفت و همانطور كه پيـر       
   نصير، نان خورده بود ،ديروز.  افتاديشفكر جدل ديروز بچه ها
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نصير دوبـاره نـان     . كه امان آمد و هردو يكجا گريه را سر دادند         

  :م و كينه مي گريست و مي پرسيدمي خواست و امان با خش
  ؟...ـ نصير چه خورده؟ راست بگو؛ چقدر خورده

ر آمد كه امـان     ـر نصي ـرها بود و به نظ    ـادر مشغول اين فك   ـم
بي حوصله شد، رفـت و رويـش        . بر مي دارد   قدم بسيار به كندي  

  .را به شيشة تاقچه چسپاند تا او را در بيرون پيدا كند
  : زدصدامادر 

  ...اينقدر بيطاقت هستين، چرا ـ تاريك نك
نصير به سوي دروازه دويد و ديد كه امان نزديك شده است 

 دو باره به خانه تاخت و باز مثليكه گريـه           ،و تا چشم به هم بزني     
  :كند، گفت
  ! بخش مرا جدا بده، هم از نان و هم از دوغ،ـ مادر

ن را  ـــ راهــه پي ـــ كمي ترش شد و همـانطور ك       پيشاني مادر 
  :خت با ماليمي گفتمي دو

هـردو بـرادر    .  يكجا بخوريد، خوبتر معلوم مي شـود       ،ـ بچيم 
  ! صدقة تان، مادر؛يكجا نان بخوريد

نصير جوابي نداشت و ته دلش به دنبال بهانه مي گشـت كـه              
   آمدانه خل خدابه زودي و ا. از داالن شنيده شد صداي پاي امان

  :بگذارد پرسيد را به زمين يش كتابهاه تبراقِكو پيشتر از آن
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  كجاست نانم؟، ـ مادر
 چه را نشان داد و امان و نصير هردو به طرف تاق           چه تاق ،مادر

 دوغ را گرفـت و بـه سـوي سـفره دور زد و               كاسـة  ،امـان . رفتند
 را مي ديد، به دور امـان        كاسههمانطور كه چشمهايش    هم  نصير  

  .چرخيد و با او به طرف سفره رفت
ي امان از گرسنگي سياهي مـي كـرد،    در اين حال كه چشمها    

حق تـو از خـوردني هـا خيلـي بيشـتر             «:شيطان به گوشش گفت   
 تو مكتبي هستي، ولي نصير از صبح تا شام در خانه است و        ؛است

  ».هيچ كاره يي نيست
ر ـدهد كـه نصيـ  ـاعت بـ ـــ ودش را قنـواست خـ  ـان مي خ  ــام

 معطلي؟ چرا! هله«: ولي شيطان گفت  ق دارد نان بخورد،ـم حــه
نمي بيني كه مثل چسـپك بـه جانـت          ! يك سلي به رويش بكوب    

  »چسپيده است؟
 يك چندوك ،اورد و پنهان از چشم مادرـر تاب نيـان ديگـما

هن امـان را    انصير فغان كرد و پير    . محكم از بازوي نصير گرفت    
  : در ميان گريه گفت ومحكم گرفت

  !ـ بخش نان و دوغ مرا جدا بده
  :مان زاري كردمادر باز هم به ا

 كمتـر    و  دوغ همسايه زياد نمانده بود     ؛وريدـا بخ ـ يكج ،بچيم
  ...هنصير هم تا حاال معطلت ماند .آوردم
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  :امان با بي ادبي حرف مادر را بريد و گفت
  !ـ نه، نه؛ نان و دوغم را تنها بده

  : هردو همصدا شدند،بعد
  !ـ نان و دوغم را تنها بده

مد، سه چمچه دوغ به امـان داد و دو و       مادر هم مجبور شد؛ آ    
نيم چمچه به نصير و نان را هم همينطور تقسيم كرد و زيـر لـب         

نصير كـه از تقسـيم دوغ راضـي          اما . امان بزرگتر است    كه تفگ
ر ـه فكـ ـــ ز كـــ ـ به دوغ امان دست انداخت و امـان ني       فوراًنبود،  

داد و   كنـد و     ر باشد، گوشة نان نصير را     مي كرد نانش بايد بيشت    
  .فرياد هردو بلند شد

مادر ميانجيگري كرد و خواست تـا ايـن بـار يكـي از ايشـان                
رعت دوغ  ـان به سـ   ـام. م كند ــمنصف شود و نان و دوغ را تقسي       

ن در تاس براي نصير گذاشـت        آ ي از ـت و كم  ـه ريخ ـرا در كاس  
  .كنج خانه نشستدر با نانش و و رفت 
ش را  ـــ ايـــهـم چش ؛ريستـي گـ  ـــ ده م ـر دراز كشيـ   ـــنصي

ش را بــه زمــين مــي زد و مــادر، آزرده و ـايـــد و پاهـاليـــي مـمــ
  .خشمگين بود

 امان و نصير بـا هـم هـيچ گـپ نزدنـد و هـر         ،آن روز تا شام   
تنهـايي خـودش را در بيـرون و درون خانـه بـه چيـزي                 كدام به 

  .مشغول مي كرد
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ر مثـل   ، پدر به خانه آمد، بـاز هـم امـان و نصـي             كه شب وقتي  
ردو ـردند و چون هـي مي كـر بدخلقـشب هاي گذشته با يكديگ

 و بالشـت    توشـك اف و   ـلحـ   دند، سـرِ  ــر مي خوابي  ــدر يك بست  
ش ـهمه چيز را دو باره و سه باره بخ        . ودـاده ب ـوي به راه افت   ـدع

ي شـد بـه هـم    ـا مـي بيجـر يا دست و پاي يكـردند و تا سـمي ك 
 ها و لقب هاي تنبلي و پرخـوري         مي پريدند و به يكديگر نسبت     

  .مي دادند
  :امان بر نصير فرياد زد

  ! پايت را جمع كن،ـ گوسفند پرواري
  :نصير ناليد

  ! افعي سياه،ـ سرت را آن طرف خط بگذار
 افتاده بـود    توشك خط تقسيم     آستين نصير را كه رويِ     ،امان

