
 
 
 
 

 

 الدولههایی به روایت مونسقصه
 *های آنالدوله و ارزیابی قصهبررسی خاطرات مونس

 

  احمد شعبانی )اصفهان(

 

 مقدمه

( 1380)تهران: زرین،  شاهالدوله؛ ندیمۀ ... ناصرالدینمونس خاطراتچاپ 

دورۀ  ۀی عامیانهابه کوشش سیروس سعدوندیان نکاتی چند و ناگفته از قصّه

را در اختیار دوستداران ادبیات کودکان ایرانی قرار داد. آنچه از متن قاجاری 

هجری قمری مطابق  1288عیان است، اینکه در ربیع االول  الدولهخاطرات مونس

 ه1285.ق /  ه 1324هجری شمسی زاده شده و در ایام مشروطیت مطابق  1250

حتماالً زندگی با ش فراتر از سی و پنج سال داشته، و در دورۀ پهلوی نیز ا

نشینی سفارت ای را در پایان متن به نقل از شبشوکتی داشته است زیرا خاطره

الدوله با حافظۀ . به هرجهت در سراسر متن مونس(1)کندایران در سویس نقل می

شناسی شهر تهران مشتمل بر آداب و رسوم و شگرفی از نکات گوناگون مردم
                                                           

پژوهشهای ایرانشناسی )نامواره دکتر محمود افشار(، به کوشش ایرج افشار با همکاری کریم  *

-529. ص 15، ج 1384اصفهانیان و محمد رسول دریا گشت. تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار، 

539. 
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یانۀ همشهریان خویش نقل سخن رانده است. های عامجمله قصهعادات و از آن

جذاب است، نقل  در این حوزه و گستره برای دوستداران ادبیات کودک که آنچه

گوی نامدار اوایل قرن جاری و خانم قصهالدوله از مشهدی گلینسخن مونس

چاپ عکس دلچسب آن بانوی خفته در خاک است که اطالعات بیشتری را از 

. این بداعت اطالعات (2)کندل مقدمۀ مارزلف ارائه میشرح احوال وی در ذی

 عبارت است از:

« گوشهرزاد قصه»بود، ولی به « خانممشهدی گلین»دهن این زن شیرین

ی گفتند تالی و ثانقدر جالب بود که میهای او آنشهرت داشت؛ یعنی قصه

یا  خانم،است. مشهدی گلین هزار و یک شبسرای کتاب معروف شهرزاد، قصه

 ه سالسهای سر قبر آقا منزل داشت. او تا بیست و دو گو، نزدیکیشهرزاد قصه

 قبل زنده بود و به عادتی که داشت، هر ماه پای پیاده به زیارت حضرت

های خانم در تمام خانوادهرفت. شهرت و محبوبیت مشهدی گلینعبدالعظیم می

ت شد و دعوبه کار کرد، از اطوری که وقتی رادیو آغاز تهران نفوذ کرده بود؛ به

 خانم اینگویی کند. مشهدی گلینبار از پشت رادیو برای مردم قصهای یکهفته

و خانم و الینفرستاد به خانۀ گدعوت را قبول کرد. هر هفته ادارۀ رادیو ماشین می

 ردند وبقرار داشت،  می« قصر»را به استودیوی رادیو، که در آن موقع نزدیک 

 گرداندند.کرد، دوباره او را برمیش را نقل میاوقتی قصه

بزرگی داشتم که توی حرمسرای  مادرمن »گفت: خانم میمشهدی گلین

خانم یاد ها را از ننهگفت و من این قصههای خاقان نقل میشاه برای زنفتحعلی

زد، مثل یک آدم خانم سواد نداشت؛ اما وقتی حرف میمشهدی گلین«. امگرفته

تنه و شلیتۀ بلند و شلوار بود. خدا رحمتش کند، تا آخر عمر چارقد و نیم باسواد
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زد. صورت پوشید. چادرش تافتۀ یزدی بود و روبندۀ شیرازی به سرش میمی

