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ویزویزخ��ان ک��ف قوطیکبریت دراز کش��یده و راحت
خوابیده بود .یکی از بالهایش بدجوری شکس��ته بود .ولی
مهم نبود .ویزویزخان که دیگر درد را نمیفهمید.
مهت��اب قوطی را بس��ت و دوب��اره قایمش ک��رد توی
جامدادیاش .بعد نشس��ت به نقاش��ی کردن .ویزویزخان
و نامزدش را کش��ید که توی یک دش��ت سرس��بز بودند.
ویزویزخان داماد ش��ده بود .کتوش��لوار و کروات داشت.
ِ
س��فید تورتوری پوشیده بود
ملکه عروس ش��ده بود ،لباس
تاج روی س��رش برق میزد .توی ظرف عس��ل انگشت
و ِ
ِ
دهان ویزویزخان میگذاشت .خودش توی عروسی
میزد و
ِ
دهان داماد میگذاشت.
«فرحنازجون» دیده بود که عسل
در همین موقع صدای پرکش��یدن پاپَری را شنید .پاپَری
صبح زود برود .مهتاب
برگشته بود که شب بخوابد و دوباره ِ
دراز کشید و به سنجابش فکر کرد ،یعنی سنجابه بهاندازهی
پاپَری باوفا بود؟

خالهسنجاب
و بچهمیمونهای بیتربیت
 ملتفت عرض بنده ش��دی فرهادخان؟ اینجا توی اینباغوح��ش ،حیوون بیادب زیاده .خوب البته حق هم دارند.
از خونه زندگیشون دور افتادند و اعصاب درستوحسابی
ندارند .نمونهاش همین میمونهای ِ
قفس بغلی.
فرهاد نشس��ته بود کنار قفس خالهس��نجاب و بهدقت به
حرفهایش گوش میکرد .خالهسنجاب یکریز حرف میزد:
 حرفه��ای بَدبَد میزنند .نمیخ��وام بچهم بیتربیتبار بیاد .نمیخوام حرفهای زش��ت یاد بگیره .ما که برای
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همیش��ه اینجا نمیمونیم که .باالخره یهروزی آزاد میشیم
و برمیگردی��م پیش تیر و طایفهمون .اونوقت با یه بچهی
بیادب و بیتربیت چهجوری سرم رو جلوی فکوفامیل باال
ِ
ملتفت عرض بنده هستی که؟
بگیرم؟ هان؟ چه جوری؟!
فره��اد ب��ا خ��ودش فک��ر میک��رد خالهس��نجاب چه
خوابوخیالهایی برای خودش میبافد! دلش میخواس��ت
بگوید« :آخه چهجوری میخوای از این جهنمدره فرار کنی
خالهس��نجاب!؟ این رو از کلهت بکن بیرون!» ولی س��اکت
ماند و چیزی نگفت .حواس��ش رفته بود به بچهمیمونهای
قفس بغلی.
یکی از بچهمیمونها دوتا دستش را گرفته بود به میلههای
قفس ،برای فرهاد زب��ان درآورد و گفت« :حرفهای بدبد
میزنیم .چون ک��ه بیتربیتیم .هم بیتربیتیم .هم بیادبیم».
ِ
پشت سر او ایستاده بود .انگشتش را توی دماغش
آنیکی
میچرخاند ،گلوله درس��ت میکرد و میچسباند به کلهی
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اینیکی .گفت« :هم بیادبیم .هم میمونیم ».رو به فرهاد کرد
و گفت« :میمونیم! میمون بودن گناهه؟»
فرهاد خندید و گفت« :نه! خیلی هم باحاله!» خالهسنجاب
صدایش زد:
 با شما هستم فرهادخان! حواست کجاست؟فره��اد دس��تپاچه گفت« :بله بله .گوش��م با شماس��ت!
میفرمودید ».یکذره حوصلهاش سر رفته بود.
 راس��تش یه غُصهی دیگه ه��م دارم فرهادخان! ما کهعمرمون گذشت .جوونیم پشت این میلهها حروم شد .شما
یه نیگا به موهای من بنداز .ببین چند تا تار موی من سفید
ِ
پشت این میلهها دیدم.