  :با شدت پس زد و گفت
  !پرواري، آنجا بچرـ 

ه اش خورد و او واويال كـرد و بينـي           دست نصير به روي سين    
  .امان را چنگ كشيد

 ،رـم آمد و با كفگيـ     ـود به خش  ـاق نشسته ب  ـار اج ـدر كه كن  ـپ
ان ـ غم غم كن،ا آرام شدند و پدرـ بچه ه  ؛پاهاي آنان كوبيد   روي

  .بلند شد و براي اداي نماز به مسجد رفت
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 كردنـد و     و بالشت را دوباره بلسـت      توشكبچه ها تا لحاف،     
سرحد يكديگر را از نو تعيين نمودند، آنقدر بگومگـو و جنجـال        

  . كردند كه از ماندگي به خواب رفتند
غ موشـك   اا توجه مادر را كـه در روشـني چـر          ـاموشي آنه ـخ

پيشانيها و بيني هاي بچه     . به خود جلب كرد   ت،  پشمها را مي رش   
گر گونه  رمي نفس يكدي  ـاز گ . ها تقريباً به يكديگر چسپيده بود     

را خيلـي    مـادر . هاي ايشان عرق كرده بود و غرق خواب بودنـد         
خـوش آمـد و از خوشـحالي لبخنــد زد و هنـوز خنـده اش تمــام      

به يادش آمد و دلش  هاآننشده بود كه جنگ و دعواي هر روزة     
  .تنگ شد

 ديگر به خانة مامايش رفتـه بـود و امـان            ةفردا، نصير به قري   
شـام آن روز،  .  بسـيار دق مـي آورد  كه در خانه تنها مانـده بـود،       

ان و  ـــ گشـت و ام   مـي    از كـار بر    يـر د  مثـل بيشـتر اوقـات،      ،پدر
 امـان   سرِ. ار در نشسته بودند   ــرون، كن ــادرش روي تخت بي   ــم

 ان را نـوازش   ـــ  موهـاي ام   ،روي زانوي مادر بود و انگشتان مادر      
امـان چشـمش را از روي مـــاه كـه در تـاريكي شـــام                . مي كرد 

روشنتـر و بــزرگتــر معلـوم مـي شــد برداشـت و بـه مـادرش               
  :گفت

  .ـ بچه ها مي گويند آن سياهي روي ماه، عكس كسي است
  :مادر به نرمي جواب داد
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  .م، نيسته پسرـ ن
  :امان پرسيد

  ـ پس چيست؟
  :مادر گفت

  . ماه را برادرش چنگ كشيده است روي،مپسر ـ    
  :امان پرسيد

   هم برادر دارد؟،ـ ماه
  :مادر جواب داد

انه زنـدگي  ـآنان با هـم در يـك خـ   . تاب، برادر ماه استفـ آ 
ه د؛ با هم بازي مي كـرد      ـنه ا وردـي خ ـان م ـند؛ يكجا ن  ه ا مي كرد 

 ،انــا يك روز شيط   امـند،  ه ا مي خوابيد در يك بستر    ند و با هم     ا
نـد  ه ا كرد م جنگ ـ و اين برادران با ه     هدــردو را دزدي  ـ ه لــعق

 ، و همـان دم    هو آفتاب، ديوانه وار به روي برادرش چنگ انداخت        
ر چنـد  ـه االـد و تا حـه ان و آواره گشتهر شدـخداوند بر آنها قه

  .د يكديگر را نمي يابندـمي پالن
امان با شنيدن اين قصه بسيار غمگين شد؛ از شـيطان بـدش             

  :پرسيد  و از مادرشآمد
  ـ اين دو برادر تا كي يكديگر را مي پالند؟

  : مادر گفت
  !ـ تا روز قيامت
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  :امان با غمگيني پرسيد
  ـ تا روز قيامت يكديگر را نمي يابند؟

  :مادر جواب داد
 و بـا هـم      هم، گفتم اين دو برادر را شـيطان فريـب داد          پسرـ  

ديگر را دوست ندارند     يك هند و خداوند هم كه ديد     ه ا جنگ كرد 
ايـن بيچـاره هـا ديگـر تـا قـاف قيامـت        . ه استبر آنها قهر كرد   

  . يكديگر را نمي يابند و نمي بينند
 سـرش را پـايين      ، بعـد   و امان نگاهي به لكـة روي مـاه كـرد         

دلش به ماه و آفتاب سوخته بود و همانطور كه در بارة            . انداخت
  . به ياد برادرش نصير افتادفكر مي كردآنان 

مادر كه همچنـان موهـاي امـان را نـوازش مـي كـرد، دنبـال                 
  :گپهايش را گرفت و با دلسوزي گفت

كسي بـا بـرادرش جنـگ نمـي         .  برادر كوچكت است   ،ـ نصير 
 هـر چيـزي را كـه از دسـت           ، آدم ...!جنگ هم به خاطر نان    . كند

ا آدم را   ـــ د، ام ه دسـت آور   ـــ واند دوبـاره آن را ب     ـي ت ـمدهد،  ـب
  ...دتوانرادر را نمي ب...دتواننمي 

  :رف مادر را در زير زبانش تكرار كردـرين حـان آخامـ
  و خيال كرد كه معناي» .تواني به دست آوريبرادر را نمي «

آن را خوب فهميده است و در همان حال كـه راجـع بـه نصـير و        
  چشمهااو  گوشهايش سنگين شد و ،د فكر مي كر و ماهخورشيد
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ش ـوابـ ـر بـه خ   ـكـه نصيـ    دار بـود  ـوز نيمه بيـ    هن ،انـام. تبسرا  
نصـير از پـيش      اـام،  ر رفت ـالي به سوي نصي   ـوشحـاو با خ  . دـآم

با بي طاقتي    دل امان به دنبال نصير تنگ شد و       . شدرويش غيب   
بـا هـم جنـگ      خورشـيد    ماه و    ،او را مي پاليد كه در نزديكي اش       

ان بدون  ـداخت و ام  ـاه ان ـه روي م  ـ دستش را ب   خورشيد. ردندـك
  : دـرياد كشيـاراده ف
  !برادر را نمي يابي  ،...نهـ 

