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  سياه کوچولویماه

 

ته دريا ماهي پير دوازده هزار تا از بچه ها و نوه هايش را دور خودش جمع                   . شب چله بود  

 :کرده بود و براي آنها قصه مي گفت

        زندگي یدر جويبار  سياه کوچولو بود آه با مادرش             یيک ماه .  نبود ی بود يک   یيک «

 . زد و در ته دره روان مي شدی کوه بيرون می سنگیاين جويبار از ديواره ها. کردیم

شب ها ،   .  از خزه  ی ماهي کوچولو و مادرش پشت سنگ سياهي بود؛ زير سقف           یخانه  

ماهي کوچولو حسرت به دلش مانده بود که يک دفعه            .  زير خزه ها مي خوابيدند      یدوتاي

 ! خانه شان ببيندی، مهتاب را توهم که شده

 هاي ديگر   ی ماه یمادر و بچه ، صبح تا شام دنبال همديگر مي افتادند و گاهي هم قاط                

اين بچه يکي يک دانه     .  گشتند ی يک تکه جا ، مي رفتند وبر م        یمي شدند و تند تند ، تو      

 .در آمده بود تنها همين يک بچه سالم - که مادر گذاشته بود ی چون از ده هزار تخم-بود 

با تنبلي و بي ميلي     .  زد ی بود که ماهي کوچولو تو فکر بود و خيلي کم حرف م             یچند روز 

 گشت و بيشتر وقت ها هم از مادرش عقب             یاز اين طرف به آن طرف مي رفت و بر م             

 برطرف خواهد شد ، اما       ی دارد که به زود     یمادر خيال ميکرد بچه اش کسالت      . مي افتاد 

 !  استیسياه از چيز ديگر ینگو که درد ماه

           مادر، «: کوچولو مادرش را بيدار کرد و گفت               یيک روز صبح زود، آفتاب نزده ، ماه                

 .» خواهم با تو چند کلمه يي حرف بزنمیم

 بعد ،   یحرفت را بگذار برا    ! یبچه جون ، حاال هم وقت گير آورد          « :مادر خواب آلود گفت    

 »بهتر نيست برويم گردش؟ 

 ».بايد از اينجا بروم. نه مادر ، من ديگر نمي توانم گردش کنم« :چولو گفت کویماه
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 »؟یحتما بايد برو« :مادرش گفت 

 ».آره مادر بايد بروم« :  کوچولو گفتیماه

 »؟ی بروی کجا مي خواهیآخر، صبح به اين زود« :مادرش گفت

 داني مادر ،    مي. مي خواهم بروم ببينم آخر جويبار کجاست       « : سياه کوچولو گفت   یماه

من ماه هاست تو اين فکرم که آخر جويبار کجاست و هنوز که هنوز است ، نتوانسته ام                      

. از ديشب تا حاال چشم به هم نگذاشته ام و همه اش فکر کرده ام                .  سر در بياورم   یچيز

 یدلم مي خواهد بدانم جاها    . آخرش هم تصميم گرفتم خودم بروم آخر جويبار را پيدا کنم           

 ». هستیبرهايديگر چه خ

! آخر جانم . من هم وقتي بچه بودم ، خيلي از اين فکرها مي کردم             « :مادر خنديد و گفت   

جويبار هميشه روان است و به هيچ        ! همين است که هست    جويبار که اول و آخر ندارد ؛       

 ». رسدی هم نمیجاي

          به آخر     یآخر مادر جان ، مگر نه اينست که هر چيز                   « : سياه کوچولو گفت      یماه

 »......  رسد؟ شب به آخر مي رسد ، روز به آخر مي رسد؛ هفته ، ماه ، سالیم

 گنده گنده را بگذار کنار، پاشو برويم            یاين حرفها « :مادرش ميان حرفش دويد و گفت        

 »!حاال موقع گردش است نه اين حرف ها. گردش

       شده ام ،    نه مادر ، من ديگر از اين گردش ها خسته                    « : سياه کوچولو گفت     یماه

ممکن است فکر   .  هست ی ديگر چه خبرهاي    ی خواهم راه بيفتم و بروم ببينم جاها          یم

 ی کوچولو ياد داده ، اما بدان که من خودم خيل           ی که يك کسي اين حرفها را به ماه         یکن

 چيزها هم از اين و آن ياد گرفته ام ؛ مثال اين را                     یالبته خيل . وقت است در اين فکرم      

 ی کنند که زندگيشان را بيخود       ی شکايت م  ی ها، موقع پير    یکه بيشتر ماه  فهميده ام   

 خواهم  یمن م .  کنند و از همه چيز شکايت دارند          یدايم ناله و نفرين م     . تلف کرده اند  
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 تا پير   ی و برگرد  ی برو ی يک تکه جا ، ه     ی زندگي يعني اينکه تو    ی راست یبدانم که ، راست   

 »..... کرد؟ی شود زندگی دنيا می هم تویر و ديگر هيچ ، يا اينکه طور ديگیبشو

مگر به سرت زده ؟       ! بچه جان « : کوچولو تمام شد ، مادرش گفت          ی حرف ماه   یوقت

 هم  یدنيا ديگر يعني چه ؟ دنيا همين جاست که ما هستيم ، زندگ                   !.....دنيا!..... دنيا

 »...همين است که ما داريم

همسايه، سر چي با بچه « : شد و گفت آنها نزديکی بزرگي به خانه   یدر اين وقت ، ماه    

 » ، انگار امروز خيال گردش کردن نداريد؟ی کنیات بگو مگو م

!  شده یچه سال و زمانه ي    « : همسايه ، از خانه بيرون آمد و گفت          ی ، به صدا   یمادر ماه 

 ». خواهند به مادرهاشان چيز ياد بدهندیحاال ديگر بچه ها م

 »چطور مگر؟« :همسايه گفت 

 خواهم  یدايم ميگويد م  !  کجاها مي خواهد برود     یببين اين نيم وجب   « : گفت یهمادر ما 

