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سالم  .......................................... جان 
خوندن کتاب هاى باحال خیـلى حالمون رو خوب مى کنه .

امیدوارم حالت خوب باشه .
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هانــــــــــــی

سامــــــر

حنیـــــــف

بزغالــــــــه

طاهــــــــر تلمــــــــا

ثمیــــــــن

ی

هـهـه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـلـل اغاغا نـنـنزبزز ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـیـی یمیم مثمث

ــره ثمــــــ





همگی به صدا گوش می دهیم و قبل از 
مسیری  دویدن،  برای  بخواهیم  اینکه 
فراری،  بزغالۀ  ناگهان  کنیم،  انتخاب 
مثل تیر از جلویمان رد می شود 

- بچه ها...! بچه ها...! 

هانی!

بچه ها...! 

بگیرینش! بگیرینش...! بچه ها 

بگیرینش...! 

هانی...! طاهر...! بگیرین...ش.

من با فریاد می گویم: »بچه ها گوش 

کنین! این صدای حنیفه! دوباره 

بزغاله ش فرار کرده.« 



و  عرق کرده  سروصورتی  با  حنیف  و 
با  او  می آید.  به دنبالش  نفس نفس زنان 

دیدن ما می ایستد، خم می شود و دست هایش 
را روی زانوهایش می گذارد و نفسی تازه می کند.



 خدا نکنه! چرا؟!

حنیف دستش را روی سرش می گذارد و 

می گوید: 

از دستم که فرار کرد، پرید 

وسط بازار. از توی دکان 

کوزه فروشی َجست 

زد و رفت توی دکان عطرفروشی. دو 

تا کوزه شکست و چهار تا شیشۀ 

عطر رو ریخت. بعدشم پرید روی سر باباجمیِل 

خرمافروش و دو تا لگد محکم به کله ش زد. باباجمیل افتاده بود 

کف بازار و آه  و ناله می کرد. پسر باباجمیل هم با عصبانیت، بزغاله 

رو گرفته بود و به من نمی داد. یه دفعه رسوِل خدا سر رسید. من 

جلو دویدم و با گریه، ازش خواستم به بزغاله م کمک کنه. اگه رسول 

خدا واسطه نشده بود و آن هارا با پرداخت خسارت راضی نکرده 

بود معلوم نبود االن شاخ طال کجا بود. حاال هم که از دست پسر 

باباجمیل نجات پیدا کرده، معلوم نیست از کدوم طرف دررفته.

- بچه ها ، آبروم رفت! 
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تلما می گوید: »حنیف، این بزغالۀ بیچاره از دستت خسته شده؛ از بس 

بغلش می کنی. بزغاله باید راه ِبره، ِبپره، بازی کنه، 

شاخ بزنه.« 

ثمین در حالی که انگشت های دو تا دستش را در 

هم فروکرده می گوید: »وای! کاش منم یه دونه از 

این بزغاله ها داشتم؛ مثاًل یه بزغالۀ سبز.«
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همه مان به حرف ثمین می خندیم.
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ثمره می گوید: »خواهرجون، بزغالۀ سبز دیگه چیه؟ 

مگه کسی تا حاال همچین حیوونی دیده؟!«
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سامربرادر دوقلوی طاهر می گوید: »حنیف، تو باید یه 

مرغ یا یه جوجه برای خودت دست وپا کنی. آخه بزغاله رو 

که نمی شه بغلش کرد. کم کم بزرگ و سنگین و چاق وچله 

می شه. تازه َشم شاخ درمیاره. ممکنه شاخ بزنه.«

طاهر می گوید: »بچه ها، من 

مطمئنم بزه هنوز داره توی 

کوچه ها می َدِوه.« 

15



ثمین می گوید: »حنیف، اصاًل هروقت شاخ هاش دراومد، ببرش پیش 

بابای من، تا مثل ُسم اسب ها، اون ها رو بتراشه. بابام 

سم اسب ها رو می تراشه و بهشون نعل می زنه.«

سامر می خندد و می گوید: »نه حنیف جان! مبادا 

شاخ هاش رو بتراشی ها! بذار بلند بشه. باالخره بزه، 

شاید الزمش بشه.«

ثمین می گوید: »نخیر، الزمش نمی شه.«
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