چشمان اشك آلود امان در بيـداري بـه         .  از خواب پريد   امان
  .دكر به گريه ، شروعروي ماه افتاد و بي اختيار

امان را در آغوش فشرد و رخساره هايش        .  وارخطا شد  ،مادر
زي  عوض شـده بـود و پـيش از آنكـه مـادر چيـ               ،امان. را بوسيد 

  :بگويد با صداي گريه آلود، ولي مردانه گفت
  .ـ فردا صبح مي روم پيش برادرم

 تازه دست و رويـش      او امان را بيدار كرد و       ،فردا صبح، مادر  
  امان با ديدن . را شسته بود كه نصير با مامايش داخل خانه شدند

   بغـــلست و نصير را درخاآنان از شادي ذوق زد و از جايش بر
  .گرفت

 سر و روي ،امان.  حيران به روي مادر نگاه كرد، حيراننصير
نصـير از   . او را مي بوسيد و مـادر خيلـي راضـي معلـوم مـي شـد                

  م كرده بود، ولي به زودي به يادــ دست و پايش راگ،ادمانيــش
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آورد كه بايد دستهاي برادرش را ببوسد و ديـد كـه مـادر از             
  )پايان(       .  خوشحالي مي خندد

  
  

  
  
  
  

  
  

 
 



 

  
  

        ييييــــاي كاكلاي كاكلاي كاكلاي كاكلــــــــجلهجلهجلهجله
  
  

دو جل كاكلي زيبا بودند كه بيشتر روزها مي آمدند نزديك           
در  يـك روز چوپـان        و اينها امسال پيدا شده بودند    . ي ما خانه ها 

  :گفتبارة آنها 
در همـين نزديكيهـا آشـيانه سـاخته انـد و حـاال دو چوچـه                ـ  
  .دارند

  : همسايه همصدا شديمةمن و بچ
  يكيها؟ ـ در همين نزد

  :چوپان تاكيد كرد
  .ممي شنو را در خانه ام آنها  صدايـ هر صبح كه مي خوانند

ا را  ـدن آنهـ  ـوانـ ـد بـار خ   ـم چنـ  ـ مـن هـ    . راست مي گفـت    او
 همسايه زاري كرديم تا آشـيانة آنهـا را          ةمن و بچ  . ودمـشنيده ب 

  . و  قبول نكردد وبال دار كهنشان بدهد، اما او گفت
   همسايه آرزو مي كرديم، اقالًة بچ من و؛ گذشتچند هفته
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يكي از جلها را بگيريم و به يكديگر قول مي داديم كه بسيار بـه               
ا ـــ رفتن آنه ـــ ي موفـق بـه گ     ـــ ولم،  ــخوبي از آن نگهداري كني    

  . نمي شديم
ي را  ـردو جـل كاكلـ    ـ هـ  ،آن روز، بـاز   . ان بود ـزديك تابست ـن
ا ـــ ال آنهـــ  بـه دنب شـه ميل هـايه مثـ ــ همسـةم و من و بچ  ـديدي

 دورتـر    و  رم كردنـد   ،ا را ديدند  ــتا م  يـاي كاكل ــجله. اديمــافت
دو جل ديگر هم آن جا  كه  دويديم و ديديم    پيشتر  هردو  . رفتند

  و يـادم آمـد   بـه    گـپ چوپـان       و  كوچكتر بودنـد   هاآن. دنمي گرد 
 فهميده بود و     اين را   همسايه هم  ةبچ. دانستم كه اينها چوچه اند    

گرفتن چوچـه هـا آسـان تـر         كه  شحالي به يكديگر گفتيم     با خو 
. ردندـرواز كـ ـــ  هر چهار تـا پ  ؛ دويديم يبا سرعت بيشتر  . است
وم ـاتر معلـ  ـــ ـرفتند و زيب  ـــ وا گ ـر هـ  ــ كمت ،وچكـاي ك ــــجله

نتوانستيم به  . آنها مثل پنبه سفيد مي زد      زير بالهاي . دندـي ش ـم
ند و گم شـدند و معلـوم       آنها نزديك شويم و باآلخره رفتند، رفت      

  . ندبرمي گردنبود كي 
ـ                ةهردوي ما سوي خانه ها برگشتيم و ديـديم كـه يـك گرب

قريـه  ه در    همـ  ؛مي دزد را شناخت   ةگرب. مي آيد   سياه به دنبال ما     
ــ  ان ـاز او شــكايت داشــتند،  ولــي تــا او را ديــديم گريخــت و مي

زديـك  ن.  از ما چه مي خواهد     اودم كه   ـنفهمي. ايب شد غا  ـدرخته
  مي دا ـــ صاو. خانه ها كه رسيديم ديديم كه سوداگر آمده است

  
   ـ39393939ـ 



  :زد
  !  كم مانده به خالصي،هله بچه ها!  غولكهاي رنگه، ـ هاي

 او. ا بود ـ ما آنج  ةايـهمس. مــا رفتي ـهـردوي ما سـوي غولكه   
غولكهاي رنگه بيرون كشيد و به دست بچـه          از ميان  يك غولك 

زاري كـردم   . اب شدم و دويده به خانه رفتم      من هم بيت  . اش داد 
 پـول    كـه    و گريستم كه برايم  غولك بخرند، امـا مـادرم گفـت            

  . نيست
 دويده آمـدم پـيش غولـك        و  همسايه را نديدم   ة بچ ؛برآمدم

م ـدويده رفتـ  . ي دهد ـم م ـدم ه ـاو گفت كه به آرد و گن      . فروش
گنـدم  آرد و    كـه     مادرم گفت   و مـر را گفت  ـ گپ سوداگ  ؛انهـبه خ 

 همسـايه  ة بچـ  كـه ديدم؛ بي طاقت تر شدم و برآمدم .هم نيست 
. با غولك رنگه اش مي آيد و جل كـاكلي هـم در دسـتش اسـت               

ايه ـ همسـ  ةا بچـ  ـام. دمـويش دوي ـور س ـوشي چط ـدم از خ  ـنفهمي
رده ـژمـ ـي پ ـل كاكلـ  ـجـ  كـه    دم  ـديـ . ال معلوم نمي شد   ـخوشح

