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 ماجرای دهاتی ساده لوح وطراراِن شهر! 
 

 

 

میگویندروستایی ساده لوحی بودکه دردهکدٔه خویش میزیست وروی شهررا ندیده بود.باری خرجش تنگ افتاددرخانه 

بُزی داشت باهمسِرخودمشوره کردکه بُز را در شهرببرد وبفروشدوازپوِل آن ضرورتهای اولیٔه را  

را به دست گرفت وبه راه افتاد.اتفاقاً همسرش زنگوله ای به گردِن بُز آویخته  بَِخَرد.برخِرخودسوارشدوریسماِن بُز

بودکه وقتی راه میرفت صدای زنگوله بلندمیشد.وقتی پای دهاتی ساده لوح به شهررسیدسه نفردُزِد 

 دزدم.« :»اگرتوبُِزاورابدزدی من خرش رامیاین مردرا می دُزدم« دومی گفتطراراورادیدند.نخستین گفت:»من بُزِ 

 سومین گفت:»اگرشما بُز وخرش را دُزدیدید من لباسهای تنش را میدُزدم!« 

دُزدنخستین به دنبــــالش آمدوآهسته زنگــــوله راازگردِن بُزکشیدوبه دُم خربست وخودبُزرا گرفت ورفت. دُزد دوم به 

ِم خر نمی بندد آن را به گردِن خرت  روستایی ساده لوح نزدیک شد وخنده کنان گفت:»دهاتی نادان! زنگوله راکس به دُ 

ببند!« دهاتی که دید بُزرا بُرده اند فریادش بلندشدکه وای بُزم رابُردنددُزددومی برایش گفت:بُزت ابلق یعنی سیاه 

 «وسفیدبود؟

را دهاتی گفت:»هان؛ ابلق بود!« دُزد گفت: بدو! که دور نرفته است دُزِد بُزت درآن کوچه رفت« مرِد ساده لوح خر 

رها کرد وبه دنباِل بُز دوید ولی بُز رانیافت وتا بازگشت این یکی خرش رابُرده بود.بیچاره سرگردان گاهی دراین  

سووگاهی درآن سومی دوید ومیگفت»وای خرم ووای بُزم« درهمین نومیدی دُزدسوم بَسراغش آمدوگفت:»چه گپ شده 

حکایت کرد واو برایش گفت:»اگر برای من یک کمِک است؟روستایی بیچاره ماجرای خودرا با درد وسوز برایش 

کوچک کنی ده برابِر پول خر وپول بُز برایت پول میدهم.« دهاتی بیچاره که دراوج نومیدی امید وارشده بود گفت:»چه 

کمک میخواهی؟« گفت: »من زرگر استم واینجادرکنارآن چاه میخواستم آب بگیرم ووضوبسازم ودربغــــلم  

چٔه جواهرات قیمتی بود که درکنارچاه ماندم ولی ازبخِت بد لغزیدم وپایم درگوشٔه صندوقچه خورد صــــــــندوق

 وصندوقچه درچاه افتاد اگر تودرچاه فرودآیی وصندوقچه ام را بیرون آری برایت هر قدرپول که بخواهی میدهم.«

نهاد هرچه درچاه جست وجو کرد چیزی بیچاره روستایی بایک تنبانچه داخل چاه شد ولباس های خودرا برلبٔه چاه 

نیافت.فریاد ها زد ولی دزِد سوم بالباس هایش ازصحنه بدر رفته بود.مردم محل از سروصدای او ملتفت شدند وازچاه 

بیرونش آوردند.برهنه تنها با یک تنبانچه چوبی به دست گرفته بود وفریاد میزد » چالبازاِن شهربُزم را؛خرم را وجامه  

 زدیدند وتا خودم را ندزدیده اند چوب را دوِر سرم میچرخانم.هایم را دُ 

 

ما روستاییان ساده لوح رفتیم که ازبازاِر جهانی دموکراسی؛ انتخابات وقانونمداری بخریم ولی طراران دین وایمان ما 

نیز النه صدگونه  را دُزدیدند؛کشوِر مارا دُزدیدند وهست وبود مارا دُزدیده اند وروستای آرام وفارغ ازدرِد سرمارا

تروریزم وزورگویی ساختند ودراین میان یک صدای مبتنی برعدالت وانصاف ازهیچ گوشٔه جهان نیز بلند نشد.دزداِن  

طرار را همه میشناسند که آه دربساط نداشتند ولی امروز بلندمنزل های شان سربه فلک میساید.آنان که دین به دالر  

ین بگویند دُِم خروس از زیر قبای شان هویدا میباشد.من فقط دلم برای آنان میسوزد سودا کرده اند هرچه وای دین وای د

که فقِرشان فقر ماند ومرِض شان مرض ماند ولی حکمرانان شان هرچند سال بعدیک انتخابات میکنند وبعد آنرا به 

 تقلب؛بُحران وهیاهومی کشانند وبعد با هم می سازند وبرمردم می تازند.

 ولی االبصارفاعتبروا یا ا

 برمنگهم ۲۰۱۹اکتوبر ۲۲نگارگر 
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