شده! از وقتی یادم میآد دنیا رو از
ِ
دویدن درستوحس��ابی به دلم مونده! دیشب
حسرت یه
خواب میدیدم .خواب بچگیهام رو دیدم فرهادخان! خواب
دیدم وسط یه دشت خیلی بزرگم .همهجا سبز بود .یهعالمه
ُگلهای سرخ و زرد اینور و اونور دشت سبز شده بود .هوا
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مثلچی خنک بود! ننهم واستاده بود باالی یه تپهی دور .داد
زد« :بدو بیا تو بغلم قندوعسلم!» نمیدونی چه ِکیفی داشت
فرهادخان! از این س ِر دشت دویدم تا اون س ِر دشت .سبک
شده بودم ،مثل باد میدویدم .رسیدم کنار تپه .ننهم از اون
ب��اال قربونصدقهم میرفت .اومدم از تپه برم باال که یکهو
این ذلیلشدهها جیغ کشیدند و از خواب پریدم.
اش��اره کرد به قفس بچهمیمونه��ا .بچهمیمونها بازی
میکردن��د .ایس��تاده بودند روبهروی ه��م و برای همدیگر
گلولههای دماغی پرتاب میکردند .اینیکی گفت« :اول این
جیغ کش��ید ».آنیکی جیغ زد« :نه! من دوم جیغ کشیدم!»
پرید روی سر اینیکی و گوشهایش را کشید .بچهمیمونها
پیچیدند به همدیگر .دعوا شروع شد.
خالهسنجاب سری تکان داد و آه کشید:
� میبین��ی؟! هر روز همین اوضاعه! ملتفت که هس��تید
چی میگم؟ دوس��ت ندارم دخترم پش��ت میلههای قفس
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بزرگ بشه وگرنه راضی نبودم پارهی جیگرم رو بدم دست
یکیدیگ��ه بزرگش کن��ه .حاال این مهتابخانمی که ش��ما
میگید چهجور دختری هست؟ میتونه بچهم رو خوب تر
و خشک کنه؟
فرهاد گفت« :مهتاب خیلی خانمه! عاشق حیوونهاست.
خیلی هم تنهاست .داره روزشماری میکنه ،واسه اینکه بچه
رو ببرم پیشش».
یکدفعه خالهسنجاب ساکت شد و دوید ته قفس .سر و
کلهی نگهبان باغوحش پیدا شده بود .سبیلهای دستهموتوری
داش��ت و لباس مخصوص قرمز و دستکشهای پالستیکی
پوش��یده بود .چکمههایش سیاه و براق بودند .بچهمیمونها
ُدم همدیگر را میکشیدند و جیغ میزدند .نگهبان سرشان
داد زد .هر دوتا ِکز کردند گوشهی قفس.
نگهبان آمد و باالی س�� ِر فرهاد ایس��تاد .فرهاد را خوب
میشناخت .فرهاد اق ً
ال هفتهاییکبار به باغوحش میآمد.
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نگاه مشکوکی به فرهاد کرد و گفت« :بلیط داری؟» فرهاد
گف��ت« :معلومه که دارم! نکنه فکر ک��ردی از باالی دیوار
اومدم؟!» گش��ت و پارهی بلیطش را از ت ِه جیبش پیدا کرد
ِ
دش��ت امروزش را داده بود پای بلیط.
و نشان داد .همهی
نگهبان نگاهی به جعبهی فرفرههای فرهاد انداخت ،س��ر تا
پایش را وارسی کرد و گفت« :زبونت هم که درازه! حواست
باشه بچه پُررو! زیاد نزدیک قفسها نشو .اینها وحشیان،
ه��ارن ،نفهمن ،حیوونن .یهدفع��ه میپرند گازت میگیرند.
اونوقت خر بیار و باقالی بار کن!»
این را گفت و راه افتاد که برود:
 واال به خدا! س��ر و صاحاب ندارند که .اونوقت اگه یهبالیی سرشون بیاد ،صد تا صاحاب پیدا میکنند.
