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ِم�  َخ	یرآ�د و مار بے

َخ	یر ِم�  بے آ�د ِمدیم یگ  َخد زمانای ق ُش+ود  َخن ُش-ولد�رُشبود  ِمده  َخبل ُشبود که   

ِممهمو ُشزو  ِمنه � َخد 	ا ِمتیکه  ُشموکد۔ و	 َخن یغ  ِمدر ُش�دو �ز هیچ کار 

ِمتیکه 	ود �ی َخ4ی َخدد و  ِممی ُش	شک  ِمن  ُش	و نا ِممهمون  ِمده  َخبل ُش�و  َخمد،  می

ُشگفت: ”�ز ُشمو ُش	و  ُشتون  َخد 	ا ُشموکد، -یش �ز رفتو  َخد� جای سفر  ُشک

َخ	رج َخکلو  ِمنه مه  	ا

ُشکو!“ َخن

َخد یگ ُشBو روز�  َخد �م

ِمنه ِمک 	ا ِمدی Bجای که ن

ُشDول ِمن Dال و  ُشدو ِمب َخ	یر  ِم�  بے آ�د ُش�د و  َخ�رزو  ُشبود گاو و گوسپو  ُشزو  �

َخFره۔  ِمب ُش	و گاو و گوسپو  ِمده  َخبل ُش�د تا  یی  َخر ُشBو جای  ِمG �م Dر
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ُشBو جای ِمG �م ُشبود و Dر َخسو�ر  ُش	و  َخ�سپ  ِمله  َخب َخد  ِملیکه  َخد حا ُش�و 

َخ�سپ ِمدستی �ز  ُش�و  َخل+ی 	ورد و  َخ� َخد یگ قوDی  ِمJیم �ی  مورفت 

َخد ُش�د که توخ کنه  َخ�ستهُش	و تاه  ِمنه قوDی Jی  َخم َخ	یر  ِم� بے آ�د ۔ 

ِمر کٹه ِمنه قوDی یگ ما َخم ِمر قوDی ره و�ز کد، �ز  َخد �می که س

ِمله �ی ٹوپ کد و َخب

َخد گردون �ی 	ود ره 

َخقپه کد۔ ُش�و ره  َخدده  -یچ 

َخ	یر که هر ِم� بے آ�د

ِم�ش کد که ُش�و کو ُششد۔ �و	ته  َخن ُشبر  َخزد، صد�ی �ی  ِمJیغ  ِمJیقس 

ِمسیده ُش-ر ِمنست و �ز مار  َخت َخن ُشکنه، مگم  ُشدور  ُش	و  مار ره �ز گردون 

َخدد َخد گردون مه -یچ  َخ�ی مار، Jر� 	ود ره   �ز مهے؟ُشگفت: ”
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ِمدید َخبدی  ِمشیندے؟Jی  َخن ُشمو مث� ره  ُشگفت: ”� َخدے“ مار   که »