 »!ی گنده گنده يیچه حرف ها ! بروم ببينم دنيا چه خبرست

 و ما را خبر      یکوچولو ، ببينم تو از کي تا حاال عالم و فيلسوف شده ا               « :همسايه گفت   

 »؟ینکرده ا

.  گوييد یبه چه م  » لم و فيلسوف  عا«من نمي دانم شما      ! خانم« : کوچولو گفت     یماه

 خسته کننده   یمن فقط از اين گردش ها خسته شده ام و نمي خواهم به اين گردش ها                 

ادامه بدهم و الکي خوش باشم و يک دفعه چشم باز کنم ببينم مثل شماها پير شده ام                    

 ». چشم و گوش بسته ام که بودمیو هنوز هم همان ماه

 »!اچه حرف ه! ... وا « :همسايه گفت

.  از آب در بيايد    ی يک دانه ام اينطور    ی يک ی کردم بچه    یمن هيچ فکر نم   « :مادرش گفت   

 »! نازنينم نشستهی بچه ی زير پای دانم کدام بدجنسینم
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 من خودم عقل و هوش دارم و          .  من ننشسته   یهيچ کس زير پا    « : کوچولو گفت   یماه

 ». فهمم، چشم دارم و مي بينمیم

 »خواهر ، آن حلزون پيچ پيچيه يادت مي آيد؟« :ولو گفت کوچیهمسايه به مادر ماه

 »!بگويم خدا چکارش کند. آره خوب گفتي ، زياد پاپي بچه ام مي شد« :مادر گفت

 ».او رفيق من بود! بس کن مادر« : کوچولو گفتیماه

 »!رفاقت ماهي و حلزون ، ديگر نشنيده بوديم« :مادرش گفت

 و حلزون نشنيده بودم، اما شماها سر آن          ی ماه یمن هم دشمن  « :ماهي کوچولو گفت  

 ».بيچاره را زير آب کرديد

 ».اين حرف ها مال گذشته است« :همسايه گفت

 ».شما خودتان حرف گذشته را پيش کشيديد« : کوچولو گفتیماه

 نشست چه   یحقش بود بکشيمش ، مگر يادت رفته اينجا و آنجا که م               « :مادرش گفت 

 » مي زد؟یحرف هاي

 ».پس مرا هم بکشيد ، چون من هم همان حرف ها را مي زنم« :و گفت کوچولیماه

 یحرف ها .  ديگر را هم به آنجا کشاند       ی بگو مگو ، ماهي ها     یصدا! چه دردسرتان بدهم  

 به  یخيال کرده ا  « : پيره ها گفت   ی از ماه  یيک.  کرده بود  ی کوچولو همه را عصبان    یماه

 »تو رحم هم مي کنيم؟

 »!مالي کوچولو مي خواهدفقط يک گوش« : گفتیديگر

 »!دست به بچه ام نزنيد! برويد کنار « : سياه گفتیمادر ماه
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 ،  ی بچه ات را، آنطور که الزم است تربيت نمي کن            یوقت! خانم« :يکي ديگر از آنها گفت     

 ».بايد سزايش را هم ببيني

 ». کنمی شما زندگی کشم در همسايگیمن که خجالت م« :همسايه گفت

 ». کارش به جاهاي باريک نکشيده ، بفرستيمش پيش حلزون پيرهتا« : گفتیديگر

 ها تا آمدند ماهي سياه کوچولو را بگيرند ، دوستانش او را دوره کردند و از معرکه                      یماه

           کرد و    ی سر و سينه اش مي زد و گريه م                  ی سياه تو    یمادر ماه  . بيرونش بردند  

 » به سرم بريزم؟   یچکار کنم؟ چه خاک   . واي ، بچه ام دارد از دستم مي رود         « :مي گفت 

 درمانده گريه   ی ها ی من گريه نکن ، به حال اين پير ماه          یبرا! مادر« : کوچولو گفت  یماه

 ».کن

 »!توهين نکن ، نيم وجبي« : ها از دور داد کشيد یيکي از ماه

 »! ، ديگر راهت نمي دهيمی و بعدش پشيمان بشویاگر برو« : گفتیدوم

 »! جواني است، نروی هوس هاي دوره اين ها« : گفتیسوم

 »مگر اينجا چه عيبي دارد؟« : گفتیچهارم

 »! در کار نيست ، دنيا همين جاست، برگردیدنياي ديگر« : گفتیپنجم

 ی شود که راست    ی ، آنوقت باورمان م      یاگر سر عقل بيايي و برگرد        « : گفت یششم

 ».ی هستی فهميده يی ماهیراست

 »..... تو عادت کرده ايمآخر ما به ديدن« : گفتیهفتم

 !نرو!.....به من رحم کن، نرو« :مادرش گفت
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چند تا از دوستان هم سن و سالش او را تا             .  نداشت ی کوچولو ديگر با آن ها حرف       یماه

 : شد گفت  ی از آنها جدا م    ی کوچولو وقت  یماه.  کردند و از آنجا برگشتند      یآبشار همراه 

 ».يدفراموشم نکن! دوستان ، به اميد ديدار« 

 بيدار  یچطور ميشود فراموشت کنيم ؟ تو ما را از خواب خرگوش                 « :دوستانتش گفتند 

به اميد  .  که پيش از اين حتي فکرش را هم نکرده بوديم           ی ياد داد  ی ، به ما چيزهاي    یکرد

 »!ديدار ، دوست دانا و بي باک

و پايش را گم اولش دست .  يک برکه ي پر آب   ی کوچولو از آبشار پايين آمد و افتاد تو        یماه

تا آنوقت نديده بود که آنهمه      . کرد ، اما بعد شروع کرد به شنا کردن و دور برکه گشت زدن              

 سياه کوچولو   یماه . خوردند ی آب وول م   ی تو یهزارها کفچه ماه  . آب ، يکجا جمع بشود    