 نيمـه بسـته     زان شـده و چشـمانش     ـآويكامـال  است و يك بالش     
  .ندي شـد  مـ ركت معلـوم    ـــ م بي ح  ــل كاكلي ه  ـاي ج ـپاه. است

ي اش  ـ همسايه اجازه داد كه به جـل كاكلـ         ةبچ. دل من تنگ شد   
 ةرم بـود و بچـ  ـايش گـ  ـــ دسـت كـه زدم زيـر باله       . زنمـدست ب 

  :ايه گفتــهمس
  . مي شودخوب  حتماً ، ـ تير غولك به بالش خورده
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سـوي جـل    . همسـايه كـه ديـدم ترسـيدم        ةسوي غولك بچـ   
 ةبچـ .  غولـك قهـرم آمـد     سـرِ  ،ديدم كه حالش بـد اسـت       كاكلي

. ردـايش را بـاز كـ     ـــ جـل را پـرواز دهـد، باله        همسايه مثلي كـه   
 زير بالهايش مثل پنبـه سـفيد مـي زد و    ؛ كوتاه بودند،بالهاي جل 

. م كه چوچه اسـت    فهميد. ركها در ميان پرهايش ديده مي شد      ُك
 همـانطور جـل   ،هنـوز . و كردم كه حالش خـوب شـود     بيشتر آرز 

ـ         ايي ـــ  سـياه خـود را از ج  ةكوچك را تماشا مي كـرديم كـه گرب
بـه   انداخت و هيچ نفهميديم چطـور آن را ربـود و بـرد               آنروي  

  .  بام خانهلب
م ي بـام، ديـد  بااليم و تا از روي زينه رفتيم       يش دويد دنبالاز  

 سـياه  ةگربـ .  است كرده به هر سو پخش   كه پرهاي جلك را باد      
 لبهـايش را مـي ليسـيد و         ؛سـتاده بـود   ي ا لب بام   از ما و بر    تردور

 ما را ديد خود را از ديـوار  پـايين            ند و تا   مي زد  رقچشمهايش ب 
  . ه پيچيد و گم شدطويلانداخت و در راه كاهدان و 

  
اي كوههـــا بـه   ـاب بـود و ســـايه هـ     ـريـدن آفتـ  ـزديك پ ـن

 همسـايه بـود و      ةم، مـن بـودم، بچـ      روي بـا  . رسـيد مي  ا  ـانه ه ـخ
ان بـاالي سـر   ـيك جل كاكلي در آسم.  بچة همسايهةغولك رنگ 

اب به سينه اش مـي خـورد و زيـر           ـاع آفت ـ شع ،ما پرواز مي كرد   
   مادر است و چوچه اش را فهميدم كه جلِ. بالهايش سفيد مي زد
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ان ديده ـ مـادر از آسمـاً جلِـحتم .وختـم به او سـدل. دـي پالـم
 ةمي برد و ديده بود كه گرب چوچه اش رااي  پرهـ،بود كه باد

  .سياه لبهاي خود را مي ليسد
 اد، پرپر زد و جيرجيرـر ما ايستـان باالي سـل در آسمـج
او   همسايه ديدم،  ةبه بچ. گريه مي كند هـوم بود كـمعل. ردــك

  غولك فروش را و همة، جل كاكليشايد. غمگين معلوم مي شد
  .درمارا نفرين مي ك

م ـدل مـن هـ    . وم مـي شـد    ـار دلتنگ معلـ   ـايه بسي ـ همس ةبچ
من بـه  . اه كرد همسايه با غمگيني به من نگ  ةبچ. بيشتر تنگ شد  

غولك رنگه هم مثل اول قشنگ معلـوم        . غولك رنگه نگاه كردم   
  . نمي شد

  
 مـي   چـرت  ، همسايه با افسردگي   ةبچ. هوا تاريك تر مي شد    

 يكبار دستة رنگه اش كه ولك رنگه بدش آمدزد و مثلي كه از غ  
 زورش به سوي ة آن را باالي سر خود چرخاند و با هم،را گرفت

ايه ـ همسـ  ـةبه بچ . ردـاي دوري پرتاب ك   ـي به ج  ـايه و تاريك  ـس
ه   ـبـــت ـت و رفـــزي نگفــــــ چي،اندـرا گشتــ او رويــش. دمـديــ

  . سوي خانه اش
  

  . ا مي سوختـل جلهم به حاـدل. ردـرا خواب نمي بــ م،شب
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ن در  ـــ غمگي لِـــام ديده بود كه سه ج     ـــي ش ــچوپان در تاريك  

امــا مـن در   . دور مـي شـوند از قريه   ا پرواز مي كننـد و      ـ م ةريـق
دلـم گپ او را قبـول نكردم، ولي وقتي كه صبح، بيـدار شدم هر             

تـا شـام   چه انتظـار كشيـدم آواز جلها را نشنيدم و اصـالً آن روز         
  )پايان (  .         ما آواز نخواندةهيچ جلي در نزديكي قري

  

  
  
  



  
 
 
 

  

        الكالكالكالكــــــــه خه خه خه خــــــــسيسيسيسي
  

  
همة بدن بزغاله سفيد بود و روي كمـرش يـك خـال سـياه،               
مثل دوده داشت و هر  وقت كه مـادرش او را خـواب مـي داد و                  
نوازش مي كرد اين خالك، توجه او را جلب مي كرد و خيلي بـه               

ي آمد و به همين خاطر نـام چوچـه اش را سـيه              نظرش قشنگ م  
  .خالك گذاشته بود

خواهر سيه خالك هم خيلـي قشـنگ بـود؛ سـر، دم، دسـتها،          
پاها و بدنش همـه سـفيد بـود، مثـل بـرف و نـامش را سـفيدك                   

  .گذاشته بودند
  

يك روز كه سيه خالك از بازي برگشته بود به مادرش سالم            
را ديد، جست زد و آمـد       خواهرش سفيدك تا او     . دق بود  نداد و 

  اطي او ـپيش او، لكن او به سفيدك اعتنا نكرد و آنقدر با بي احتي
  .را از خود دور كرد كه نزديك بود پايش بلغزد و بيفتد
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  :آنگاه سيه خالك، مثلي كه گريه كند به مادرش گفت
ال سياه مرا مسخـره مي كننــد و بـه نــام مـن              ـا خ ــ بچـه ه  