خواست شروع به قصه داد. وقتی میاش قیافۀ جالبی به او میسفید و موهای برفی

کرد طور نقل مین مرحوم اینجوخدا رفتگان همه را بیامرزد؛ ننه»گفت: کند، می

کرد. قصه که به آخر اش را تعریف میو بعد با آب و تاب فراوان قصه...« که 

 «.(3)اش نرسیدقصۀ ما به سر رسید، کالغه به خونه»گفت: رسید، میمی

، شهرت و محل زندگی، کار با خانماز وصف حال و روز مشهدی گلین

ده شخانم که با دقّت و وسواس بیان رادیو، و نقل سخن از مادر بزرگ گلین

الی خاطرات هها را در البالدوله بر چه مراتبی قصهشود که مونسآشکار می

 خویش بیان کرده است.

ه شود کدر میان سطور این نقل و گفتار هفت قصۀ عامیانه مشاهده می

 عبارت است از:

که  و قصۀ خارکن و پسر پادشاه چراغقصۀ خارکن و گوهر شب. 2و  1

 هایصهقگفتند. ها و رفع بال میهایی است که برای برآمدن حاجتاز جمله قصه

گشا است. آجیل مشکل خارکن در ارتباط با رسومی تحت عنوان آجیل مشکل

. ه ..گشا هفت قلم بود: خرما، پسته، فندق، بادام، کشمش، نخودچی، توت خشک

ل یل مشکآج ۀقص»هفت مرتبه شد و دارندۀ نیاز، که باید بین هفت نفر تقسیم می

یات ها رواگونه قصهکرد. از اینرا، که قصۀ عامیانۀ شیرینی بود، نقل می« گشا

قه طبرا در « چراغقصۀ خارکن و گوهر شب»مختلفی ضبط شده، چنانچه مارزلف 
در ذیل  را« قصۀ خارکن و پسر پادشاه»و  778و  Iدرذیل  بندی قصه های ایرانی

II  کرده است.بندی رده 778و 
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ستان است که به صورت دا هاییقصهاز گونۀ  شنبهبی سهقصۀ سفرة بی. 3

ر روز دمان کوتاه و با تهییج ویژه بیان شده است. رسم این قصه به آداب روز زای

-سفره شود. در آن روزآخر ماه شعبان مرتبط می ۀشنبخصوص سهشنبه، و بهسه

د از: رت بوگذاشتند عباکه در آن سفره میهایی به همین نام انداخته، و چیزهایی 

نگ. گشا، و ردیفی از غذاهای رنگارکاچی، خربزه، خرما، قاووت، آجیل مشکل

ه نگا شان را باالزنان دور سفره نشسته، همه انگشتان را در کاچی زده، دست

 .(4)کردداشته، یکی قصۀ سفره را تعریف می
 

/  بندی آرنهکه در طبقه ستهاقصهگونه از آن بی شهربانوقصۀ بی. 4

های های تاریخی و ماجراهای مربوط به اولیاء و شخصیتقصه»تومپسون جزء 

است  بدالعظیمعاش کنار راه شاه بی شهربانو، مقبرهگیرد. بیقرار می« باورنکردنی

 توانست داخل آن حرم شود. از این قصهکه جز زنان و دختران احدی نمی

 .(5)روایات مختلفی نقل است
 

بیش و کم مشابه روایت مشهدی گلین  باشی شاه عباسقصۀ خیاط .5

فر کچل شاه عباس که سه ن»خانم به گردآوری الرنس الول ساتن تحت عنوان 

ند: باشدارای نام مشخّص میها . در این روایت، شخصیت(6)است« اونو کشتند

دۀ ایت گردآورم. در حالی که در روگبینساءبیک، شرفخان، خانقلیعلیبایرام

د د آورها را بدون نام قلمداد کرده است به هر صورت باید به یاساتن شخصیت

خانم های روایت گلینخانم نسبی ترک داشت، و نام شخصیّتکه مشهدی گلین

 الدوله از اسامی ترکی است.به نقل از مونس
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-یمروایت عامیانه است که  نوعیاین حکایت به واقع  قصۀ زن شکمو. 6

 شد. بربا« تقسیم تخم مرغ بین دو مرد و یک زن»اند به قسمی مشابه حکایت تو

 شود:شان میزن سه تخم مرغ و مردها هرکدام یک تخم مرغ نصیب»این قرار که 

ها و . در این روایت نیز تعداد تخم مرغ(7)آخر مردها خودشان دو تخم دارند

 زرنگی زن نسبت به مردان مشهود است.
 