 یتو ديگر چه موجود      ! ريختش را باش    « :را که ديدند ، مسخره اش کردند و گفتند                

 »؟یهست

 یاسم من ماه  . خواهش ميکنم توهين نکنيد    « : خوب وراندازشان کرد و گفت          ، یماه

 ».شما هم اسمتان را بگوييد تا با هم آشنا بشويم. سياه کوچولو است

 ». کنيمی صدا میما همديگر را کفچه ماه« : از کفچه ماهي ها گفتیيک

 ». اصل و نسبیدارا« : گفتیديگر

 ». شودیا پيدا نماز ما خوشگل تر، تو دني« : گفتیديگر

 ». ريخت و بد قيافه نيستيمیمثل تو ب« : گفتیديگر

باشد، من شما را    . من هيچ خيال نمي کردم شما اينقدر خودپسند باشيد         « : گفت یماه

 ». مي زنيدی نادانی بخشم ، چون اين حرفها را از رویم

 » ما نادانيم؟یيعن« : ها يکصدا گفتندیکفچه ماه
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 ديگر هم هستند که      ینبوديد ، مي دانستيد در دنيا خيلي ها         اگر نادان   « :  گفت یماه

 اسمتان هم مال خودتان      یشما حت !  هم خوشايند است   ی خودشان خيل  یريختشان برا 

 ».نيست

 کوچولو راست مي گويد ، از  ی شدند ، اما چون ديدند ماه      ی ها خيلي عصبان   یکفچه ماه 

 :در ديگري در آمدند و گفتند

 گرديم ، اما    یما هر روز ، از صبح تا شام دنيا را م           .و ديوار مي زني     اصال تو بيخود به در      « 

غير از خودمان و پدر و مادرمان ، هيچکس را نمي بينيم ، مگر کرم هاي ريزه که آنها هم                        

 »! آيندیبه حساب نم

 » زنيد؟ ی دم م  یشما که نمي توانيد از برکه بيرون برويد ، چطور ازدنيا گرد            « : گفت یماه

 »مگر غير از برکه ، دنياي ديگري هم داريم؟« :ها گفتند یکفچه ماه

دست کم بايد فکر کنيد که اين آب از کجا به اينجا مي ريزد و خارج از آب                       « :ماهي گفت 

 ».هستی چه چيزهاي

! خارج از ّآب ديگر کجاست؟ ما که هرگز خارج از آب را نديده ايم                « : ها گفتند  یکفچه ماه 

 »!بابابه سرت زده .... هاها...هاها

 ها را به     یفکر کرد که بهتر است کفچه ماه        .  سياه کوچولو هم خنده اش گرفت        یماه

بعد فکر کرد بهترست با مادرشان هم دو کلمه يي حرف بزند             . حال خودشان بگذارد و برود    

 »حاال مادرتان کجاست؟« :، پرسيد

 . زير قورباغه اي او را از جا پراندیناگهان صدا

 و  ی آب و آمد پيش ماه        یجست زد تو   .  نشسته بود   ی سنگ یقورباغه لب برکه ، رو      

 »من اينجام ، فرمايش؟« :گفت

 »!سالم خانم بزرگ« : گفتیماه
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بچه گير آورده   ! حاال چه وقت خودنمائي است ، موجود بي اصل و نسب             « :قورباغه گفت 

ا  گنده گنده مي زني ، من ديگر آنقدرها عمر کرده ام که بفهمم دني               ی حرف ها  یيي و دار  

 ».ی مرا از راه به در نبر           ی دنبال کارت و بچه ها         یبهتر است برو   . همين برکه است   

 نادان و   یصد تا از اين عمرها هم آه بکني ، باز هم يک قورباغه                 « : کوچولو گفت  یماه

 ».درمانده بيشتر نيستي

 خورد و   یماهي تکان تند  .  سياه کوچولو  ی شد و جست زد طرف ماه         یقورباغه عصبان 

 .ر رفت و الي و لجن و کرم هاي ته برکه را به هم زدمثل برق د

 یجويبار هم آبش چند برابر شده بود ، اما اگر مي خواستي از باال             . دره پر از پيچ و خم بود      

يک جا تخته سنگ     . ی مي ديد   یکوه ها ته دره را نگاه کني ، جويبار را مثل نخ سفيد                  

مارمولک . ب را دو قسمت کرده بود         از کوه جداشده بود و افتاده بود ته دره و آ                  یبزرگ

 آفتاب لذت یاز گرم.  کف دست ، شکمش را به سنگ چسبانده بود         ی ، به اندازه     یدرشت

 ته آب ،    ی شن ها  ی که نشسته بود رو    یمي برد و نگاه مي کرد به خرچنگ گرد و درشت           

ي ماه.  را که شکار کرده بود ، مي خورد         یآنجا که عمق آب کمتر بود و داشت قورباغه ي           

خرچنگ چپ چپ   . از دور سالمي کرد   . کوچولو ناگهان چشمش افتاد به خرچنگ و ترسيد        

 : کرد و گفتیبه او نگاه

 »!بيا جلو کوچولو ، بيا!  با ادبيیچه ماه« 

 یمن مي روم دنيا را بگردم و هيچ هم نمي خواهم شکار جنابعال              « : کوچولو گفت  یماه

 ».بشوم

 » کوچولو؟یترسويي ، ماهتو چرا اينقدر بدبين و « :خرچنگ گفت

     من هر چه را که چشمم مي بيند و عقلم               . من نه بدبينم و نه ترسو           “:  گفت یماه

 ». گويد ، به زبان مي آورمیم

ل  خوب ، بفرماييد ببينم چشم شما چه ديد و عقلتان چه گفت که خيا                 « :خرچنگ گفت 

 » خواهيم شما را شکار کنيم؟یکرديد ما م
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 »!دت را به آن راه نزنديگر خو« : گفتیماه

من با قورباغه ها    !  بابا یمنظورت قورباغه است؟ تو هم که پاک بچه شد         « :خرچنگ گفت 