  !هـم مي خندند
و در حـالي كه به راستـي به گـريه افتـاده بـود روي ســرش          
را پاليد و دو شاخ كوچك و ماليم خود را از ميان موها پيدا كرد               
و از مادرش خواست تا بعد از اين او را شمشير شاخ صدا كننـد،               

  .نه سيه خالك
مــادر سيه خالك حيـران مانـده بـود؛ دلـش به سيـه خـالك  

  :او را پاك كرد و گفتمي سوخت و اشكهاي 
پـدركالنت هـم سـيه     . ـ عزيرم، نام تـو بسـيار قشـنگ اسـت          

بـه همـه    . او بسيار مهربان و خـوش خلـق بـود         . خالك نام داشت  
خوب بودن و قشنگ    . كمك مي كرد و همه او را دوست داشتند        

بودن به رنگ و روي تعلق ندارد؛ گذشته از اينها تو چه مي داني              
ماني خواهند بـود و اگـر وقتـي كـه           كه شاخهايت مثل شمشير، ك    

بزرگ شدند مثل شاخهاي پدر كالنت و شبيه دو خنجـر باشـند،             
  !آن وقت اين نام خيلي خنده دار خواهد بود

ــادر  ــا از خــواهرش  م بعــد از آن از ســيه خالــك خواســت ت
 كند كه بچـه هـا او        در بيرون هم طوري رفتار    معذرت بخواهد و    

  . تش نكنندرا دوست داشته باشند و بيهوده اذي
  رشـواهــبا خ.  مي دادـرــود را تغييـه خالك كم، كم خـسي
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ي ــــ ربانـر كمـك و مه    ـكرد؛ به بچه هاي كوچكتـ     نمي  ي  ـبدخلق

اه هـم دق نبـود و بـه جـواب بچـه      ــمي كرد و از داشتن خال سي   
  :هاي مزاحم مي گفت

  .ـ خوب بودن و قشنگ بودن به رنگ و روي تعلق ندارد
آنها، نـه   . يه خالك نيز به آهستگي بلند مي شدند       شاخهاي س 

مثل شمشير و نه مثـل شـاخهاي پـدر كـالن، بلكـه مثـل دو مـيخ              
  .باريك بودند

  
يك روز كه كالنترها به چرا گاههاي دور رفته بودنـد و بچـه            
ها دسته، دسته در نزديك خانـه هـا بـازي مـي كردنـد، ناگهـان                 

خـالك و بچه هــاي     سيـه  . صداي چيغ و گرية سفيدك بلند شـد      
ديگر دويدند و گاوسنگي را كه پيش رويِ شان بود دور زدنـد و 

. ديدنـد كه روبـاهـي از ميان سنگهـا به طرف بچـه هـا مـي آيـد               
 آنقــدر نــزديك شـده بودكـه          روبـاه، خيلـي نزديك شده بـود،     

او دهـانش را    . سيه خالك دندانها و زبان او را مي توانست ببينـد          
ـ      ـــ كرگ باز   ـمثل گ  ش ـايـ ــــش را روي پاهـرده بـود و دم كالن

  . مي چرخانيد
  . ردندــرار كـاه ترسيدند و به زودي فـا از ديدن روبـه هـبچ
  ده بود، دانست كه اگر ـا سيه خالك كه از همه جلوتر آمــام
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بگـريزد، روباه به دنبــالش خواهــد دويـد و از پـايش خــواهد               
دش را به طـرف روبـاه گرفـت و          پس، شاخهاي ميخ مانن   . گرفت

  .رو به روي او ايستاد
ش را ــــ زرگــم مـي زد و دم ب      ـــ ايش را بـه ه    ــروباه دندانه 

مي چرخانيد تا سيه خالك را بترساند، اما سيه خالـك از جـايش              
  .نجنبيد و آماده بود با شاخهايش روباه را بزند

وقتي كه بچه هاي ديگر از دور، سيه خالـك را ديدنـد، دليـر       
روباه كه از ايـن     . دند و برگشتند تا روباه را از آنجا فرار دهند         ش

. كار بچه ها بسيار ترسيده بود، دمـش را الي دو پـايش گرفـت              
  :خنده يي كرد و گفت

  .ـ بچه ها، نترسيد، من شوخي كردم
يكي از بچه ها كه در بـارة حيلـة روباهـان چيزهـايي شـنيده            

  :بود، صدا كرد
خي مـي كنـيم و تـو هـم نبايـد         ما هم شو   درست است، ولي  ـ  

  !بترسي
روباه كه ديد بچه ها فريب نمي خورند، فكري كـرد و پـيش     
از اينكه به او نزديك شوند در يـك چشـم بهـم زدن رويـش را                 

  .گرداند و فرار كرد
بچه ها خيلي خوشحال بودند، به شاخهاي سـيه خالـك نگـاه             

  د و او را ــر را مي كننــا، كار شمشيــردند و گفتند اين شاخهــك
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  . شمشير شاخ نام گذاشتند
ــتند و از    ــاي دور برگش ــه از چراگاهه ــه هم ــي ك آن روز وقت

مـادر و خـواهر     . حادثه آگاه شدند، سيه خالك را نوازش كردند       
مــادر سـيه خالـك       . سيه خالك از همه بيشتر خوشحـال بـودنـد      

هم خيلي مي خواست نامي را كـه بچـه هـا بـه سـيه خالـك داده                   
ادت ـالك كـه بـه نـام خـودش عـ          ـه خـ  ـبودند قبول كند، اما، سي    

 از آن به بعـد، هميشـه او را           ها  بچه وليول نكرد،   ـود، قب ـكرده ب 
  .  صدا مي كردند» شمشير شاخ«

  
ه از ـــ بـه دنيـا آورد ك   در همان روزها بـز پيـري چوچـه يـي    

رق سر تا ناخن پايش، همه سيـاه بود و تنهـا يك خـال سـفيد               ـف
ــام چوچــه اش را ســفيد خـــالك  . نــيش داشــتروي بي ــا، او ن ام

