
 

 قصۀ واقعی از یک پوسته در شغنان                                      

 نوشته: نوجو

 ۰۹۳۱جوزای  ۰۱

 چای سرد    

ن آفن  و الن ی آسنمانی ....همان روزهای که قحطی و گرسنگیی ممنام طگط نه را  نو

لیدطال طیکرد و فشار طجاهدین نیز در پهلوی طصیب  های طبیعی اله الیداد الیسناال ه 

اداطه طیداد، پیداکردن ین  ل منه ننان  نون الا شندن النه سنتیم کنوهی طشنک  النود. از 

طالع الد نوال   ای الردن اله پوسته الاز اله گ  الی  رسیده الود. او الاید کم از کنم پنگ  

 ای طعۀ شش پیاله) یگی( النه وقن  معینین شنده  -ی   ایجوش شیر قرص نان را الا

 اله پوسته البرد. 

  الی  قصۀ ی  روز پیش همسایه اش را شگیده الود که اله نسنب  سنردالودن  نای گ

و نانهای الی کیفی ،  ایش را الرزطین ریخته الودند و ممام  یگی هایش را شکستانده 

 کرده الودند؛ اطا از جریمه الیخبر الود.الودند، و ی  دو سلی و ش ق نیز حواله اش 

مشویش و اضطراب همۀ الدن او را طی لرزاند؛ عیالش پرسان کرد : "او طردکه منو 

  را طی لرزی در این مموس ماالستان؟ طیر مب لرزه مو را گرفته؟ " 

 او جواب داد: "وهللا نمیدانم. فکر طی کگم ی  ال  انتظارم را دارد." 

سنید: طنرا  نه طیکگنی اینره الینو کنه  نای و نانن  النه مناب آن سان که طنی لرزیند؛ پر

 اس ؟ 

زن جننواب داد: " هللا طننا یننو قیمنناق نننداریم. ط نن  هننر روزه از همسننایه شننیر آوردیننم 

 ییر نان  کجاس ؟   -وقتم کردم". 

 اونه ده دستریوان. -

 گ  الی  از واریطایی و مشویش نان ها  را حساب کرد. 



 . ـ او زن ایگا یو  ار ما استگد

 زن گف : دیوانه الاز اثر حساب کن.

این الار کمی حواس یود را جمع کرد و حسناب کنرد کنه پنگ  ننان پنوره اسن . دلنش 

جمع شد و  ای را الا دستریوان و پیاله ها گرف  و النه طنرپ پوسنته روان شند. در 

راه  رت های عجیب وغریب طی زد. گاهی اله نسنب  ینورد النودن ننان هنا و  نای 

کننرد کننه گویننا  ننایجوش  ننای را الننا یش  اننه طیکگگنند. طانگنند کننم رنننا  گننان فکننر 

سرنوش  همسایه اش. گاهی فکر طیکرد که مگها  یگی هارا طیده طیکگگد و النه زطنین 

طننی اندازننند و  گنند سننلی و شنن ق الننا داو و دشننگام.... و الننه ایننن نننو  طجننازات در دل 

 راضی الود. 

سن . از ینود طنی پرسنید:   الی  اله حساب یودش همۀ جزاها را قاال  محم  طیدانگ

اگر  ای داغ را الر سرش الریزند؛ سوی  آن   در طاقن  فرسنا و درد آور یواهند 

الود؟ یود را در ییالش الا طجازات ریختن  ای الر سر یود حتمی طحتم  طی دید و 

در دلش وسوسه داش  که این لعگتی ها همین کنار را یواهگند کنرد. النا اضنطراب و 

 را این  ای داغ را الا  -اندیشید.  نا گهان یادش آطد مشویش فکر طیکرد و  اره طی

ع وه کردن ی  ط دار آب سرد ط یم مر نکگم. اگر الا یم ریختاندنند؛ الندنم ینو نمنی 

سوزد. اله طرپ جوی گام الرداش  و کمی  ای را ریخ  و اله جای آن آب سرد را 

 الا  یگی اضافه نمود و اطتحان کرد که کمی ط یم شده اس . 

کوشنش کنرد   گد دقی ه اله پوسته رسید نظرش اله یکی از افراد پوسته افتاد و العد از

ینوش طبعنی طنرپ آن نیناه  الا را پگهان سازد و اضطراب ودس  وپا یی یود که

وقن  ننه آورده ایگه قوطاندان صاحب  نای آوردم، یندا کگند ناگف :  طظلوطانه کرد و

 الاشم." 

  .اد زد: او لوده  ای را ایگجه الیاردر همین لحظه قوطاندان از اماق  پوسته فری

 نای ودسنتریوان را ننزد قوطانندان    الی  الا شگیدن این فر یاد دس  وپا ه شند وگ

رخ السنوی گن   وکنه ا هگوز همنرا هنان قوطانندان داین  نشنده الودنند !!! الرد.صاحب

  .احمق وگف : یالی ک کرد و الی 



را پیشنبیگی  جنزای ینوداز پنیش  النود و زدن را از دسن  داده گن  موانگ  الی  که 

قوطانندان  . نای را در پیالنۀ قوطانندان ریخن  پرینده ارنن الا دسن  لنرزان و داش ؛

 او طردک لعگتی  ای همی طوراس ؟ یِه  یس ؟ : یم زد

 گد سیلی وش ق یورد، قوطاندان طتنوامر  ،گف گ  الی  ما که صاحب صاحب طی 

که این پس آب را الما طنی  م؟ طا گاو استیم یر استی ه قسم  ای اس  ای :پرسید طی

کاشنکی گناو ینا ینر طنی الودیند ین   - طیکرد افسوسگ  الی  در دل یود  یورانی؟

کنه رننا زعفراننی را النه ینود گرفتنه و طگتظنر النی  او طی رساندید. کمی فا یده یو

  .گف : یوب شد ی  کمی سرد کردطش طی شدل الود درجزای الیشتر  آالی و

صاحب طا غریب والیچاره استیم همین نان وشیر "  مر گف :اللگد الاز جرئ  کرد و و

  .را از همسایه اله قرض گرفتیم

  انه کردنند ور سنرش النرا جوش  نای حرپ گ  الی  ممام نشنده النود کنه  نایهگوز 

منوهین النه ط نام  العد از دشگام های رکین  و را در پوسته قید نمودند واو  یگی های 

: طه همنرای منو صدا زدع ب او  ازیکی  و .راندند انسانی  گ  الی  را از نزد یود

 ! لعگتی کار دارم

زننش النا طهرالنانی  ؛اله یانه آطندشده  ی نیمه مر کا وقتیکه گ  الی  الا رنا پریده و

 پرسید: ای طردکه اله ییر میر شد؟  

 ای جوش را النا یم  انه کردنند  ،گ  الی  الا صدای گرفته جواب داد: الخیر میر شد

  ه اس .حال ط که ای هر  ه که اله دهن شان آطد گفتگد و

 هللا یدا جان نه سویتی ؟  -

کمی سرد  جوش اندایتم وراه آب جوی را در  ای در .نی، طه از پیش فهمیده الودم -

 شده الود.

 یدایا شکر که نه سویتی.  -

 از صد ها قصه.  این الود ی  

 3300طی  03 -ک ن. کاال 


