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ببرد  از دامن لباسش یالمثل کس یبر آن مترتب نباشد. ف یاست که نفع یهوده ایعبارت باال ناظر بر اعمال عبث و ب

زان یا پاداش مستمر منظور کند، اما همان میشغل  یایمزا یمبلغ مأمورش یبرا یا مؤسسه ایو بر دوش وصله کند. 

 یدهفاین گونه اعمال و اقدامات بیدارد. ا یادیر زینها که نظاید و جز ایکسر نما مأمورآن  یاصل معاشو مبلغ را از 

وند دهند. یکنند و به بروت پ یچیش قیاز ر یعنیند. یش جبران نمایر یبروت را با دراز یآن است که کوتاه ۀبه مثاب

 خورد. یمول و متداول از کجا آب مار معین ضرب المثل بسیا ۀیشم رینیاکنون بب
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 3از 2

شتر در نزد پدر مورد عالقه و محبت و به ین شاه از همه بیان فرزندان ناصرالدیالسلطنه در م نائبرزا یکامران م

کرد،  یمت میشد و به خارج از کشور عز یخارج م ن شاه از کشوریرا که ناصرالد یامیز کرده بود. ایاصطالح عز

امران د. کیب السلطنه ملقب و معروف گردئن مناسبت به لقب نایگرفت و به هم یعهده مابت سلطنت را بر یسمت ن

دارالحکومه  یار داشت که مأموران اجرایب در اختئنا یت بود و تعدادیک والیات شاه بابا مدتها حاکم یرزا در حیم

مردم گرفته باشند، هر کدام خود  از یب السلطنه را کنند و زهر چشمئآنکه جلب توجه نا یها برا نائبن یبوده اند. ا

 آوردند.  یدر م یافه مخصوصیرا به شکل و ق

وت و انبوه و بر یش توپیر یگذاشت. سوم یسرباال م یچخماق یکرد. دوم یخته انتخاب میبروت بلند آو یکی مثالا 

را به  ششیکرد و در عوض ر یخود درست م یخ گوش برایبروت بزرگ و تا ب ید. چهارمیگز یرا بر م  یمال

با  اهیماهوت س یسردار یو برخ یماهوت آب یها سردار ین از جهت لباس هم بعضید، و ... همچنیتراش یم یکل

 یها آمدند و با چماق یز در میمخصوص و متما یبتیدند. خالصه هر کدام به شکل و هیپوش یمخصوص م یگلدوز

 کردند.  یبر جان و مال مردم حکومت م ینقره ا

بوه و ان اهیش سینه فراخ و ریکل درشت و سیب غالم بود. با هئبه نام نا یدارالحکومه شخص یها بئن نایاز ا یکی

د. گفتن یهم م یب عنترئکرد و او را نا یگران جلب نظر میش از دیدارالحکومه ب یب هائو بروت بزرگ در صف نا

ن بود که بروت چند یغالم داشت اب ئکه نا یب و نقص بزرگیمون( داشت. عیبود و عنتر )م یلوط یرا روزگاریز

رزا ضمن عبور از مقابل صف یکامران م یبرد. روز یشه رنج مین کمبود بروت همیشتر نداشت و از ایب یمو تار

ب ئنا»ار خنده اش گرفت و گفت: یاخت یب غالم افتاد بئکه چشمش به بروت نا یدارالحکومه وقت یب هائنا

ت شرمنده و سرافکنده ینها یب غالم بئدند و نایکالم حضرت واال همه خندن یاز ا« ؟!یبروت را کجا گذاشت  غالم،

 شد. 

شگر و یکه آرا یشگاهیده، خود را به آرایز ندیغالم درنگ و تأمل را جا نائبرزا از آنجا دور شد یچون کامران م

نداشت فوراا پر کند  یرا که اصال مو ک طرف بروتشید از او خواست که ید و با تهدیش با او آشنا بود رسانا یسلمان

 یکار نیاظهار عجز کرد که چن یچه سلمانه واقع نشود. هریالسلطنه مورد طعن و سخر نائبتا بتواند هنگام بازگشت 

ند، پاسنائب بچدا کند و به پشت لب یپ یتواند بروت مناسب یست و او نمیسر نیآن هم در آن فرصت کوتاه مقدور و م

سفره  قـمـه نیا شکمت را با ایه کن یم تهیبروت برا  ای»د و گفت: یرا از کمر کش قـَمهار نرفت و ر بیغالم ز نائب

ش تراش بود و تا یرا او ریدانست چه کند، ز یه افتاد و نمیچاره از ترس و وحشت به گریب یسلمان« خواهم کرد!

 اند! پش و بروت بچسیکنون سابقه نداشت که ر

اند! پکند و به بروت بچس یچیش او قیاز ر یامر کرد مقدار ید و به سلمانیغالم رس نائببه خاطر  یرین موقع تدبیدر ا

ش بردارد و به بروت وصله کند؟! یتوانست از ر یدر آن حالت ترس و لرز چگونه م یدست به کار شد ول یسلمان

 نائبها در موقع بازگشت  نائبخواست خود را به صف  یعجله داشت و م یلیغالم که خ نائبد و یدستش لرز

 یادیدار زد و مقینه رسانیده خود را به آیرون کشیب یرا از دست سلمان یچیخته به خشم قیالسلطنه برساند با غضب آم

 داد.  یکرد و به سلمان یچیشش را قیاز ر

د و یناپچسنائب غالم بروت  یبه محل خال یشده را با دست پاچگ یچیش قیآنکه از شرش راحت شود ر یبرا یسلمان

 او را به دارالحکومه روانه کرد. 
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 را اگر چه بروتید، زیخند یر لب مید زید یخت میدا کرده بود و هر کس او را با آن ریپ یافه مضحکیغالم ق نائب

کالسکه شاهزاده  یهاپ سم اس ین موقع صدایشده بود. در ا یچیشش قیک طرف ری یدا کرده بود، ولیپ یوندیپ

ا ه نائبدند و یها و حضار دارالحکومه حسب المعمول به منظور احترام صف کش نائبد. یگوش رسرزا به یکامران م

 ستادند. یبه حالت خبردار ا ینقره ا یها با چماق

ش را یداد تا بروت ها ینه جلو میش از همه سیپندارد  یب و نقصیگر عیال آنکه دیغالم به خ نائبن بار یداست ایپ

ه و بروت شد یچیش قید و نگاهش به ریغالم رس نائبالسلطنه به مقابل  نائبکند. چون  فیند و تعریحضرت واال بب

دا کرده یاست که پ یخت و شکل مضحکین چه ریغالم، ا نائب»د و گفت: ین بار به شدت خندیافتاد ا نائب یوندیپ یها

السلطنه که در آنجا حضور  نائبرزا احمد دلقک یم« ش تو کم شده است؟!ین دفعه ری؟ آن دفعه بروت تو کم بود. ایا

السلطنه  ئبناخنده  یصدا« وند کرده است!یل پیبه سب  ش گرفتهیغالم از ر نائبقربان، »کرد و گفت:  یمیداشت تعظ

نکه رفته رفته به صورت ضرب المثل درآمد و مجازاا ین واقعه مدتها نقل و نـُقل محافل بود تا ایو حضار بلند شد و ا

 رود. یکار م در موارد مشابه به

 پایان بخش ششم

 ادامه دارد
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