 ، اين ها خيال مي کنند تنها موجود            یمي دان . لجم و براي همين شکارشان مي کنم         

ً   خواهم بهشان بفهمانم که دنيا واقعا        یدنيا هستند و خوشبخت هم هستند ، و من م            

 »!پس تو ديگر نترس جانم ، بيا جلو ، بيا ! دست کيست

آنقدر خنده دار   . خرچنگ اين حرف ها را گفت و پس پسکي راه افتاد طرف ماهي کوچولو                

تو که هنوز راه رفتن     ! بيچاره« : اختيار خنده اش گرفت و گفت      ی رفت که ماهي ، ب     یراه م 

 » دنيا دست کيست؟ی ، از کجا مي دانیبلد نيست

 یسايه يي بر آب افتاد و ناگهان، ضربه ي محکم            . گ فاصله گرفت   سياه از خرچن    یماه

 خرچنگ چنان خنده اش گرفت که         یمارمولک از قيافه     .  شن ها فرو کرد     یخرچنگ را تو  

. خرچنگ ، ديگر نتوانست بيرون بيايد        . ليز خورد و نزديك بود خودش هم بيفتد توي آب              

.  به او و خرچنگ نگاه مي کند          لب آب ايستاده و     ی چوپان ی کوچولو ديد پسر بچه       یماه

صداي مع مع   . يک گله بز و گوسفند به آب نزديک شدند و پوزه هايشان را در آب فرو کردند                

 .و بع بع دره راپر کرده بود

آنوقت ،  .  سياه کوچولو آنقدر صبر کرد تا بزها و گوسفندها آبشان را خوردند و رفتند                یماه

 :مارمولک را صدا زد و گفت

.  هستم که مي روم آخر جويبار را پيدا کنم              یمن ماهي سياه کوچولوي    ! مارمولک جان «

 ». از تو بپرسمی خواهم چيزی ، اينست که می باشی کنم تو جانور عاقل و دانايیفکر م

 ». بپرسیهر چه مي خواه« :مارمولک گفت

             ماهيخوار  ی و پرنده       یدر راه ، مرا خيلي از مرغ سقا و اره ماه                      « : گفت  یماه

 ». ، به من بگوی اين ها مي دانی درباره ی ترساندند ، اگر تو چيزیم
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 ماهيخوار، اين طرف ها پيداشان نمي شود ،               یاره ماهي و پرنده        « :مارمولک گفت 

اما سقائک همين پايين ها هم ممکن        .  مي کند  ی دريا زندگ  ی که تو  یمخصوصًا اره ماه  

 » .یاش برو کيسه ی و تویمبادا فريبش را بخور. است باشد

 »چه کيسه اي؟« : گفت یماه

او در آب   .  دارد که خيلي آب مي گيرد        یمرغ سقا زير گردنش کيسه ا       « :مارمولک گفت 

     شوند و يکراست     ی او م   ی ماهي ها ، ندانسته ، وارد کيسه              ی کند و گاه    یشنا م 

البته اگر مرغ سقا گرسنه اش نباشد ، ماهي ها را در همان                   .  شکمش ی روند تو   یم

 ». کند که بعد بخوردیکيسه ذخيره م

 »حاال اگر ماهي وارد کيسه شد ، ديگر راه بيرون آمدن ندارد؟                             « : گفت  یماه

     به تو   یمن خنجر . هيچ راهي نيست ، مگر اينکه کيسه را پاره کند               « :مارمولک گفت 

 ».ی دهم که اگر گرفتار مرغ سقا شدي ، اين کار را بکنیم

ماهي آوچولو   . برگشت یگ خزيد و با خنجر بسيار ريز        آنوقت، مارمولک توي شكاف سن     

 از تو    ی دانم چطور   یمن نم . یتو خيلي مهربان   ! مارمولك جان « :خنجر را گرفت و گفت      

 ».تشكر آنم

   وقتي بيکار  . من از اين خنجرها خيلي دارم        ! تشکر الزم نيست جانم     « :مارمولک گفت 

 مثل تو   ی داناي ی ها یو به ماه  مي شوم ، مي نشينم از تيغ گياه ها خنجر مي سازم                 

 ».مي دهم

 » از اينجا گذشته؟ی يیمگر قبل از من هم ماه« :ماهي گفت

 شده اند   ی خودشان دسته ا   یآن ها حاال ديگر برا    ! خيلي ها گذشته اند   « :مارمولک گفت 

 ».و مرد ماهيگير را به تنگ آورده اند

حساب فضوليام  اگر به    . مي بخشي که حرف ، حرف مي آورد             « : سياه گفت   یماه

 » ، بگو ببينم ماهيگير را چطور به تنگ آورده اند؟ینگذار
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 شوند  یآخر نه که با همند ، همينکه ماهي گير تور انداخت ، وارد تور م                « :مارمولک گفت 

 ». برند ته دريای کشند و میو تور را با خودشان م

مرخص من ديگر   « :  شکاف سنگ و گوش داد و گفت         یمارمولک گوشش را گذاشت رو     

 ».مي شوم ، بچه هايم بيدار شده اند

اما همينطور سئوال پشت    .  سياه ناچار راه افتاد     یماه.  شکاف سنگ  یمارمولک رفت تو  

 جويبار به دريا مي ريزد؟ نکند       یببينم ، راست  « :سر سئوال بود که دايم از خودش مي کرد        

 خودش یها آيد هم جنس ی دلش می ، اره ماهیکه سقائک زورش به من برسد؟ راست     

  با ما دارد؟ی ماهيخوار، ديگر چه دشمنیرا بكشد و بخورد؟ پرنده 

در هر وجب راه چيز تازه اي مي ديد و . ماهي کوچولو، شنا کنان ، مي رفت و فکر مي کرد         

حاال ديگر خوشش مي آمد که معلق زنان از آبشارها پايين بيفتد و باز شنا                .  گرفت یياد م 