نگـذاشت، فـال نيك گـرفت و او را سيه خـالك نام كرد تا وقتي           
بزرگ شد با ادب و شجاع باشد و وقتي ديگران از ايـن تصـميم               
عجيب اطـالع يافتند، آن را پسنديدند و تحسين كـردند و همـه            

ودك تبريـك  با سيه خـالك رفتنـد تـا ايـن نـام را بـه مـادر و كـ             
  )پايان (    .بگويند

  
  
  
  
  

  ـ    50505050ـ 



  
  

 
        پپپپــــاساساساس

  

  
در خـانه بازي ـ  نرگس و نوروز   ـ طـال با خواهـر و بـرادرش

حاتم، نام همساية شان بـود و   .  شده بود  اسپ حـاتـم او  . مي كرد 
اسپ كهري داشت كه يالهـايش تا زير زانوهــايش مـي رسيــد           

سر ميدانِ اسپ   . ي داد و جز به حــاتم به هيچ كسـي سـواري نم        
دواني كه مي بردندش، ميل مي شد؛ سرك مي زد؛ يالهـايش باد            
مـي شد و بيشتر وقتهـا در همـان خيـز اول از ديگـر اسپهـا جلو             

  .مي افتاد
طـال دو دستش را به زمين گـذاشته بود؛ موهـايش را تكــان       

 :كشـيد مي  اتم، بلند شيهه    ــمـي داد؛ ميل مي كرد و مثل اسپ ح        
  »!هين!...هين« 

  :نوروز و نرگس مي خنديدند و با هيجان صدا مي زدند
  !اسپ حاتم! ...چو!...ـ چو

  طال گردنش را بلند گرفت؛ پي هم شيهه كشيد و كفها را از 
  

   ـ55551111ـ 



  
  
  



نوروز و نرگس دستها را تكان دادند و با شـوق           . دهنش باد كرد  
  :بيشتري فرياد زدند

  !ه اولاسپ درج...چو... ـ اسپ حاتم
طال، مثلي كه سر ميدان اسپ دواني ايستاده باشد، ميل شـد؛            

  به عقب رفت؛ به
پيـش آمــد و مثلـي كـه قيضــه اش را محكـم گـرفته باشنـد 

  .بـه دور خـودش دور زد
. طـال قـرار نداشـت     . نرگس و نوروز را بيشتر خنـده گرفـت        

ه اسـپ حـاتم     ـــ او ب . ي گشت ــسرك مي زد و به دور خودش م       
  . مانستمي

نوروز را از اين كارها بيشتر خوش آمد و با خوشحالي پـيش     
رفت و خواست مثل حاتم از يال اسپ بگيـرد، نوازشـش كنـد و               

  .رامش سازد، اما طال دست نداد؛ خورخور زد و پس پس رفت
 را رام   اسـپ او مي خواسـت حتمـاً       . نوروز را بيشتر مزده داد    

تر بـه خنـده افتـاد و    نرگس كه فهميد او چه مي خواهد بيش   . كند
دستهايش از خنـده سسـت شـد؛ او خواسـت از پيـراهن نـوروز                

ود را ـبگيرد و او را سوي خودش بكشـد، امـا نـوروز دويـد و خـ                
. روي گـردن و شانه هاي طال انداخت و كوشيد تا سوارش شـود            

ا ـــــ ور ب ـــ سر خود را به شدت تكـان داد و آنط         . طال دست نداد  
  .ه اش به صورت نوروز خوردبي احتياطي جست زد كه كل

  
   ـ55553333ـ 



. نوروز به گريه افتاد و نمي خواسـت كـه ديگـر حـاتم باشـد               
نرگس هم خيلي ترسـيده بـود و مـي خواسـت زودتـر صــورت           

طـال شرميده بود، امـا نمـي       . نوروز را ببيند كه چه كار شده است       
او شـروع بـه دويـدن       . دانست چگونه بازي را به پايـان برســاند        

ا دور مي زد و هر بار از نزديك نوروز مـي گذشـت              كرد؛ خانه ر  
  .تا باز هم توجه او را جلب كند

  :اما دل نرگس از اين بازي گرفت و صدا زد
  ...!بس... ـ طال، بس است

  :طال همانطور كه مي دويد، بريده، بريده گفت 
  .ـ من طال نيستم، اسپ حاتم هستم

تـه  پـدر و مـادر كـه بيـرون رف         . طـال بيشتـر سـرعت گرفـت     
بودند، حاال برگشته و پشـت دروازه رسـيده بودنـد و از شـنيدن         

  .حرفهاي طال فهميدند كه آنها چه بازي مي كنند
طال همچنان مي دويـد و متوجـه پـدر كـه        . پدر در را باز كرد    

شد پايش به كنارة گليم آمد و تا پدر خواست دست او را بگيرد        
د خـورد و آن را      به روي افتاد و آرنجش به راديو كه كنار تاق بو          

  .چپه كرد
هواي خـانه پر از گــرد بـود؛ فرشهــا بيجــا شـده بودنـد و                 

نــوروز، بينــي اش را مــي ماليــد؛ نــرگس بــا  . راديــو افتــاده بــود
  .نارضايتي نگاه مي كرد؛ طال آرنجش را گرفته بود و مي ناليد

  
  ـ    55554444    ـ 



پـدر و مــادر به آنهــا نگاه مـي كـردند و آخـر، خنده شـان             
  :فت و پـدر با شوخي به نرگس و نوروز گفتگـر

ـ بچه هـا، برويـد حـاتم را بياوريـد تـا اسـپش را ببـرد و بـه                     
  .جايش ببندد

نوروز و نرگس به خنده افتادند و طال هم دردش را فراموش 
  )پايان(     . كرد و بعد هم لبخند زد

                        

  
        



        
        
        
        

 

        اركاركاركاركــــخـخـخـخـ
  
  

:  درز ديوار صداي غمناكي مي آمداز. هواي شام تاريكتر شد   
  »!چوروت!... چوروت«

 گل آفتـاب پرست كه نزديك ديوار روييده بود، ايـن صـدا            
صـداي چوچـة گنجشـكي كـه در         . صداي خارك بود  . را شناخت 

ادرش از آن   ـهمين دو، سه روز بـال كشـيده بـود و گـاهي بـا مـ                
  .سوي درختها مي آمد اينجا