(1) 

 و گوهر شب چراغ قصۀ خارکن
 

. کند که آه نداشت که با ناله سودا رروزگادل و پریشانخارکنی بود ساده

این اسب  یک روز که رفته بود بیابان خار بکند، سواری به او نزدیک شد و گفت:

 مرا نگهدار تا من نمازم را بخوانم!

 وارکن های بیابان داد به خوقتی نماز او تمام شد، یک مشت ریگ از ریگ 

 هاگدار بود. ریاسبش را سوار شد و رفت. خارکن به خانه برگشت؛ خیلی غصه

 وابید.خها با آن بازی کنند و خودش رفت و خانه تا بچهرا ریخت گوشۀ صندوق

نیمه شب، زنش پا شد؛ رفت پای گهواره که بچه را شیر بدهد؛ دید 

تی وارد خانه غرق روشنایی است. شوهرش را از ترس صدا کرد. وقصندوق

 شدرخشد. خارکن شستها مثل خورشید میصندوق خانه شدند، دیدند که ریگ

وهر گ»درخشد، ها که میبود و این ریگ« علیمرتضی»خبردار شد که آن سوار 

 است.« شب چراغ

ها را برد بازار فروخت و یک بار قاطر طال به جای آن صبح، چند تا از ریگ

آورد و کار و بارش رونق گرفت: خارکن  گرفت، و از آن روز شانس به او رو
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ها را به او داده بود، آمد به یک شب، همان سوار که ریگ«. تاجرباشی»شد 

خواهی دولت و اقبال از تو رو نگرداند، هر ماه صد دینار خوابش و گفت: اگر می

 .(8)آجیل مشکل گشا بگیر و پخش کن
 

 (2) 

 قصۀ خارکن و پسر پادشاه
 

ترش یبایی داشت. اما چون خارکن فقیر بود، برای دخمرد خارکنی دختر ز

ی ر خیلطور توی خانه مانده بود. مادر دختشد. دختر همینخواستگار پیدا نمی

 خورد. یک شب، دختر شاه پریان به خواب زن خارکن آمد و به اوغصه می

به  خواهی بخت دخترت باز شود، فردا از دکان آجیل فروشی روگفت: اگر می

ند عا کندهای مؤمنه تقسیم کن که الن چیز را بخر و پاک کن و میان زنقبله، ف

از ببخت دخترت باز شود. اما فراموش نکن که اگر دخترت شوهر کرد و بختش 

گشا بخر شد، هر سال اول ماه به یاد من، که دختر شاه پریان هستم، آجیل مشکل

 و تقسیم کن.

رض ها کمی پول قهمسایه زن خارکن صبح که از خواب بلند شد، از خانۀ

ها هخان گشا را خرید. از قضا، فردای آن روز چند دلّاله تویکرد و آجیل مشکل

انه ه آن خنه بطور از این خاراه افتادند که برای پسر پادشاه زنی پیدا کنند. همین

و از بس که  رفتند تا به خانۀ خارکن رسیدند و دختر او را دیدند و پسندیدند.می

 ارکنخین دختر را کردند، پسر پادشاه یک دل، نه صد دل، عاشق دختر تعریف ا

 شد.

