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 ست؟یکه بد شگون ک ستیبدبختانه هنوز هم معلوم ن
 

 نوایوب شیدرو یآمد مرد رونیخانه ب از یعزم شکارکرده بود. وقت کینزد ارانی با یوقت پادشاه بامدادان   ندیگویم
ه ب فال  بدگرفت و دنشید از دیرا د او یپادشاه وقت بود. نیچرک زین شیرو و سر رتن داشت وجنده ب یرا که جامه ها
 دوستانش گفت:

 یشکار که کنمی. من فکرنممیدیمنحوسش را د افهٔ یُگل صبح ما ق نیا که در است بد شگون شوم و یبدبخت مرد نیا»
 و یومش یسزا میبـــرگشت شکـــار از یوقت تا دینــــدازیب زندان در و دیببـــر بـــدبخت را نیا د؛یایب ما ر  یخوب گ
اقاً بهتر اتف و فتندر همراهان به شکار پادشاه و به زندان افگندند و را بُردند و چارهیب شیدرو« اش را بدهم. یبدشگون

 .اواورندیرا ب چارهیب شیخندان برگشتند. پادشاه دستور داد که درو خوش و کردند و شکار گرید یها روز از شتریب و
ترا نشان  نیچرک یرو دست و جنده و یوجامه ها دمیمن صبح ترا د»گفت:  شیادشاه براپ زندان آوردند و را از
شکارفراوان  بود و اریبخت با ما  گرید یها ترا به زندان فرستادم اما امروز برخالف  روز گرفتم و یبدشگون
 گفت: شیدرو!« میکرد
از  خواهمیم رقصد و یزبانم م یرو پُرسش کیاما  دیکن یکه مرا رها م نیا سپاسگزارم از اقبال پادشاه بلند و»

 دی.شما قصد شکار داشتدمیرا د شما یمن هم رو و دیدیمرا د یشما رو یاست که صبح نیآن ا بپرسم و یجناب عال
مرا  یکنم ول ریآمده بودم تا شکم خود ونفقه خوارانم را س رونینفقه ب افتنیومن هم به قصد   دیوخوب هم شکارکرد

م اکنون ه انتظار نان گرسنه ماندند و خانواده ام در دم؛یزندان گرسنه خواب من در .دیکرد یزندان یگناه بدون جرم و
 من شما اما دیوشکار  فراوان کرد دیدیبه نام  من به مقصود رس و دیدی. شما مرا دگردمینزد  شان برم یمن دست خال

 «بود. کیبد شگون کدام  تا آن شوم و ما دو انیکه درم دیئحاال به من بگو دمیهمه درد  سر د نیا و دمیرا د
واب خ عزم جهاد صبح وقت از به گرید یبه قصد انقالب وعده ا یعده ا شی.سالها پدیداشته باش ادیقصه را به  نیا

جنده  یجامه ها را در کشور  خود یمردم عاد یعنینگون بخت  شیدرو خود رفتند و یمقصود ها یبرا برخاستند و
 مدت هردو نیا انیَجرَ  اش کردند.در یزندان اش را گرفتند و یآزاد شوم پنداشتند و و افتندی نیچرک یرو و سر و

 بارگاه شدند و شکار کردند؛ صاحب آرگاه و یکلدار به اندازهٔ کاف روبل؛ دالر؛ پوند و و دندیگروه به مقصود رس
 وا بدون حساب ُکشته شده بودند؛ خانه؛ ُدکان وتجارت   چارهیب شیکه فرزندان  درو دندیکه از شکار برگشتند د یهنگام
در بازار؛ مدرسه ؛  را شکارگاه پنداشتند و شیکه خانهٔ درو شدند دایهم پ یبرخ انیم نیا در و ندکرده بود رانیرا و

 انیکارچهمان ش نکیا نه بلکه جوقه؛ جوقه ُکشتند و کهی کهیرا  چارهیب یها انسان مکتبش بم ها گذاشتند و شفاخانه و
 یم یمارش قهیدق ایح یب انیشکارچ نیا هٔ را که درانتظار محاکم چارهیب ش  یبه فکرخود خوش اقبال برگشته اند و درو

 یعیوطب میُگلستان بساز میکرده ا جادیا تیرا که ما برا یبده تا خارستان ها یما را یوبرا ایکند محکم گرفته اند که ب
که شوم  دیئه من بگوب یسرتان ول یفدا زیهمه چ انیآقا» پُرسش برقصد که نیا زین چارهیب شیاست که بر زبان درو

نان از سفره ها وخواب  ا؛یدر از ن؛آبیآنان که با آمدن  شان غله از زم است. یکیما دوتا کدام  انیاز م ونبد شگ و
 ازفرهنگ  ما یدراز  تابستان پغمان واستالف به ُکل گرم و یها روز یها لهیآن م راحت از چشمان مردم فرار کرد و

شدند ازمن  یکه مجازات م نیا یشدند وقاتالن به جا ُکشته دست دادم؛ فرزندانم از را خود یمن که آزاد ای دیکوچ
 واهدخیرا م نیفقط هم و خواهدینم چیشما ه از شیتاج  سر  خود بسازم.درو را بازهم حاکم و شانیکه ا خواهندیبدبخت م
 .شیدرو ای دیبد شگون شما است که شوم و
 ۲۵االبصار یاول ایفاعتبروا 
 برمنگهم ۲۰1۸اکتوبر
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