ته بود، يعني گنجشـكي كـه   مــادرش او را خـارك نام گـذاش 
خـارك هـم به ايـن نـام افتخـار     . چنگالهـايش مثل خار تيز است    

ا ــــ ي نشسـت؛ ب ـاب پرسـت مـ    ـــ مي كرد؛ روي شاخة ايـن آفتـ      
سعي زياد چنگالهايش را به آن مـي چسـپاند و بعـد بـا تقليـد از        

  »...!جيك...! ـ جيك«: گنجشكان بزرگ، صدا بر مي داشت
  »او حاال اينجا چه مي كند؟«: سيدآفتاب پرست از خود پر

  »!چوروت!...چوروت« : و خارك باز هم با دلتنگي ناليد
  :آفتاب پرست به سوي ديوار خم شد و صدا زد

  
  ـ    55556666ـ 



   اين تويي اينجا؟،ـ آي خارك جان
  :و  افزود

 .ستم ـ آفتاب پرستاـ خارك جان، نترس؛ من 

  :صداي لرزان خارك بلند شد
 ؛مروز بدون اجازة مادرم بيرون آمدم     ـ خاله آفتاب پرست، ا    

  . كردم و اينجا ماندمگمراه خانه را 
  :آفتاب پرست پرسيد

  ـ چرا اينطور آه و ناله راه انداخته اي؟
  :خارك با صداي گريه آلودي گفت

  .ـ آه، خاله جان، تاريكي است و مي ترسم
  :آفتاب پرست گفت
  .ـ جان خاله، فهميدم

  :و ادامه داد
يـــادم  . قت اينطــور بيجـــا مــي ترسيــدم        ـ من هــم يك و    

من چشمانم . هست كه روزي نور آفتاب الي برگهاي من درآمد        
را باز كردم؛ گل كردم و از مهربـاني آفتــاب بسـيار خوشحــال               

تا آن وقت نمي دانستم كه آفتـاب غروب هم مـي كنـد و              . شدم
  .شب هم مي رسد

ت از اين قصه، خوش خارك آمـد و بـه طـرف آفتـاب پرسـ               
  آفتاب پرست به سخنهايش . ر بشنودـاي او را بهتــخزيد تا گپه

  
  ـ    55557777ـ 



  :ادامه داد
ك جان، وقتي آن روز، شام شـد و تـاريكي همـه جـا را                رـ خا 

خالصـه، از تـرس زيـاد       . گرفت، چه بگويم كه چه حـالي داشـتم        
چشمهايم را بستم تا هيچ چيز را نبيـنم و سـحر هـم تـا آفتـاب                   

  .مد، جرائت نداشتم چشمهايم را باز كنمطلوع نكرد و باال نيا
خـارك كه اين گپهـا را شنيد بـه آفتــاب پرسـت نزديكتــر             

  : گريه كند گفت شد و مثـل اين كه
ـايم را  ـــ م؟ چشمه ــــ ـاال من چه كـار كن     ــ آه، خـاله جان، ح    

  .مي بندم، امـا اينطور بيشتر مي ترسم
  .او اين را گفت و به هق هق افتاد

  :ا دلسوزي از خارك پرسيدآفتاب پرست ب
  ـ ببين، از روشني هم مي ترسي؟

  :خارك در ميان گريه خنديد و گفت
  .ـ نه

  :آفتاب پرست گفت
ـ مـن كسـي را مـي شنــاسم كــه از روشنــي مـي تــرسد و                  

  . آنـطور مي ترسد كه مي ميرد
  :خارك بيشتر خنديد و گفت
  .ـ شما با من شوخي مي كنيد

  :آفتاب پرست گفت
  

  ـ    55558888ـ 



ـ اي خارك، چرا باور نمي كني؟ هر كـس خـود را از چيـزي                
  .مي ترساند

آفتاب پرست به بوتة پيچكي كـه در        . خارك قت قت خنديد   
  :پاي ديوار روييده بود، اشاره كرد و گفت

ـ هر سحـر، يك شــاخه اش گـل مـي كنــد، امـا وقتــي كـه                   
آفتـاب بلند شد و گل تازه توانست همة اشياي دور و پيش خود            

ـرار ـــ د و بيق  ـــ در دلش مـي افت     در روشني ببيند، بيم روشني       را
 ي مــيـرا از روشنـــدم، چـــكــه از او پرسيــز يــك رو. مــي شــود

  ...ترسد
آفتاب پرست همين جا حرف خود را رهـا كـرد و از خـارك          

  : پرسد
  ـ تو مي داني، چه جواب داد؟

  :خارك گفت
  .ـ نه، خاله جان

  :و با تعجب پرسيد
  د؟داـ چه جواب 

آن » .روشني ترس آور است، همه مرا مي بينند       « فقط گفت    ـ
وقت بيشتر ترسيد و بيتابي كرد و آنچنان با اندوه گريسـت كـه            
كور شد و هرچه تسلي اش دادم هيچ فايده يي نداشت و او بعداً              

  .خشكيد
  

  ـ    55559999ـ 



  ».پيچك، ديوانه است«: خارك حيران شد و با خود گفت
  :و گفتآفتاب پرست به خارك نگاهي كرد 

ـ اگر پيچك بداند كه تو از تاريكي مي ترسي، حيران خواهد         
  .ماند

در بارة خودش انديشيد؛ در بارة پيچك    . خارك به فكر افتاد   
  :انديشيد و بعد از خود پرسيد

  ترسها دروغي است؟  ةهمـ آيا 
جوابي نيافت؛ خنده اش گرفت؛ رويش را برگشتاند تا بـرود           

ـر، مهتــاب بلنـد آمــده بـود، امـا           ديگـ . و در درز ديوار بخـوابد    
خـارك هنوز نخوابيـده بود كـه چيـز سياهي پيش رويش جنبيد          

  :و او بي اختيار فرياد كرد
  !ـ اي واي، اين چه چيزي است

آفتاب پرست نزديـك درز ديـوار بـود و فهميـد كـه از چـه                 
وخت و بـا    ـر سـ  ـــ دلـش بـه خـارك بيشت      . چيزي ترسيده اسـت   