دختر خارکن را که به حرمسرای پادشاه بردند، همۀ اهل حرم، مخصوصاً 
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شان آمد و دختر خارکن را برای پسر پادشاه دختر پادشاه، از این دختر خوش

زری زایید. اکلصیغه کردند. دختر بعد از نه ماه و نه روز و نه ساعت یک پسر ک

ت و احترام دختر زیادتر پسر پادشاه دختر خارکن را عقد کرد و روز به روز عزّ 

 شد.می

 د. اماوردنپدر دختر، باغبان باشی پادشاه شد. مادر دختر را هم به حرمسرا آ

دشاه ر پادختر پادشاه بیشتر از همه این زن برادر را دوست داشت. یک روز، دخت

د را بند جواهر خونا توی استخر رفتند. دختر پادشاه گردنو دختر خارکن برای ش

ه فت کردرآورد و به شاخۀ درخت آویزان کرد. وقتی که از استخر درآمد، یادش 

بند هم ندانست که آن را کجا گذاشته است. گردبند را بردارد. اصالً نمیگردن

رک ه دختخیلی قیمتی بود. همه گفتند: دختر خارکن آن را دزدیده است. هرچ

 اش را گرفتند والتماس و درخواست کرد که من ندزدیدم، باور نکردند. بچه

ان ه همبخودش را بیرون کردند و پدر و مادرش را اخراج نمودند. آنها دوباره 

که  کردطور شب و روز گریه میکلبۀ خرابه خودشان برگشتند. زن خارکن همین

تر . دختر شاه پریان را خواب دیداند. یک شب، باز دخچرا به دخترش تهمت زده

هر  م کهگشا را نخریدی؟ مگر به تو نگفتشاه پریان به او گفت: چرا آجیل مشکل

 ی؟ن بدههای نمازخوان و دعاخواسال اول ماه باید این آجیل را بخری و به زن

 های همسایه رفت وهای پیش، صبح زود پیش زنزن خارکن مثل آن سال

 و آجیل مشکل گشا را خرید.پولی از آنها قرض کرد 

های کنار استخر را ها رفتند درختعصر آن روز، خبر آوردند که باغبان

ها آویزان هرس کنند، گردن بند دختر را پادشاه را پیدا کردند که به یکی از شاخه
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ها و کنیزها آمدند و دختر خارکن را با عذرخواهی سوار بود. فوری، خواجه

 .(9)مسرا بردند و پدر و مادرش هم دنبال او رفتندتخت روان کردند و به حر
 

 (3) 

 شنبهبی سهقصۀ سفرة بی
 

و ایلی خیک دختری بود مثل ماه شب چهارده که زن بابا داشت. این زن بابا 

روز،  ند. یکداد که ببرد بیابان بچراکرد و هر روز به او گوسفند میرا اذیت می

که  کرد با، بعد از گریه و زاری، نذرگوسفندش گم شد. این دختر از ترس زن با

ضا، قت بر شنبه بیندازد. دسبی سهاگر گوسفند پیدا شود، با پول گدایی سفرۀ بی

ه صد دل ن پادشاه آمد به شکار، او را دید و یک گوسفندش پیدا شد. اتفاقاً پسر

دل عاشقش شد و او را با خودش برد. دختر، چون در اندرون شاه بود و 

ا وغن رربا پول گدایی سفره بیندازد، درهای اتاق را بست و آرد و توانست نمی

شت. در طاقچه گذاشت و از طاقچه گدایی کرد و در صندوقخانه کاچی بار گذا

و  رفتیاتفاقاً، مادر شوهر او را دید. رفت به پسرش گفت: تو دختر گدا را گ

 ت بهد، عادزنآبروی ما را بردی؛ زن تو با این همه نعمت که در آن غلت می

 کند.گدایی دارد و از طاقچه گدایی می

به  پسر پادشاه اوقاتش تلخ شد. همین که زنش را پای دیگ دید، لگد زد

او « ملکی»ها ریخت و دو چکۀ آن روی دیگ کاچی که برگشت و همۀ کاچی

ین ار، همناه افتاد. روز بعد، پسر پادشاه با دو تا از پسرهای وزیر گم شدند. وقت

ت و یر اسها سر بریدۀ دو تا پسر وزجین را باز کرد، دید به جای خربزهکه خور

 دو لکۀ کاچی که روی ملکی او بود، خون شده بود.
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. اش توی زندانپدرش خیال کرد که او پسرهای وزیر را کشته و انداخت