 .  گرفتی کرد و قوت می خود حس م آفتاب را بر پشتیگرم. کند

 : کوچولو سالم کرد و گفتیماه. يک جا آهويي با عجله آب مي خورد

 » داري؟یآهو خوشگله ، چه عجله ا«

 ». دنبالم کرده ، يک گلوله هم بهم زده ، ايناهاشیشکارچ« :آهو گفت

.  مي گويد   گلوله را نديد اما از لنگ لنگان دويدن آهو فهميد که راست              ی کوچولو جا  یماه

 ی کبک ها تو   ی ديگر قهقهه    ی زدند و جا   ی آفتاب چرت م   یيک جا الک پشت ها در گرما       

 . آب مي شد      ی زد و قاط      ی کوهي در هوا موج م           یعطرعلف ها  .  پيچيد  یدره م  

آب .  گذشت ی م ی رسيد که دره پهن مي شد و آب از وسط بيشه ي             یبعد از ظهر به جاي    

 یبعد هم به ماه   .  کرد ی ، کيف م   ی راست یاسته ، ر  اد شده بود که ماهي سي      اآنقدر زي 

چند تا ماهي   .  نديده بود  یاز وقتي که از مادرش جدا شده بود ، ماه          .  برخورد یهاي زياد 

 » ، ها؟یمثل اينکه غريبه ا« :ريزه دورش را گرفتند و گفتند

 ». آيمی میاز راه دور. آره غريبه ام« : سياه گفتیماه
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 »؟ی برویواه خیکجا م« : ريزه ها گفتندیماه

 ». روم آخر جويبار را پيدا کنمیم« : سياه گفتیماه

 »کدام جويبار؟« : ريزه ها گفتندیماه

 ». کنيمی آن شنا می که تویهمين جويبار« : سياه گفتیماه

 ». گوييم رودخانهیما به اين م« : ريزه ها گفتندیماه

 مرغ سقا    یهيچ مي دان   « : ريزه گفت   یيکي از ماهي ها     .  نگفت ی سياه چيز   یماه

 »نشسته سر راه ؟

 ».آره ، مي دانم« : سياه گفتیماه

 » دارد؟ی گل و گشادیاين را هم مي داني که مرغ سقا چه کيسه « : ديگر گفتیيک

 ».اين را هم مي دانم« : سياه گفتیماه

 »؟یبا اينهمه باز مي خواهي برو« : ريزه گفتیماه

 »! شده بايد برومیآره ، هر طور« : سياه گفتیماه

 ی دور آمده و م    ی سياه کوچولويي از راه ها      یماه:  ها چو افتاد که     ی ميان ماه  یبه زود 

چند تا از ماهي    !  هم از مرغ سقا ندارد     یخواهد برود آخر رودخانه را پيدا کند و هيچ ترس          

.  سياه بروند، اما از ترس بزرگترها صداشان در نيامد           یريزه ها وسوسه شدند که با ماه       

       مرغ سقا    یاگر مرغ سقا نبود ، با تو مي آمديم ، ما از کيسه                       « :چند تا هم گفتند     

 ». ترسيمیم

 یماه.  شستند ی رودخانه ظرف و لباس م      یزنان و دختران ده تو    .  بود یلب رودخانه ده  

 هم آب تني بچه ها را تماشا کرد و راه           یکوچولو مدتي به هياهوي آن ها گوش داد و مدت          
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نصف شب  . گرفت خوابيد  یزير سنگ .  باز هم رفت تا شب شد      رفت و رفت و رفت، و     . افتاد

 . آب افتاده و همه جا را روشن کرده استیبيدار شد و ديد ماه ، تو

 افتاد ،   ی آب م  ی که ماه تو   یشب هاي .  دوست داشت  ی سياه کوچولو ماه را خيل      یماه

زند ،   با او حرف ب    ی خواست که از زير خزه ها بيرون بخزد و چند کلمه ي               ی دلش م  یماه

 . خواباند یاما هر دفعه مادرش بيدار مي شد و او را زير خزه ها مي کشيد و دوباره م                        

 »!سالم ، ماه خوشگلم« : کوچولو پيش ماه رفت و گفتیماه

 »تو کجا اينجا کجا ؟! سالم ، ماهي سياه کوچولو« :ماه گفت

 ». مي کنمیجهانگرد« : گفتیماه

 ».ی همه جا را بگردی توان بزرگ ست ، تو نميیجهان خيل« :ماه گفت

 ».باشد ، هر جا آه توانستم ، مي روم« : گفتیماه

 دارد مي آيد طرف     یاما ابر سياه بزرگ   . دلم مي خواست تا صبح پيشت بمانم      « :ماه گفت 

 ».من که جلو نورم را بگيرد

 خواست هميشه   یمن نور تو را خيلي دوست دارم ، دلم م            ! ماه قشنگ « : گفت یماه

 ». من بتابدیرو

 دهد و من    یخورشيد به من نور م    . راستش من خودم نور ندارم     !  جان یماه« :ماه گفت 

 که آدم ها مي خواهند تا چند         ی تو هيچ شنيده ي     یراست. هم آن را به زمين مي تابانم         

 » من بنشينند؟یسال ديگر پرواز کنند بيايند رو

 ».اين غير ممکن است« : گفتیماه

 »...لي آدم ها هر کار دلشان بخواهد  است ، ویکار سخت«  :ماه گفت
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ابر سياه رسيد و رويش را پوشاند و شب دوباره تاريک             . ماه نتوانست حرفش را تمام کند      

بعد .  را نگاه کرد   یچند دقيقه ، مات و متحير ، تاريک        .  سياه ، تک و تنها ماند       یشد و ماه  

 . خزيد و خوابيدیزير سنگ

تا .  ريزه ديد که با هم پچ پچ مي کردند            یماه سرش چند تا      یباال. صبح زود بيدار شد    