ِم�ی مث� َخنه،  ُشگفت: ” َخ	یر  ِم� بے آ�د َخیه«؟  َخبدی  ُش	وبی   Yِم َخو Zِم

َخیه! ِمنی ر�ست 

َخد آ�ز�د کده  ُشتو ره �ز قوDی  َخ�سته۔ ما  ُش	وبی  ُش	وبی،   Yِم َخو Zِم َخد 

ِمکن مار ِمبدی۔“ لی َخمره �یله  ُشتو �� باید  ُشد�،  ُش	وبی ک ُشتو  حق 

َخ�سته۔“ ِمره �ز مه ر�ست  ُشر�؛ تو َخند ُش+ول  ُشتو ره ق ُشگفت: ”گپ 

َخ�سته که �ز Jند َخ�می  آ�سو  ِمه  ُشگفت: ”ر� َخد مار  َخ	یر  ِم� بے آ�د �و	ته 

ِمره َخ�سته یا تو ِمپ �زمه ر�ست  ُش�نه که گ ُشلو�  ُش-رسان کنی تا مع نفر 

ُشکنی۔“ �گه ُش+ول  ُشتو باید ق ُشگفت ما و  ُش�ونا  ِمJیBی که  ُشتو؟ هر  �ز

ِمپ �زمه صحیح ُشکش و �گه گ ُشب َخمره  ُش�د،  ِمبت  ُشتو ر�ست ثا ِمره �ز تو

ُشر�۔ ُشکو که بو َخمره �یله  ُشبود، 
3



ُش-رسان َخ	یر  ِم�  بے آ�د ِممه  ِمگ ر ّوول �ز س ُشدوی �ی رفته � �و	ته هر 

َخبدی ُش	وبی   Yِم َخو Zِم َخد  َخ�سته که » َخمث� ر�ست  ُشگفت: ”�می  کده 

ِمگ رمه َخیه«؟“ س

َخ�ر ، هرےُشگفت: ”

ُشکنه، ُش	وبی  کس که 

ِممینگره۔ “ وَخبدی 

ُشمو�ه ِمدین سال  ُشگفت: ”ما Jن َخ	یر کده  ِم� بے آ�د ُشسون  ُش	و ره  ُشروی 

ُشتو ره آ�لی یگ گوسپون  ُشنم و تا  ُشموک ُشهوش  ُشتو ره  که گوسپونای 

ِمن َخ4یر �ز نا ُش	و  َخدز مه و Jو-ون  ُشتو  َخنFورده، مگم  ُشگرگ   ��

َخدد ِمدیگه  ِمJیBی  َخد�  ُشک َخزده  َخنک  َخ- َخدے-و آ�یا �می  ُشبFوری؟   که 
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ید و سر ِمر َخ- َخ	یر  ِم� بے آ�د ُشروی  َخیه؟“ رنگ و  ِمنی َخبدی  ُش	وبی   Yِم َخو Zِم

ُشتو ره آ�لی باید  ِمنیدی؟  ُشگفت: ”جو�ب ره � َخمند۔ مار  َخ	م  �ی 

ُشتو ِمزه  ِم�جا ُشگفت: ”�گه  یده  ِمز َخ	یر لر ِم� بے آ�د ُشنم۔“ مگم  Bَخ ِمب نیش 

Bُشب َخبشه �ز گوسپو و 

ُشکنی۔“ ُش-رسان   ��

ُش+ول کد و هر مار ق

ِمش َخد -ی ُشدوی �ی 

َخ�سته که َخمث� ر�ست  آ�یا �می  ُشگفت: ” ُش-رسان کده  �زو� رفت و 

َخ�ر ُشگفت: ”  Bُشب َخیه«؟“ گوسپو و  َخبدی  ُش	وبی   Yِم َخو Zِم َخد  ،ے»

یی و Bَخ ِممی ُشب4Bله  ِمده �مBی نفر باره و  َخبل َخ�سته۔ مو هر سال  ر�ست 

َخیه ِمنی ِمفکر �زمو  َخد  ُشمونه، مگم هیچ  ِمتفاده  ِم�س ُش�م مو ��  ِم�یر و -ا �ز 
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َخنه َخدره و  آ�و  َخنه  ُش	شک �یله کده که  ِمن  ِممی َخد �مBی ز و مو ره 

َخZلف۔“

ُشگفت: َخد مار  ِمبسم  َخ�ت کده  ُشجر ُشدد،  َخترس 	ور َخکلو  َخ	یر که  ِم� بے آ�د

”�می گپ ره �ز

ُش-رسان ُشتر�ی مه ��  ُش��

ُش�ونا ِمJیBی که  ُشکو، هر 

َخ�سته۔“ ُش+ول  ُشگفت ق

ُشگفت: ُش-رسان کده  ِم-یر  ِمر  ُشت ُش�� ُشتر� رفت و �ز  ُش�� ِمش  َخد -ی ُش�ونا  �و	ته 

َخیه«؟“ َخبدی  ُش	وبی   Yِم َخو Zِم َخد  َخ�سته که » َخمث� ر�ست  آ�یا �می  ”