ه چی چدر حبس، پسر پادشاه به مادرش پیغام داد تا از دختر بپرسد که آن کا

یدا یر پایت نذر را نقل کرد و دوباره کاچی را پخت. پسرهای وزبوده. دختر حک

 .(10)شدند و شاه هم پسرش را رها کرد
 

 (4) 

 بی شهربانوقصۀ بی

 روایت اول

 

اح والجنذبی وقتی که از دست کفار فرار کرد به خاک ری رسید، خود او سوار بی

ه نزدیک ک زبیده پشت او ترک اسب نشسته بود. کفاربیبود و دخترش بی

راز تو د گوید: تو اهل بیت عصمتی؛ دست کفار بهشدند، شهربانو به زبیده میمی

 شود. تو پیاده شو تا ذوالجناح بهتر بتواند برود.نمی

رسد. همین که نزدیک کند تا به کوه میشود و شهربانو فرار میاو پیاده می

آورد که گفته بود: دست دشمن بیفتد، نصیحت همسرش را به یاد میبوده به

بی در آن ولی بی« یا هو! مرا دریاب»شوند، بگو: همین که کفار به تو نزدیک می

یا »گوید: بیند، اشتباهاً میدم که راه گریز را از هرسو به روی خودش بسته می

رود در شهربانو با اسب می کند، ودر همان دم، کوه دهن باز می«. کوه مرا دریاب

رسند، ماند. کفار که میکوه؛ فقط یک تکّه از چارقدش از شکاف کوه بیرون می

بینند. ولی چون تنگ غروب بوده، سه تا سنگ روی آن تکّه چارقد آن را می

گذارند تا فردایش کوه را بشکافند، ولی روز دیگر در تمام کوه، سه نشانه می
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کنند بود؛ به طوری که کفار نشانی خودشان را گم می سنگ روی هم گذاشته شده

کنند و سه تا سنگ را بی شهربانو، نیّت میروند به بیو هنوز هم زوّار که می

 .(11)گذارندروی هم می

(5) 

 بی شهربانوقصۀ بی

 روایت دوم
 

 ع()بی شهربانو دختر یزدگرد پادشاه ایران و همسر حضرت امام حسینبی

ختر دبی، که بی خواستند اینیشان به کربال آمده بود. امّا امام نمیبوده است و با ا

 ردند وکوار سپادشاه ایران است، گرفتار اسیری بشود؛ لذا، او را بر اسب بالداری 

ا ی»و فرمودند به طرف وطنت ایران پرواز کن و همین که به ایران رسیدی، بگ

 فرماید.؛ خداوند جا و منزلت را معیّن می«هو

ا ی»وید، بگ« یا هو»بی شهربانو را برداشت و به جای اینکه ب بالدار بیاس

م ههنوز  وبی در میان کوه ناپدید گردید گفت. کوه هم دهان باز کرد و بی« کوه

 .(12)در آنجا زنده است
 

(6) 

 قصۀ خیاط باشی شاه عباس
 

در زمان شاه عباس، در شهر اصفهان سردار معروفی بود که به او 

یک «. بیگمنساءشرف»خان زنی داشت به اسم علیگفتند. بایراممی« خانعلیبایرام»

مهمان بودم؛ زنش با فیس و « بیکخانقلی»شب او به شوهرش گفت: من خانۀ 
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یک جبّۀ ملیله « بیکخانقلی»باشی شاه عباس برای شوهرم گفت که خیاطافاده می

باشی شاه د تو هم به خیاطخوادوزی دوخته که مثل جبّۀ شاه عباس است. دلم می

بیک برایت بدوزد که من هم دوزی مثل جبّۀ خانقلیعباس بگویی یک جبّۀ ملیله

 میان سر و همسر خجالت نکشم.

