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 !قلم مال تسیب
 

 طنز

 

دوان دوان به  حاکم شهر عرض و داد  ان،یسوزان و با چشمان گر نهیو سرگردان، س رانیح شان،یناالن و پر یدهات

 :کرد که ادیو فر

 کامل،  یو فاضل و در راه و رسم حکومتدار دهیدر علم و هنر رس حاکم عادل،  یا

 و غارتگر شهرت غافل.  یدزدان موذ یو چاالک یاما از زرنگ

 .دیمالم دزد یو نه هم کس دیجامه ام در ینه کس ستم،یز تیو امن یها در دهکده و روستا ام به آرام ماه ها و سال

و  بدن یتن و خستگ یدفعتاً به علت ناتوان م،یاسایب یتا دم دمیخز یامروز که پا در شهر شما نهادم در گوشه ا ماا

 یو َدم راس یغم یب یایبه دن یلحظه  کوتاه یو ناخواسته برا اوردیتاب باز ماندن ن دشت و دمن، چشمانم یها یپست

 .دیگرد بمیرهسپار شدم که لذت و راحت فراوان در نص

قلم  ستیب دنیکه کدام دزد نابکار با دزد افتمیکه چشم از خواب گشودم، به اطرافم نظر دوختم، در یپس از اندک اما

به بارگاه شما عارض شوم و داد خود را از شما که  نکهیجزء ا دمیند یو دربدرم کرده، چاره ا چارهیمال از کنارم، ب

 .اهمبخو دینامها بر سر زبانها دار یدر عدل و داد بس

 یچارگیقلم مال به غارت رفته چه باشد که موجب ب ستیآن ب دیفرمود تا بگو د،یبشن یشهر چون عرض مرد دهات حاکم

 را فراهم نموده؟ یهاتد تیرع یو دربدر

 :ارائه داد نیشده اش را چن یاموال دزد ستیحالش بجا آمد ل نکهیآب سرد خواست و پس از ا یکم یدهات مرد

 .دانه لحاف کی ـ

 .بالشت کدانهی ـ

 .دست پاک کدانهی ـ

 .یلُنگ کدانهی ـ

 .چاندمیپ یکدم اوره ده َدورم م یغسل م یلب جو کهییدانه لُنگ، وقت ها کی ـ

 .ییجا یرو کدانهی ـ

 .پرده کدانهی ـ

 .پاک یرو کدانهی ـ
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 .جان پاک کدانهی ـ

 .نماز یجا کدانهی ـ

 .ینیدستمال ب کدانهی ـ

 .بستم یسرد و هم در گرد و خاک راه دماغم را با آن م یپوز بند که در هوا کدانهی ـ

 .دستمال سر کدانهی ـ

 .بستم یم شیکه در وقت کار کمرم را همرا چ،یکمر پ کدانهی ـ

 .کردم یصفا م شیناپاک را همرا زیکه هر چ یصاف کدانهی ـ

 .آوردم یخانه م نشیبازار را در ب یسودا شهیسودا، هم طه  یدانه خر کی ـ

 .شتمیش یم شیفرش که در هر جا رو کدانهی ـ

 .دسترخوان کدانهی ـ

 .بستم یم میدانه زخم بند که در وقت زخم شدن و افگار شدن به دست و پا کی ـ

 .فهیدانه قد کی ـ

...... 

ت وق اعیاز ض نکهیا یرفت لهذا برا یرفت، حوصله  حاکم، کم شده م یشده م یطوالن یدهات ستیهر اندازه که ل به

 :دیکرده باشد، باالخره پرس یریداشت، جلوگ ازیبه آن ن گرانید یدادخواه یکه برا

 دزد ماهر نابکار از کجا آنرا ربود؟ نیهمه مال و اجناس در کجا بود و ا نیا ـ

 :با ادب جواب داد یدهات

 .فرو رفته بودم آن دزد ستمگر از کنارم آنرا ربوده قیکه بخواب عم یمعاف حاکم صاحب، زمان یگستاخ

 :دیپرس افتادهیاتفاق ن یشهر همچو واقعه ا نیمتعجب شد که تا کنون در ا حاکم

  ؟یکرد ید حمل مهمه اموال را باخو نیچرا و چگونه ا ـ

 .ضرورت دارم اریبا من است چون به آن بس شهیهمه اموال هم نیجواب داد: صاحب ا یدهات

 :دیبا خشم پرس ختهیبا تعجب آم حاکم

  چگونه؟ ؟یبا خود دار شهیمال را هم نهمهیا

 .من است «فه  یقد»شده  دهیمال دزد نیبا عجز جواب داد: صاحب، ا یدهات

داده شود و  یدهات یاز خزانه  دولت برا فهیدانه قد کیجواب حاکم را خنده گرفت و امر کرد که فوراً  نیا دنیشن با

 .از نزد خود رخصتش کرد

 .کار و بارش روان شد یقلم مال را دوباره سر شانه انداخت و بسو ستیساده، آن ب یدهات
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