
 
 
 
 

 

 * آرزوي لبوفروشي!

 اصغر حکمتعلي

 

اصغر حكمت در مجلة اي از مرحوم عليمقاله

( چاپ 40تا  35سال ... ص   11وحيد )شمارة 

 شده كه حكايت چهارم آن خواندني است.

 

 اداء قرض

كرد، و او شخصي ثقه و قابل مرحوم ميرزا احمدخان اشتري حكايت مي ـ 

گفت و در درستي قول و صداقت گفتار نظير اعتماد بود كه سخن به گزاف نمي

عليه، در اوايل سلطنت رضاشاه پهلوي كه سمت معاونت وزارت اهللرحمةنداشت 

عدليه را داشتم، به دربار رفتم. در حضور شاه جمعي ايستاده بوديم. مالحظه 

كردند كه آيا حاضر است يا نه؟ باالخره خبر كردم كه نام افسري را تكرار مي

سال كه درجة سرواني كه افسر مذكور آمده است. صاحب منصبي ميانهدادند 

داشت حاضر شد. اين افسر از اينكه به حضور شاه احضار شده است بسيار 

طوري كه چون شرفياب شده سالم نظام رسيد، بهنظر ميمشوش و مضطرب به

ذكور با اختيار لرزيد. شاه او را نزديک خود طلبيد و افسر مهاي او بيداد، دست
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شد تا درست مواجه تر ميتر و نزديکوسته نزديکيحال تشويش پيش رفت و پ

روي اعليحضرت رسيد. شاهنشاه دست در جيب كرده سه عدد اسكناس و روبه

اي »صدتوماني بيرون آورده به او دادند و چشمان را به او خيره كرده فرمودند: 

. حضار از اين امر در كمال و او مرخص شد« فالن فالن شده برو لبوفروشي بكن

ايي است و تفصيل آن مرا با اين افسر قصه»تعجب بودند. شاه خنديده فرمودند: 

 هاي سابق، وقتي من و اين افسر تابين بوديم و در وراميناين است كه در سال

مأموريتي داشتيم. شب را در بيابان گرفتار باران شده پناه به زاغه برديم و تا صبح 

دائماً آب باران از سقف آن كوخ به  در آن محل تنگ و تاريک به سر آورديم.

رفت كه فرود آمده ما را به زير بگيرد. اين رفيق من چكيد بيم آن ميسرما مي

ا از اين زندگاني پرمشقت خالص كن. ستوه آمد. آهي كشيده گفت: خدايا مربه

كردم، رفتم و لبوفروشي ميدادي و ميكردي و سيصدتومان مياگر عنايت مي

خيلي از اين مأموريت و نوكري بهتر بود. من به او مالمت كردم و گفتم: چرا 

دهي؟ منتهاي آرزوي خود را داشتن سيصد تومان پول و شغل لبوفروشي قرار مي

ز خدا بخواه! او خنديد و به من گفت: اگر تو جاي من بودي از الاقل كار خوبي ا

خواستم شاه بشوم. او در چشمان من خيره خواستي؟ گفتم: من ميخدا چه مي

زني؟! شب هاي بيش از حد خود ميشد و نگاه تندي كرده گفت: چه حرف

ن را خاطر آمد. الزم دانستم او را بخواهم. هم سيصدتوماگذشته اين واقعه مرا به

دنبال لبوفروشي خود برود و هم قرض او بدهم كه بهكه كل آرزوي او بود، به

 «خود را به او ادا كرده باشم!!
 