خرم ک میخان گفت: این که غصّه ندارد. همین فردا چهار ذرع بَرَبایرامعلی

 دوزی درست کند.باشی برای من جبّۀ ملیلهدهم خیاطو می

 روز بیگم تا صبح از خوشحالی خوابش نبرد. از فردا، هرنساءآن شب، شرف

ک روز باالخره ، ی« شود؟پس کی جبّه تمام می»پرسید: خان میاز بایرامعلی

د و شبیگم خیلی خوشحال نساءخان با جبّۀ برک وارد خانه شد. شرفلیعبایرام

-اطخوش خیچقدر خوب است که فردا شب به عنوان دست»به شوهرش گفت: 

 «.باشی را به شام دعوت کنیم و برای او مرغ پلو بپزیم

ه بخان این فکر را پسندید و اول وقت فردا سوار اسب شد و بایرامعلی

ا مکنم امشب تشریف بیاورید منزل خواهش می»باشی رفت و گفت: دکان خیاط

 «.یک لقمه شام باهم بخوریم

خان. نزل بایرامعلیباشی آمد مباشی قبول کرد. اول غروب خیاطخیاط

پلوی حسابی بیگم خودش آن روز رفته بود توی آشپزخانه و یک مرغنساءشرف

ها و بردند توی تاالر مهمانخانه پخته بود. قاب مرغ پلو را دادند دست پیشخدمت

باشی دو به دو نشستند سر سفره و خان و خیاطسفره چیدند. بایرامعلی سر

اش گرفت و جناق باشی سرفهیک دفعه خیاطمشغول شام خوردن شدند. اما، 

خان ترسید، آمد جا روی زمین افتاد. بایرامعلیبهمرغ جست توی گلویش و جا

دیدی چه بالیی سرش آوردی؟ جناق »بیگم گفت: نساءتوی اندرون و به شرف
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باشی گیر کرد و خفه شد. حاال چه خاکی به سر بریزم؟ مرغ توی گلوی خیاط

باشی شاه عباس را زنند که تو خیاطد توی میدان شاه دار میبرنفردا مرا می

 «ای!کشته

دستپاچه نشو! همین االن »بیگم، که زن زرنگی بود، گفت: نساءشرف

انۀ باشی را کول یکی از نوکرها بگذار تا او را ببرد محلۀ پاقلعه خخیاط

را  حکیم رودباشی میباشی. یادش بده بگوید مریض دارم. تا نوکر حکیمحکیم

 دازد وبین باشی را توی داالن خانهخبر کند، نوکر خودمان تر و فرزی جنازۀ خیاط

 «.در برود

ا وکرهباشی را کول یکی از نخان همین کار را کرد. جنازۀ خیاطبایرامعلی

خان معلیگذاشت و انعام خوبی به او داد و همه چیز را حالیش کرد. نوکر بایرا

 بود، درست و حسابی کار را صورت داد. تا نوکرای هم که مرد کار کشته

 باشی توی داالن روی زمینباشی رفت حکیم را خبر کند، جنازۀ خیاطحکیم

مد آد و خان هم دو تا پا داشت، دو تا هم قرض کرمانده بود و نوکر بایرامعلی

بی وبامدباشی را شناخت و باشی آمد توی داالن، خیاطخانه از آن طرف، تا حکیم

اند ردهباشی مرده را آوی سرش زد که ای وای! چه خاکی به سرم بریزم؟ خیاطتو

 اند؟اند و در رفتهتوی خانۀ من انداخته

باشی بنای گریه و زاری را گذاشت. زن حکیم که او هم از آن هفت حکیم

اند، گفت: ای زدههای روزگار بود، همین که فهمید به شوهرش چه حقهخط

ایۀ ما یک تاجر معتبر پولدار است. آشپزخانۀ او همیشه به خود نترس! همسبی»

گیریم و پشت بام به پشت بام باشی را کول میراه است. همین االن نعش خیاط
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رویم تا به بام خانۀ تاجرباشی برسیم و جنازه را از پشت بام توی دودکش می

 «.ت شویماندازیم، بلکه توی اجاق بیفتد و بسوزد و ما راحاجاق آشپزخانه می

ن باشی و زنش، با کمک نوکر شاه، جنازه را دوش گرفتند و از ایحکیم

ر از س بام به آن پشت بام تا به بام خانۀ تاجرباشی رسیدند و جنازه را پشت

 انداختند پایین و در رفتند. 