ي داد و از او خواهش كرد تا با جرأت بـه       صداي بلند او را دلدار    
  .آن سياهي نگاه كند

  .خارك كه چشمانش را بسته بود، گشود
  :آفتاب پرست پرسيد

  ـ شناختيش؟
  سيـاهي باز . نمي توانست گپ بزند. خـارك ترسيـده بود

  
  ـ    60606060ـ 





  .هـم به نظرش بزرگ و ترس آور آمد
  :آفتاب پرست با دلجويي گفت

  ! ساية تست اين،ـ خارك، نترس
م ـــــ راسـتي ه  . ر گذرانـد  ـــ خارك با عجله سـياهي را از نظ       

از آفتـاب پرست تشكـر    . كمي شـرمنده شـد  . ساية خودش بود  
هنوز دل خارك درون سينه اش . كـرد و به جـايش آرام گـرفت   

. د كه كسي به سختي در نزديكش نفسك مـي زنـد           نيمي زد و ش   
ياد بكشد و خود را     رـ به جايش ايستاد وخواست ف     ؛مضطرب شد 

ا اين بـار كمـي طاقـت آورد و از    ـرون اندازد، امـوار بي ـاز درز دي  
 نفسش  »آيا اين صداي نفسك هم از خودم است؟        «:خود پرسيد 

خارك فهميد كه باز هـم      . را قيد كرد و آن صدا هم خاموش شد        
: اين بار با اطمينـان خـودش را خطـاب كـرد           . بيجا ترسيده است  

  »!آرام بخواب، خارك«
لكن، قصه هاي مـادرش در بـارة گربـه هـا و گنجشـكها بـه                 
يادش آمد و فهميد كه بعضـي از ترسهـا عاقـالنه است، پس  بـه              

د كـه اگـر گربـه يـي هـم بخواهـد             و مطمئن ش  تاكنج درز خزيد    
ــه آنجــا دسترســي نخواهــد داشــت   ــد ب  و آنگــاه،  شــكارش كن

  .چشمهايش را بست
  

  ـارك ريخت و صبـح ـاي بيجـاي خـهمينطـور، امشب تـرسه
  

  ـ    66662222ـ 



كه شد، بالهايِ كوتـاهش را تكـان داد و رفـت روي تنـة آفتـاب                 
چشـمش بـه    . از آفتـاب پرسـت خوشـش آمـد        . پرست نشسـت  

از آنجا پرواز كرد؛ رفت و رفت،       . پيچك افتاد، خنده اش گرفت    
 با چنگالهـاي خـار ماننـدش،        ؛روي شاخة بلند پنجه چنار نشست     

:  گنجشــك هــاي بــزرگ گفــتشــاخه را محكــم گرفــت و مثــل
  !)من ديگر ترسو نيستم(» !جيك!...جيك«

 را در اوود ــم آلــه غمگيــن و خشــارك كــادر خــم
بر بلندترين شاخة چنار پاليد، يك بار مي  نـــاان درختـــمي

، خارك  گنجشككاول، باورش نيامد كه آن.  كرديشپيدا
ت و به راستي باشد، ولي وقتي با دقت بيشتري ديد، اورا شناخ

  .هم خارك، خودش بود
در همين لحظه، خارك گردنش را بلنـد كشـيده بـود تـا راه               

از آنجا پيدا كند كه بادي آمد و شاخة چنـار را شـور داد               را  خانه  
ه ـــ ايش را ب  ـــ ارك، چنگاله ـــ اندازد، امـا خ   ـــ تا او را به زمين بي     

 مـرا (» !جيـك !...جيك«: روي شاخه محكمتر كرد و بلند تر گفت       
  !)بيهوده خارك نمي گويند

د شادمان شد؛ خشـمش را      مادر خارك كه او را نظاره مي كر       
از همـت خـارك خوشـش آمـد و همـانطور كــه      ؛ فرامـوش كـرد  

آفـرين فرزنـد    «: چشمانش به سوي خـارك بـود بـا خـود گفـت            
  )پايان    (      » !دليرم

  ـ    66663333ـ 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :قصه هاي اين دفتر

  
  3 ، صلباس

  13، ص ، كتاب و شيطانايمان
  27 ، صبرادري

  38 ، صجلهاي كاكلي
  45، ص سيه خالك

  51، ص اسپ
  56 ، صخارك
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  :نويسنده  

 ة تحصيل را در رشت ش1356در سال . ، افغانستان، به دنيا آمدمدر غور.  ش1332در سال

تحصيل زبان و ادبيات . م1994در سال . دارالمعلمين عالي هرات به پايان رساندم» دري و انگليسي«

 اين زبان و ادبيات فارسيبلغاري را در دانشگاه صوفيه به سطح فوق ليسانس تمام كردم و در كرسي 

ل ـامور، و در كابـم و مـور به عنوان معلـ، در غياپيش از آمدن به  بلغار. مــداخترـدانشگاه به تدريس پ

 و سپس به عنوان مدير نشرات انجمنِ  وزارت فرهنگ در»گ خلقنفره «ماهنامةبه عنوان معاون 

    .مه انويسندگان افغانستان كار كرد

در مجلة عرفـان، ماهنامة  در كابـل نوشتم و 60نخستيـن قصه هـا را بـراي كودكـان در دهة 

ش دفتــري از 1364 انجمـن نويسندگان افغانستـان در سـال .وزارت تعليـم و تربيه، چـاپ نمـودم

انتشار داد و طي سالهاي بعدي، شماري از قصه هايي كه براي » بـرادري«قصه هاي مرا تحت عنوان 

م، امكان چاپ 2009در سال . يدكودكان نوشتم، در افغانستان و انتشارات برون مرزي به چاپ رس

بطور جداگانه در صوفيه ميسر گرديد و در حال حاضر، دفاتر ديگر قصه نيز آمادة » چوچة هفتم«قصة

را ضروري دانستم و اينك با اندك اصالحات و از جمله، تغيير » بـرادري«چاپ دوم . چاپ مي باشند

 .ارائه مي گردد» نايمان، كتاب و شيطا«به » غوث، كتاب و شيطان«عنوان قصة 

 
  غالم حيدر يگانه                                              

  م2009صوفيه،                                                  
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