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 شغنانفلکوریک های داستان

 

 پیر زن جهیل شیوه

 

 

 نوشته: وحیدهللا غالب

 

 

 ۳۱۰۲فبروری  ۳۲

 

 

 

غللرش  ششاشللد و در غللرش  شلللا  در جنللوش شلل،نارق شللر  ر  قکلله جهیللش شللیو  

علل  آر    وكیللومتر  ۲عرض ق كیلومتر ۰۲د ر ی طو  قدریای آمو موقعیت د رد

 خوش مز  می باشد. آر آش متر  ست. ۲تا  ۲

 

در آنجلا ی شیو  كه یل  منقهله خلوش منكلر كونیلتانی و دشلتی شل،نار  سلت.  ملان

گی میکردنللد. در  یللم منقهلله  نللدمردمللار وللرود منللدی  و  سللت پادشللا  ننللینی بللود 
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در لباس صوفیانه    ی  منقهه شلیو  كله  ملرو  بلانی آر گرسنه رو ی پیر مردی 

شند و    نر کیی که طلب لهله نانی میکنلد نلله جهیش شیو  خو بید   ستق عبور می

بجای  ینکه کلک  ش کنندق  ینار ر  تلیخر نلود  با سلن  میزدنلد و ملی آ ردنلد. 

هلا بالخر  نكرش به یلک خانله کلو کی غریبلار ملی  فتلد و خلود ر  در  یلم خانله پن

کو ک بله وی نكلری ملی  ف نلد و     ینلار ملی  میبخند تا  ینکه صاحب  یم خانه

پیلر ملرد در جلو بش می ویلد و بکجا خو نی رفت؟   پرسد که  ی درویش    کجایی

لهلله    کجلا آملد   و و بکجلا خلو ند رفلت. نللی د نلد  و گرسلنهق مم دروینی نیتد 

ملر  نخو نلد رسلاند. صلاحب  یلم کیلی بله طللبد در  یلم دیلار نانی می خو ند للیکم 

 یزی د رد كه خودش میخلورد و بل . پیلر  ر بلا بود پیر  ر  کو ک که یکخانه 

   سلت آر ر  بلر یش بلا پینلانی بلا  در سل ر   فیوس لهله نانی كه بخلود تییله نللود

 . جار کند قر ر د د  تا نوش

 

و به وی می وید: دخترو تو     مد آر  ر رو  بعدی مردپنلینه پوش بخانه نلیم پی

 لور  یلم منقهله نلابود  كو  و نر آر  یلزی كله د ری بلا خلود ببلربرو بانی  د  یم 

و صلب  نن لاو پیر  ر حیر ر شد  به گ ت آر ملرد پنللینه پلوش میشنلد  . خو ند شد
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 روس و غربالش مانیشه در بانی كو  میرسد بیادش می  فتد كه خ . حرکت میکند

 

  یلر آش منقههو در نلیم  ونا نكری به پائیم میشند كه تلاو  ر  فر موش كرد   ست

 بانی آش قر ر گرفته  ند. ست و خروس و غربا  وی  فنا شد 

نلیم غربا  و خروس  مرو  بنشش سن )سن  گلوخ( در كناری بانی  یم جهیلش 

 موجود  ند و مردو  یم د ستار ر  بر  ساس آنها تا جائی میپذیرند.

 

 یم جهیلش  یلم  سلت كله می وینلد: گر د خلش جهیلش شلیو  كلد و  یلز قصه دی ری    

كثیف  ند خته شود. جهیش آر ر  در د خش خود  جای نلی دند آر  یلز ر  بیلرور در 

 كناری میشند.

--------------------------------------------------------------------------- 

 (۲۳حب نكر "مر دی"ص )بدخنار در تاریخ جلد  و  و دوو دكتر صا

 قصه نای ش انی مردو
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