بود  غ شدهکار آشپزی فار اما از آن طرف، آشپز بیچارۀ تاجرباشی که تازه از

ودکش ددفعه دید یک جنازه از شپزخانه را ببندد و برود، یکخواست در آو می

یغ جدای صپایین افتاد. آشپز جیغ کشید و از ترس بیهوش افتاد. تاجر و زنش که 

اه ک نگآشپز را شنیدند، دویدند توی آشپزخانه و جنازه را دیدند. تاجر در ی

ند و اکشته باشی راای وای! پدرم درآمد. خیاط»باشی را شناخت و گفت: خیاط

ه شاه ب اند. همین فرداست که مرا توی میداناش را توی خانۀ من انداختهنعش

 «.کشنددار می

گریه و »زن تاجر که او هم زن زرنگ و زیرکی بود، به شوهرش گفت: 

گذار کرت بهای شب است، جنازه را کول نوزاری فایده ندارد. همین االن که نیمه

. گذاربی بازار بزرگ جنازه را راست جلوی دکان و خودت هم دنبال او برو، تو

 «.گرداش بزن و به تختۀ دکان تکیه بده و زود بریک چوب بلند هم زیر چانه

 .تاجرباشی همین کار را کرد و به تندی آمد خانه و نفس راحتی کشید

طور به تختۀ دکان راست مانده بود. یک چوب بلند باشی همینجنازۀ خیاط

بود که نیفتد. یک ساعت بعد، یک گزمه مثل هرشب گذارش به اش هم زیر چانه

دکان راست ایستاده است، به  آن دکان افتاد. توی تاریکی کسی را دید که در

خیالش که دزد است. چند دفعه داد زد تو کی هستی؟ و چون جوابی نشنید، 
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طور که راست باشی همانچماقش را بلند کرد و محکم به جنازه زد. خیاط

اده بود، نقش زمین شد. بیچاره گزمه خیلی ترسید. رفت داروغه را خبر کرد ایست

پدرت »باشی است. داروغه به گزمه گفت: و مشعل و چراغ آوردند، دیدند خیاط

باشی را خوب، مادرت خوب، این چه کاری بود کردی؟ چرا با چماق خیاط

خدایا، »گفت: یکرد و مطور گریه میگزمه عقلش به جایی نرسید. همین« کشتی؟

 «به دادم برس!

انی باشی مقابل یک دکفردای آن روز، توی شهر خبر پیچید که دیشب خیاط

مه یر گزتقص»گفتند: ایستاده بود، گزمه به ضرب چماق او را کشته است. همه می

باشی طآورد، بلکه خیاآمد و چراغ میبود، چرا چماق کشید؟ خوب بود جلو می

ش ند پیعاقبت، گفت«. ه آن وقت شب توی بازار آمده بودیک کار واجبی داشته ک

ت، را اوس باشی را به خاک بسپارند، باید اول گزمه که قاتلاز آنکه جنازۀ خیاط

 دار بزنند.