نگهبان که رفت ،خالهسنجاب آمد جلو .گفت« :مرتیکهی
گندهبک! حرف دهنش رو مزهمزه نمیکنه .با اون سیبیلهای
مسخرهش .نمیدونی چه ِ
دل پُرخونی دارم من از دست این
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آدمها فرهادخان! جسارت نباشه خدمت شما ،صد البته که
شما یهچیز دیگهای .ماشاال هزارماشاال دل مهربون و بزرگی
داری .مهتابخانم چطوریهاست؟ مثل شما هست؟»
فرهاد سر تکان داد:
 مهتاب دلش دریاست!خالهسنجاب گفت« :خُ ب خدا رو شکر! خدا حفظش کنه!
خدا واسه پدر و مادرش نگهش داره!» رفت گوشهی قفس
و پوشالها را کنار زد.
یک بچهس��نجاب مامانی اندازهی یک پرتقال پیدا ش��د.
پش��مالو و بانم��ک .خالهس��نجاب بغلش ک��رد .مثل برف
ِ
خوابخواب
س��فید بود .دم پشمالویش آویزان ش��ده بود.
ب��ود .چش��مهایش را نیمهباز کرد و مامان��ش را نگاه کرد.
چش��مهایش مثل دوتا دکمهی سیاه ،برق میزد .دل فرهاد
ضعف رفت .از بس که س��نجابکوچولو ،خوشگل و بامزه
بود.
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خالهس��نجاب جلو آمد .نگاهی ب��ه دور و بر کرد .خبری
از نگهبان نبود .اش��کهایش را پ��اک کرد .بچهاش را ماچ
ِ
دست فرهاد .بچهسنجاب آنقدر کوچولو بود که
کرد و داد
زیپ ژاکتش
بهراحتی از بین میلههای قفس رد شد .فرهاد ِ
را باز کرد .بچهس��نجاب را گذاشت توی ژاکتش و زیپش
را بست .بچهسنجابه چنگ انداخت به زیرپیراهنی فرهاد و
دوباره خوابید.
خالهسنجاب فینفین کرد و گفت« :بچهم رو اول سپردم به
جون شما و ِ
خدا ،بعدش هم به شما فرهادخان! ِ
جون بچهم».
فرهاد عجله داشت .ممکن بود هر لحظه نگهبان سر برسد.
گفت« :خیالت تخت خالهسنجاب! مثل چشمهام مراقبشم».
خالهسنجاب رفت گوشهی قفس و سرش را الی پوشالها
قایم کرد .هقوهق میک��رد .عینهو مامان فرهاد که بعضی
ش��بها س��رش را فرو میکرد ت��وی رختخوابها و گریه
میکرد.
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دوتا بچهمیمون ایس��تاده بودند ،دس��ت گرفته بودند به
ِ
خیس
میلهها و آنها را نگاه میکردند .چشم هر دوتایشان
اشک بود .اینیکی اشکهایش را پاک کرد و گفت« :بهش
بگ��و تربیتش کنه!» آنیکی دماغش را کش��ید باال و گفت:
«تربیتش کنه! تربیت خیلی مهمه!»

سگ سیاه و اُملت خوشمزهی پاپَری
دل فرهاد تاپتاپ میکرد .جعبهی فرفرهها توی دستش
سنگینی میکرد .سنجابکوچولو توی ژاکتش ساکت خوابیده
بود و تکان نمیخورد.
نگهب��ان روی صندل��ی ،کن��ار د ِر خروجی نشس��ته بود.
دس��تهایش را زده بود زیر بغلش و گوش��هی س��بیلش
ِ
س��گ س��یاه کنار پایش دراز کشیده بود.
را میجوید .یک
پوزهاش دراز بود و پش��مهای کوتاه و براقی داشت .فرهاد
را که دید ،روی دوتا پای جلوییاش بلند شد و خُ رخُ ر کرد.
نگهبان چپچپ فرهاد را نگاه کرد .فرهاد س��رش را باال

هوپا ناشر کتابهای خوردنی
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