ُشتر�ی جو�ن ره که ُش�� ُشگفت: ”�می  ِمشید و  َخسرد ک ِمه  آ� ِم-یر  ِمر  ُشت ُش��

ِمده �مBی نفر کٹه کدیم، َخبل یدیم و  َخز یا ره ما  Bِمگ �م ِممینگری، -

6



َخدری و یمو  َخر ِم- ِمف  َخZل آ�و و  َخنه  َخیه،  ِمنی ِمر �زمو  َخد فک ِم�ی نفر هیچ  مگم 

ُش	وب۔“ ِمش  ُشبود-و-با َخنه جای 

آ�و�ز لرزو ید قد  ِمز ِممیلر َخترس  ِمدست و -ای �ی �ز  َخ	یر که  ِم� بے آ�د

ُش-رسان کنی؟“ مار ِم�نسان  ِم�یم دفعه �ز یگ  ُشمو�ه که  ُشگفت: ”

ُشزو َخ	یر رفت و � ِم� بے آ�د ِمش بیری  َخد -ی ُشدوی �زو�  ُش+ول کد و هر  ق

آ�یا �می ُشگفت: ” ِمسیده  ُش-ر

َخد َخ�سته که » َخمث� ر�ست 

َخبدی ُش	وبی   Yِم َخو Zِم

 بیری �یَخیه«؟“

ُش	و ره ِمدل  ِمپ  ُشبود گ ُش	ون  ِمجگر َخکلو  ُش	و  ُش	سر  ِمر  Dا	ِمد که �ز  ُشجو باو

یمو َخر ِم- ِمت  َخدول ِمد که مال و  ُشجو آ�د� باو ِم�ی  ُشگفت: ” ِمنست و  َخنت تا�ه 
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َخدده و َخن ُش	وب  ِمن  ُش	وب و نا ِمده �زمو کالای  َخبل َخدره، هیچ و	ت 

ِمنه �ی َخد 	ا ُشبوده که مو �او و روز  ِم�ی  تقاضای �ی همیشه 

ُش�نه۔  َخکلو  ِمدیگه ��  ِمت �زی  َخدول َخ	یر �زکار کنی تا مال و  ِم� بے آ�د

ِمم َخیگو رق َخد  ِم�ش کد که مار ره  َخمند و کو َخحیرو  ُش	و  ِمب بیری  جو�

َخ�ی ُشگفت: ” ُش�و  ِمبدیه۔ �و	ته  ُش�و ره �یله  ُشکنه تا  ِمدیگه ر�ضی 

َخیه۔« َخبدی  ُش	وبی   Yِم َخو Zِم َخد  َخ�سته که » ِمره �زتو ر�ست  مار ، تو

ُشتم، َخ�س ُشFشک و تنگ-نظر  ِمدست َخ	یر،  ِم� بے آ�د َخ�سته که ما  ُشدرست 

ُشسو ُش�و مگم �زی 

ُش	وی ُشنم که  ُشمو ِم�ش  کو

ُشیم، ِمبد ِمnییر  ُش	و ره ت

ُشکو۔“  َخمره �یله  ًاا  ُشلطف
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ِمزنده ُشتو ره  ُشر� و  ُشمو	و َخن ُشتو بازی  َخدزی گپای  ُشگفت: ”ما  مار 

ُشمرد۔ ُش�و  َخزد و  َخ	یر ره نیش  ِم� بے آ�د ُشلم!“ �و	ته  ِم� مال و َخنمی تما

َخ�ولاد�ی ُشتو و  َخد 	ا ُشدد،  یگری کده جم ک ِمز ُشمو ُش�و  د�ر�یی ره که 

ُش	و ِمJیB ره قد  ُشجB کفن هیچ  ِمدیگه نفر� مند و 	ود �ی  َخد  �ی و 

ِمنست۔ َخنت ُشبرده 

یا ِمن 4از یا و 	ورد ُشموز ِمن  َخ�سته: »جم کدو  Gِم� معرو ۔«َخمث

-ایان
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