ید بیای ها توی بازار اصفهان راه افتادند که: مردم امروزصبح زود جارچی

 زنند.باشی را دار میمیدان شاه  که قاتل خیاط

-رغضببعد، میدان شاه پر از جمعیت شد. دار را برپا کردند. مییک ساعت 

ی باشی و تاجرباشخان و حکیمها هم حاضرشدند. میان انبوه جمعیت بایرامعلی

ند مان بله آسهم برای تماشا آمده بودند. گزمه را آوردند پای دار. گزمه سرش را ب

د، اما روپای دار میگناه گناهم. سر بیدانی من بیخدایا تو می»کرد و گفت: 

 «.رودباالی دار نمی

تاجرباشی تا این را شنید، آمد پای دار ایستاد و گفت: مردم، این گزمه 

باشی را توی بازار بردم. مرا دار بزنید. خواستند گناه است. من جنازۀ خیاطبی
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به خدا »باشی پیش دوید و گفت: طناب را گردن تاجرباشی بیندازند که حکیم

باشی را من از دودکش آشپزخانۀ تاجر گناه است. جنازۀ خیاطتاجر بیقسم این 

ها و مردم همه مات و میرغضب«. او تقصیر ندارد من گناهکارم مپایین انداخت

من »گفت: باشی میآمد. حکیمشان برنمیمتحیر مانده بود. اما کاری از دست

. پس یقین قاتل حکیم امباشی را از دودکش آشپزخانه پایین انداختهخیاط ۀجناز

 «.باشی است

باشی را گرفت باشی، گزمه و تاجرباشی را کنار زد و دست حکیممیرغضب

یم م، حکمرد»خان پیش دوید و گفت: که پای دار ببرد. اما یک مرتبه بایرامعلی

 گیر باشی توی خانۀ من مرد. جناق مرغ توی گلویشباشی تقصیری ندارد. خیاط

فتار ا گررباشی بردم و این بدبخت زۀ او را به خانۀ حکیمکرد و خفه شد. من جنا

 «.کردم

شان خشک شده بود. اما فایده مردم و میرغضب ازتعجب آب توی دهان

انی که در میخدایا تو بهت»مردانه آمد پای دار و گفت:  خان مردنداشت. بایرامعلی

جناق  ام.هی نداشتام. با او دشمنباشی را چیزخور نکردهگویم. خیاطمن دروغ نمی

ه گزم وباشی و تاجر مرغ توی گلویش گیر کرد و خفه شد. اما برای اینکه حکیم

 را نجات بدهم، حاضرم باالی دار بروم.

خان بیندازد که یک دفعه خواست طناب را به گردن بایرامعلیمیرغضب می

آی میرغضب، دست »ای از ته میدان نعره کشید که: درویش سر و پا برهنه

درویش این را گفت و « باشی هنوز نمرده باشد!گهدار! صبر کن ببینم بلکه خیاطن

اش گرم است. تن»اش زد و گفت: باشی. دست به دهنآمد باالی جنازۀ خیاط

باشی کرد که یک بعد دوال شد و یک فوت محکم توی دماغ خیاط« صبر کنید!



 110  58ان / گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایر

اشی دو سه تا عطسه کرد بباشی بیرون پرید و خیاطدفعه جناق مرغ از دهان خیاط

ای کشید و راست ایستاد. بعد که و مثل اینکه از خواب بیدار شده باشد، خمیازه

خان را تصدیق کرد و مردم همه صلوات های بایرامعلیحالش جا آمد، تمام حرف

رود، اما باالی گناه تا پای دار میبی ها، سرفرستادند و فهمیدند که به قول قدیمی

 .(13)روددار نمی

(7) 

 قصۀ زن شکمو
 

ها مرغ مرد نجیبی پنج تا تخم مرغ به خانه آورد و به زنش گفت: این تخم

شت گذا را نیمرو کن با هم شام بخوریم. خانم خانه سه تا تخم مرغ توی بشقاب

و اش تزن گفت: یکی« آن دو تا چه شد؟»و پیش شوهرش آورد. مردک پرسید: 

ق زاش را هم من کردم شد(. یکی دیگه اش تو اجاق گماجاق گم ببید )یکی

ه تا، ین سانبیت )آن یکی دیگر را هم من زهرمار کردم، خوردم(. حاال، آمدیم سر 

 !(14)این یکی از من، آن یکی از تو، باز هم این یکی از من
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