 »!صبح به خير« : سياه بيدار شد ، يکصدا گفتندیديدند ماه

 »!باالخره دنبال من راه افتاديد     ! صبح به خير  « : سياه زود آن ها را شناخت و گفت          یماه

 ».آره ، اما هنوز ترسمان نريخته« : ريزه گفتی های از ماهیيک

 ». سقا راحتمان نمي گذاردفکر مرغ« :يکي ديگر گفت

راه که بيفتيم ، . همه اش که نبايد فکر کرد   .  فکر مي کنيد   یشما زياد « : سياه گفت  یماه

 ». ريزدیترسمان به کّلي م

 سرشان  یاما تا خواستند راه بيفتند ، ديدند که آب دور و برشان باال آمد و سرپوشي رو                    

 فهميد که در    ی سياه فور  یماه. ند هم نما  یگذاشته شد و همه جا تاريک شد و راه گريز          

 . مرغ سقا گير افتاده اندیکيسه 

 مرغ سقا گير افتاده ايم ، اما راه فرار          یما در کيسه    ! دوستان« : سياه کوچولو گفت   یماه

 ». بسته نيستیهم به کّل

. ما ديگر راه فرار نداريم      « : ، يکيشان گفت    ی ريزه ها شروع کردند به گريه و زار            یماه

 »!ی و ما را از راه در بردی ما نشستی که زير پاتقصير توست

 »! دهد و ديگر کارمان تمام استی ما را قورت میحاال همه « : ديگر گفتیيک

       .  خنديد  یاين مرغ سقا بود که م          .  ترسناکي در آب پيچيد        ی قهقهه     یناگهان صدا  

 که دلم یراست... هاهاهاهاها !  گيرم آمدهیچه ماهي ريزه هاي   « : گفت یمي خنديد و م   

 »...هاهاهاهاها !  آيد قورتتان بدهمیهيچ دلم نم!  سوزدیبرايتان م
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ما تعريف شما را     !  مرغ سقا   یحضرت آقا « :لتماس افتادند و گفتند      ريزه ها به ا      یماه

 وقت پيش شنيده ايم و اگر لطف کنيد ، منقار مبارک را يک کمي باز کنيد که ما                          یخيل

 »! وجود مبارک خواهيم بودیبيرون برويم ، هميشه دعاگو

 ذخيره دارم ، آن     یماه. من نمي خواهم همين حاال شما را قورت بدهم        « :مرغ سقا گفت  

 »....پايين را نگاه کنيد 

 مرغ  یحضرت آقا « : ريزه گفتند  یماهي ها .  گنده و ريزه ته کيسه ريخته بود         یچند تا ماه  

 سياه کوچولو ما را از راه در برده          یاين ماه .  گناهيم یما که کاري نکرده ايم ، ما ب        ! سقا

...« 

خيال کرده ايد اين مرغ حيله گر ، معدن بخشايش است            ! ترسوها  « : کوچولو گفت  یماه

 » التماس مي کنيد؟یکه اين طور

 حضرت  ی بين یحاال م . ی مي گوئ  یتو هيچ نمي فهمي چه دار     « : ريزه گفتند  ی ها یماه

 »! قورت مي دهند مرغ سقا چطور ما را مي بخشند و تو رایآقا

 ».آره ، مي بخشمتان ، اما به يک شرط« :مرغ سقا گفت

 »!شرطتان را بفرماييد ، قربان« : ريزه گفتندی هایماه

 ». تان را به دست بياوريدیاين ماهي فضول را خفه کنيد تا آزاد« :مرغ سقا گفت

اين مرغ  ! قبول نکنيد « : ريزه ها گفت   ی سياه کوچولو خودش را کنار کشيد به ماه          یماه

 »... دارم یمن نقشه ا.  خواهد ما را به جان همديگر بيندازدیحيله گر م

 ريزه ها آنقدر در فکر رهائي خودشان بودند که فکر هيچ چيز ديگر را نکردند و                      یاما ماه 

 نشست و    یماهي کوچولو به طرف کيسه عقب م          .  سياه کوچولو   یريختند سر ماه   

 نداريد ، زورتان هم به      ی گير افتاده ايد و راه فرار       ترسوها ،به هر حال   « : گفت یآهسته م 

 ». رسدیمن نم
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 »! مي خواهيمیبايد خفه ات کنيم ، ما آزاد« : ريزه گفتندیماهي ها

 پيدا  یاگر مرا خفه هم بکنيد باز هم راه فرار           ! عقل از سرتان پريده    « : سياه گفت  یماه

 »!نمي کنيد ، گولش را نخوريد

 ، و   ی اين مي زني که جان خودت را نجات بده         یاين حرف را برا   تو  « : ريزه ها گفتند   یماه

 »!یگرنه ، اصال فکر ما را نمي کن

 بيجان ،   ی ها یمن ميان ماه  . پس گوش کنيد راهي نشانتان بدهم      « : سياه گفت  یماه

خود را به مردن مي زنم؛ آنوقت ببينيم مرغ سقا شما را رها خواهد کرد يا نه ، و اگر حرف                      

    د ، با اين خنجر همه تان را مي کشم يا کيسه را پاره پاره مي کنم و در                          مرا قبول نکني  

 »... روم و شما یم

من تحمل اين حرف ها را       ! بس کن ديگر  « : ها وسط حرفش دويد و داد زد         ی از ماه  یيک

 »...اوهو ... اوهو ... اوهو ... ندارم 

 را چرا ديگر همراه      ی ناز  ناز یاين بچه ننه     « : او را که ديد ، گفت         ی سياه گريه     یماه

 »خودتان آورديد؟

 یآن ها ناچار پيشنهاد ماه     .  ريزه گرفت  ی ها یبعد خنجرش را در آورد و جلو چشم ماه          

 سياه خود را به مردن زد       ی کردند ، ماه   ی با هم زد و خورد     یدروغک. کوچولو را قبول کردند   

