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 18/01/2017                                                                                            حنیف رهیاب رحیمی

 طوطی ها  
 

 که او را نهایت خوار نگه میداشت چنانچه از خوراکه های الزم و  اشتد طوطی ،گویند شخص ممسک و موذی

از آنها کامالً بی بهره بود و صاحبش هر او ضروری که دیگر طوطی ها می خوردند، 

در قفس برایش می انداخت. بهمین خاطر عقده  روز یک مقدار ناچیز دانه و نان پسمانده

از داخل قفسش مردم آزاری بود. هر روز شده گرفته بود و نهایت بد زبان و مردم آزار 

ودک است یا کمی کرد و هر کسی را که می دید صرف نظر از اینکه مرد است یا زن، 

 بد و رکیک نثار می کرد. دشنام می داد و الفاظ حتی صاحب موذی اش را بزرگسال، 

ً  و توهین کننده دانستند و آزار دهندهموجودیت این طوطی را برای شان  ،مردم منطقه پس از مدتی له به این فیص متفقا

 گذاشته تآثیر منفی زدن تربیه و اخالق کودکان پهلوی اینکه همه را به تکلیف ساخته، در برهمرسیدند که این طوطی در 

گفتار روان و سلیس طوطی اش اگرچه الفاظ بد و بیراه بود، نطق و و باید از منطقه گم شود. اما صاحب طوطی از 

یچ ه، به شکایت و نارضایتی مردم به داشتن آن افتخار می کرد در حالیکهخوش بود من من گوشت می گرفت و زیاد 

 کرد. التفاتی نمی

را احضار  . قاضی صاحب طوطیمردم پس ازینکه بی تفاوتی صاحب طوطی را دیدند به قاضی شهر عارض شدند

و تربیه  کودکان منطقه اخالق  ،شداد که طوطی ا اخطار او را ،به اطالعش رساندپس ازینکه شکایت مردم را رد و ک

 .کدام جای دیگر تقالش بدهدو یا ازینجا انکه برود رهایش کند یا و باید  را خراب ساخته

مشکلش افتاد. پس از برای راه حل دریافت صاحب طوطی با شنیدن فیصله  قاضی به تشویش شد و در پی چاره و 

و قابل قبول آمد، این بود که طوطی  را ببرد به  مناسبمشوره با دوستان و خانواده باالخره یگانه راهی که به نظرش 

را تحت تربیه خانه  مال. چون خبر داشت که مال دو طوطی قران خوان و مؤدب دارد و می تواند طوطی این شخص 

ا ش بت مردم رفع گردد و هم طوطی اشکایهم و تریننگ خود گرفته، ادب و اخالق و تالوت قرانکریم را یاد بدهد که 

 د. ارای تعلیم و تربیه  دینی  شودفضیلت و 

که  مال که یک آدم پول دوست و شکم پرست بود، شد.راهی خانه  مال  و مقداری پول نقد گرفته،شخص یک پاکت نقل 

ی طوطی قبولدر اول از ، و بیچاره ها را خوار نگه کرده بود توانستنمی داده طوطی های خود را درست آب و دانه 

پول، تنگ مال را سست ساخت و با خود گفت به این ترتیب هم  مقدارپاکت نقل و وعده  یک  اام ،این شخص انکار کرد

طوطی شخص را تالوت قرانکریم و گپ های مؤدبانه می و هم  هم مفاد نقدیرما و هم ثواب را کمایی می کند زیرا خ  

 .و ثواب کمایی می کند آموزاند و از بد و بیراه گفتن رهایی می بخشد
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ما ا ندطوطی جدید را خوش آمدید گفت« سالم علیکم»مال با گفتن های وطی کنار هم گذاشته شد و طوطی سه قفس ط

 .طوطی ها را بحال شان گذاشته و خود پی کار شان رفتند ،. مال و صاحب طوطی هر کدامندجوابی نشنید

کنترول می کرد و آنها را گذاشته بود تا تنها آب و دانه  شانرا هر صبح مال که باالی طوطی هایش اعتماد کامل داشت  

دو سه ماه سپری شد، شخص به فکر اینکه مشکل بد زبانی  با خاطر جمع به تعلیم و تربیه  طوطی بد زبان بپردازند.

 .و قفسش را در جای همیشگی اش آویزان کرد طوطی اش رفع شده رفت و آنرا گرفته دوباره بخانه اش برد

جای اصلی اش بیحد خوش شد و پس از لحظاتی به مجرد دیدن تعدادی از بینندگان منطقه طوطی از آمدن دوباره در 

 یکبار با صدای بلند گفت:

 السالم علیکم. -

 خاطراتبودن با طوطی های مال برخورد مال و کردند اما  طوطی که از  ها مردم منطقه بسیار خوش شدند و چک چک

 سختی گذشتانده بود، دفعتا  گفت:ناخوشی با خود داشت و این مدت را به بسیار 

 .مال حرامخور است -

 است. زنا کارمال  -
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با شنیدن این سخن طوطی حیران شدند و بین هم به مشوره و مذاکره پرداختند که بازهم همان آش است و همان مردم 

 در آنطرف هم قضیه طور دیگری یول .بلکه نسبت به سابق بد زبان تر هم شده هیچ اصالح نشدهنه تنها کاسه و طوطی 

 شده بود. مال بمجردیکه با طوطی هایش تنها شد، یکی از طوطی ها گفت:

 السالم علیکم مال.  -

 دیگر مال ها طوطییکی از دفعتاً  ق هستین؟از رفتنش د   سبز باشد و گفت جای رفیق تانرا داد  مال جواب سالمش

 :صدا کرد

  ...، است حرامخور مال

 است... زناکارو دیگرش صدا کرد: مال 

که این بدبخت تمام رازهایش را نزد مردم فاش می کنند  و پریشان شدحیران طوطی هایش مال از شنیدن این جواب 

َدو و به می زنه و باز دفعتاً  که طوطی او هم یک گپ خوب اما دیدرفت دوان دوان نزد صاحب طوطی بد زبان  بناءً 

 .و بدی مال را می گوید می پردازددشنام 

پیش از  تا بحال طوطی های شان فکری کنند و را وادار ساختهم مال و هم شخص صاحب طوطی  دیدن این حالت،

دند  ش هردو مصمم به اینپس از فکر زیاد  ،خود را نجات دهند اینکه شکایت مردم بلند شود، و رسوایی مال بیشتر گردد

و خود را از غم رها در همانجا را  دوست داشتنی اما بد زبان شانطوطی های  در جنگل نزدیک منطقه شان رفتهکه 

 کنند.خالص 

و  آزادی پرتو بقیه  عمر را درو  شان نجات یافتندخسیس و ممسک شر صاحبان روز دیگر هر سه طوطی یکجایی از 

و باغستان در شاخه های درختان و در کنار گلهای رنگارنگ چمن ها و فارغ از منت و ممسکی صاحبان شان  آزادگی 

  با رفاقت و صمیمیت سپری نمودند.ها، 

و رفیق باقی  شان تا آخر عمر باهم دوست آزادی آن بخاطر و عملی ساختن مؤفقانه   عالیپالن  طرح افتخارآنها به 

  .دیگر مجبور نشدند در مورد کسی گپ خوب یا بد بزنندو  ماندند

 )پایان(

 

 

 

 


