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 عرَش بذ زبان َ خشُی وامٍربان
 کشته خشُ تُسط زٌر

 ترجمً داستان کُتاي، جالب، حقیقی َ آمُزوذي!
 

و بخانۀ بخت خود رفت، و زندگی  با پسری عروسی، لی لیزمانه های بسیار قدیم در کشور چین دختری به اسم 
بعد از گذشت کوتاهی به این نتیجه رسید که با خشوی  لی لیجدیدی را با همسر و مادر همسر )خشو( شروع نمود.  

با خشوی خود از نگاه شخصیتی تفاوت های زیاد  لی لیخود دیگر زیر یک سقف نمیتواند زندگی و گذاره نماید.  
داشتند، و برای هردو ممکن نبود که با خوی وخواص یکدیگر عادت، و همدیگر را قبول کنند.  روز ها گذشت، هفته 
ها و ماهها سپری شد اما این دو نفر از جروبحث و جنگ وجدال در زندگی روزمره دستبردار نشدند.  بدتر از همه 

را پسند  لی لیواج چینائی عروس باید با خم نمودن قامت از خشو و اعمالش اطاعت نماید، که اینکار مطابق رسم ور
واقع نمیشد، و فضای خانوادگی هر روز با بد زبانی های عروس و اوامر ناپسند خشو مکدر تر شده میرفت که اینهمه 

 را سخت میرنجاند.   لی لیجاروجنجالها شوهر 
و اوامر ناپسند خشو به ستوه آمد و پی چارۀ کار برآمد تا از شر خشو، خود و زندگی خود را  از عادت لی لیبالخره 

که دوکان عطاری داشت رفت و جریان را با وی در  آقا هانگنزد یکی از دوستان پدر خود به اسم  لی لینجات دهد.  
ی خشوی خود بخوراند تا از شرش بیغم میان گذاشت وی از کاکا خواندۀ خود خواست تا کمی زهر برایش بدهد تا باال

را به دقت گوش و بعد از تجزیه و تحلیل به پسخانۀ  لی لیکه مرد باتجربه و سالخوردۀ بود سخنان  آقا هانگشود.  
گفت که من چارۀ کار را میکنم به شرطیکه به حرفهای که  لی لیدوکان خود رفت و با بستۀ از مواد برگشت و به 

 ر هدایتی که میدهم آنرا به همان شکل اجرا و عملی بسازی.  میگویم گوش دهی و ه
بعد از شنیدن سخنان کاکا خواندۀ اش به پیراهن ها جا نمیشد، و بجواب گفت به چشم هر هدایتی که میدهید عملی  لی لی

گفت که تو نمیتوانی خشویت را به یکبارگی از بین ببری زیرا تو مورد سوء ظن همه قرار  لی لیبه  آقا هانگمیکنم.  
خواهی گرفت، بناعأ من دوای برایت میدهم که زهر را در وجود خشویت بزداید و به تدریج خشویت را از بین ببرد و 

 هیچکس باالیت اشتباه نکند.  
ۀ بپز و ازین دوا به آن اضافه کن تا آهسته آهسته زهر همه حال از تو میخواهم که یکروز در میان غذای خوشمز

وجودش را فرا بگیرد و بتدریج از بین ببردش.  در ضمن متوجه باش که همیشه در پهلوی اینکه غذای با مزه برایش 
میپزی، از جروبحث اجتناب و مواظب حرکات، زبان و کردار خود باش و با لطف زیاد از او پذیرائی و مانند یک 

 ملکه پرستاری بکن، تا خشویت جزیترین اشتباه باالیت نکند.
تشکری نمود و با دوا های که برایش داده بود طرف خانه رفت، تا با تهیۀ اولین  کاکا هانگبا خوشحالی زیاد از  لی لی

آقا نان با پیروی از سخ لی لیغذای بامزه وسایل نابودی خشوی خود را فراهم بسازد.  هفته ها و ماهها گذشت و 
خشوی خود را مانند مادر عزت و احترام مینمود و با تهیۀ غذا های لذیذ وسایل خوشی و آرامش خشو را فراهم  هانگ

 میساخت.  
هم با تمرین حرکات خوب و احترم گذاشتن به اوامر  لی لیماه فضای جنجالی خانه بکلی عوض شد، و  6با گذشت 

را همیشه کنترول مینمود که مبادا خشویش مشتبهه گردد.  سرانجام خشو زبان و رویۀ خود  لی لیخشو عادت نمود، 
را مانند دختر خود دوست میداشت و در همه جا و در  لی لیبا دیدن اینوع حرکات، لطف خوش و مرحمت،  لی لی

هم وی را مانند مادر خود حرمت میگذاشت،  لی لیهمه محافل از عروس غمخوار خود توصیف بعمل میآورد و 
را بکلی متعجب ساخته بود، اما از مناسبات نیک مادر و خانمش بسیار راضی  لی لیای روبه بهبود خانه شوهر فض
 بود.

رفت تا به وی بگوید که دیگر از دادن زهر به خشویش پرهیز کند زیرا  کاکا هانگتصمیم گرفت و نزد  لی لییکروز 
ختر حقیقی زندگی خوشی را میگذرانند، و به هیچ وجهه خشویش بهترین زن روی زمین است و ایشان مانند مادر و د

 نمیخواهد خشوی خود را از دست بدهد.  
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من هیچگاه بتو زهر نداده ام تا  لی لیبه وی خطاب نموده گفت که دخترم  لی لیبعد از شنیدن حرفهای  کاکا هانگ
ا میدادم تا با مخلوط نمودن آن با غذای ذریعۀ آن خشوی خود را از بین ببری، در تمام این مدت من برایت ویتامینی ر

خشویت وضع صحی ویرا را بهبود ببخشی، و از جانب دیگر کاری بزرگی را که من انجام دادم همانا شستشوی 
زهری بود که در ذهن، حرکات و زبان تو مقابل خشویت وجود داشت، که من آنرا با همین ویتامین های محبت از بین 

 بردم. 
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