 »... فضول را خفه کرديم  سياهی مرغ سقا ، ماهیحضرت آقا« :و آن ها باال آمدند و گفتند

حاال به پاداش همين کار، همه تان را زنده            .  کرديد یکار خوب « :مرغ سقا خنديد و گفت     

 »! بکنيدی دلم يک گردش حسابی دهم که تویزنده قورت م

 مرغ سقا رد شدند و         یبه سرعت برق از گلو      .  ريزه ها ديگر مجال پيدا نکردند          یماه

 .کارشان ساخته شد
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 کيسه را   ی ، همان وقت ، خنجرش را کشيد و به يک ضربت ، ديواره                      سياه یاما ماه 

 کشيد و سرش را به آب کوبيد ، اما نتوانست            یمرغ سقا از درد فرياد    . شکافت و در رفت   

 . کوچولو را دنبال کندیماه

حاال ديگر کوه و دره تمام شده بود        .  سياه رفت و رفت ، و باز هم رفت ، تا ظهر شد              یماه

 کوچک ديگر هم    یاز راست و چپ چند رودخانه        . گذشت ی م یز دشت هموار  و رودخانه ا  

.  آب لذت مي برد     یماهي سياه از فراوان   . به آن پيوسته بود و آبش را چند برابر کرده بود            

آنقدر آب بود .  برنخوردیاينور رفت ، آنور رفت ، به جاي. ناگهان به خود آمد و ديد آب ته ندارد        

هر طور که دلش خواست شنا کرد و باز سرش به            !  شده بود   کوچولو تويش گم   یکه ماه 

   يک. ناگهان ديد يک حيوان دراز و بزرگ مثل برق به طرفش حمله مي کند                 .  نخورد یجائ

 تکه  ی کوچولو فکر کرد همين حاالست که اره ماه          یماه.  دو دم جلو دهنش بود        یاره  

 ، دوباره رفت    ی آب ، بعد از مدت     ی کرد و آمد رو    یتکه اش بکند، زود به خود جنبيد و جا خال         

از  ! ی هزارها هزار ماه    – برخورد   یوسط راه به يک گله ماه      . زير آب که ته دريا را ببيند        

 » آيم ، اينجا کجاست؟       ی دور م   یرفيق ، من غريبه ام ، از راه ها              « :يکيشان پرسيد 

 »...يکي ديگر ! نگاه کنيد« : ، دوستانش را صدا زد و گفتیماه

 »!یرفيق ، به دريا خوش آمد« : سياه گفتیبعد به ماه

 ريزند ، البته     ی رودخانه ها و جويبارها به اينجا م         یهمه  « : ها گفت  ی ديگر از ماه    یيک

 ». روندی از آن ها هم به باتالق فرو میبعض

 ».ی ما بشویهر وقت دلت خواست ، مي تواني داخل دسته « : ديگر گفتیيک

 یبهتر است اول گشت    « :گفت. دريا رسيده است    سياه کوچولو شاد بود که به            یماه

 خواهد اين دفعه که تور مرد ماهيگير        یدلم م .  شما بشوم  یبزنم، بعد بيايم داخل دسته      

 ». بريد ، من هم همراه شما باشمیرا در م
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، حاال برو گشتت را بزن ،        ی رس ی ها به آرزويت م    یهمين زود « :ها گفت ی   از ماه  یيک

 ندارد ،   یظب ماهيخوار باش که اين روزها ديگر از هيچ کس پرواي            موا ی آب رفت  یاما اگر رو  

 ». داردی شکار نکند ، دست از سر ما بر نمیهر روز تا چهار پنج ماه

.  دريا جدا شد و خودش به شنا کردن پرداخت          ی ماهي ها  ی سياه از دسته     یآنوقت ماه 

 سوزان  یلو گرم  سياه کوچو   یماه.  تابيد یکمي بعد آمد به سطح دريا ، آفتاب گرم م             

         آرام و خوش در سطح دريا شنا          . آفتاب را در پشت خود حس مي کرد و لذت مي برد                 

 : گفتی کرد و به خودش میم

 تواند االن به سراغ من بيايد ، اما من تا مي توانم زندگي کنم                   یمرگ خيلي آسان م    « 

 – شوم   ی که م  –برو شدم   البته اگر يک وقتي ناچار با مرگ رو        . نبايد به پيشواز مرگ بروم    

 ديگران داشته   ی در زندگ  ی يا مرگ من چه اثر       یمهم نيست ، مهم اين است که زندگ          

 »...باشد 

ماهيخوار آمد و او    .  سياه کوچولو نتوانست فکر و خيالش را بيشتر از اين دنبال کند              یماه

        اما زد ،       ی منقار دراز ماهيخوار دست و پا م              ی کوچولو ال    یماه. را برداشت و برد      

ماهيخوار کمرگاه او را چنان سفت و سخت گرفته            .  توانست خودش را نجات بدهد       ینم

 تواند بيرون از آب      ی کوچولو چقدر م    یآخر ، يک ماه    !  رفت یبود که داشت جانش در م      

 زنده بماند؟ 

 فکر کرد که کاش ماهيخوار همين حاال قورتش بدهد تا دستکم آب و رطوبت داخل                   یماه

چرا مرا زنده   « :با اين فکر به ماهيخوار گفت     .  جلو مرگش را بگيرد    یند دقيقه ا  شکم او، چ  

 هستم که بعد از مردن ، بدنشان پر از زهر            ی؟ من از آن ماهي هاي     ی ده یزنده قورت نم  

 » . شودیم

           تو کارت است؟ نکند          یچه کلک  !  حقه باز    یآ« : نگفت ، فکر کرد         یماهيخوار چيز  

 »؟ی که در برویرف بياور مرا به حی خواهیم
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اگر به « : سياه فکر کردیماه.  از دور نمايان شده بود و نزديکتر و نزديکتر مي شد           یخشک

 ». برسيم ديگر کار تمام استیخشک

 ی، اما تا به خشک      ی بچه ات ببر    ی مرا برا   ی دانم که مي خواه      یم«:اين بود که گفت    

 »؟ی به بچه هات رحم نمي کن       چرا.  شده ی پر زهر  یبرسيم، من مرده ام و بدنم کيسه         

تو را خودم ميخورم و براي بچه هايم           !  ست یاحتياط هم خوب آار    « :ماهيخوار فکر کرد   

        یتو کار نباشد؟ نه ، هيچ کار           ی  کلک... اما ببينم    ...  شکار مي کنم        ی ديگر یماه

 »!ی بکنی توانینم

با خودش  . يحرکت ماند  سياه ، شل و ب      یماهيخوار در همين فکرها بود که ديد بدن ماه          

 :فکر کرد

 را  ی به اين نرم و نازک       یماه.  توانم او را بخورم     ی ُمرده؟ حاال ديگر خودم هم نم        یيعن«

 »!بيخود حرام کردم

 که  ی دار یهنوز نيمه جان  !  کوچولو یآها« : سياه را صدا زد که بگويد        یاين بود که ماه    

 »بتوانم بخورمت؟

 ی سياه جست  یهمينکه منقارش را باز کرد ، ماه       چون  . اما نتوانست حرفش را تمام کند      

.  سياه کوچولو  ی کاله سرش رفته، افتاد دنبال ماه      یماهيخوار ديد بد جور   . زد و پايين افتاد   

 رفت، از اشتياق آب دريا ، بيخود شده بود و دهن                 ی مثل برق در هوا شيرجه م         یماه

 تازه کرد ،      ی نفس  آب و   یاما تا رفت تو     . خشکش را به باد مرطوب دريا سپرده بود             

 را شکار کرد و قورت داد که        یماهيخوار مثل برق سر رسيد و اين بار چنان به سرعت ماه            

 بر سرش آمده، فقط حس مي کرد که همه جا مرطوب             ی نفهميد چه بالي   ی تا مدت  یماه

 عادت  ی چشم هايش به تاريک    یوقت.  گريه مي آيد   ی نيست و صدا   یو تاريک است و راه    

 کرد و ننه اش را      ی کز کرده بود و گريه م      ی را ديد که گوشه ا     یر ريزه ي   بسيا یکرد ، ماه  

 :ماهي سياه نزديک شد و گفت. مي خواست

 » که چه؟ی خواهی و ننه ات را می باش ، گريه مي کنیپاشو درفکر چاره ي! کوچولو«
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 ... دارم از بين     ... مگر نمي بيني دارم       ... کي هستي؟    ... تو ديگر    « : ريزه گفت   یماه

 توانم با تو بيام تور        یمن ديگر نم  ... من  ... ننه  ... اوهو  ... اوهو  .. اوهو  ...  روم ؟     یم

 »!اوهو... اوهو ... ماهيگير را ته دريا ببرم 

 »!ی است ، پاک بردی هر چه ماهیبس کن بابا ، تو که آبرو« : کوچولو گفتیماه

 :وقتي ماهي ريزه جلو گريه اش را گرفت ، ماهي کوچولو گفت

 خواهم ماهيخوار را بکشم و ماهي ها را آسوده کنم ، اما قبال بايد تو را بيرون                     یمن م « 

 ».ی بار نياوریبفرستم که رسواي

 ماهيخوار را    ی خواه ی م ی ، چطور   ی مير ی خودت م   یتو که دار   « : ريزه گفت   یماه

 »بکشي؟

 کنم، حاال از همين تو ، شکمش را پاره مي  «  : کوچولو خنجرش را نشان داد و گفت       یماه

 کنم به وول خوردن و اينور و آنور رفتن ، که              یمن شروع م  : گوش کن ببين چه مي گويم      

ماهيخوار قلقلکش بشود و همينکه دهانش باز شد و شروع کرد به قاه قاه خنديدن ،                        

 ».توبيرون بپر

 »؟یپس خودت چ« : ريزه گفتیماه

 ».کشم ، بيرون نمي آيم       من تا اين بدجنس را ن        . فکر مرا نکن   « : کوچولو گفت   یماه

 سياه اين را گفت و شروع کرد به وول خوردن و اينور و آنور رفتن و شکم ماهيخوار را             یماه

تا ماهيخوار دهانش   .  ريزه دم در معده ي ماهيخوار حاضر ايستاده بود          یماه. قلقلک دادن 

رون پريد و در     ريزه از دهان ماهيخوار بي      یرا باز کرد و شروع کرد به قاه قاه خنديدن ، ماه             

ناگهان .  نشد ی سياه خبر  ی بعد در آب افتاد ، اما هر چه منتظر ماند از ماه               یرفت و کم  

 کشد ، تا اينکه شروع کرد به           یديد ماهيخوار همينطور پيچ و تاب مي خورد و فرياد م               

 آب و باز دست و پا زد تا از جنب و               ی افتاد تو  یدست و پا زدن و پايين آمدن و بعد شلپ            

 ی نشد و تا به حال هم هيچ خبر            یتاد ، اما از ماهي سياه کوچولو هيچ خبر            جوش اف 

 ...نشده
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ديگر وقت خواب   « : پير قصه اش را تمام کرد و به دوازده هزار بچه و نوه اش گفت                   یماه

 ».ست بچه ها ، برويد بخوابيد

 ». ريزه چطور شد          ی آن ماه       ینگفت! مادربزرگ« :بچه ها و نوه ها گفتند                 

 »!حاال وقت خواب ست ، شب به خير          .  فردا شب  یآن هم بماند برا    « : پير گفت   یماه

. گفتند و رفتند خوابيدند     » شب به خير   «  کوچولو یيازده هزار و نهصد و نود و نه ماه              

 هر چقدر کرد ، خوابش نبرد، شب         ی سرخ کوچولوئ  یمادربزرگ هم خوابش برد ، اما ماه       

 .....تا صبح همه اش در فکر دريا بود 
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