داستانهای پروین اعتصامی

سهیال عظیمی

بلبل خوشآواز و قشنگى در باغى زندگى مىكرد .مثل همه بلبلها گل و سبزه و چمن را خيلى دوست داشت و عاشق
بىقرار گل بود .وقتى فصل بهار فرا مىرسيد و درختها پر از شكوفه مىشدند و چمنها سبز و خرم ،اين آقا بلبل
خيلى شاد و خوشحال نغمهسرايى مىكرد .يك روز صبح بهارى كه هوا خيلى ماليم و مطبوع بود ،اين بلبل خيلى
قشنگ پروازكنان آمد و روى چمن غرق در گلهاى زيبا نشست .شروع كرد به خواندن و نغمهسرايى به طورى كه از
خوشى و خوشحالى در پوست خود نمىگنجيد و مدام از اين طرف به آن طرف و از اين شاخه به آن شاخه مىپريد،
تا اينكه روى شاخهاى از گل سرخ قشنگى نشست .در همين حال كه مشغول راز و نياز با معشوقه زيبايش بود ناگهان
چشمش به يك مورچه كوچك كه پاى درختى مشغول دويدن و فعاليت بود ،افتاد .مورچه مرتب به اين طرف و آن
طرف مىدويد .اين مورچه با اينكه خيلى كوچك و ريزاندام بود اما به نظر بلبل رسيد كه از آن مورچههاى خيلى
زرنگ و بااستعداد و در ضمن خيلى هم با فكر و آيندهنگر است .كردار و رفتارش نشان مىداد كه ناراحتىهاى روزانه و
مشكالتى كه با آن روبهرو مىگردد و غم و غصههايى كه هميشه در زندگى وجود دارد ،هيچ كدام او را مأيوس و نااميد
و دلزده نمىكند و مورچه را از كار و تالش و هدفش باز نمىدارد و اين مورچه كوچكاندام اما با اراده مثل بعضىها
نيست ،كه وقتى به يك ناراحتى و مانع كوچكى در زندگى برخوردند خود را ببازند و داد و فريادشان بلند شود.
بلبل عاشقپيشه مغرور ،پس از ديدن اين مورچه و دقت در كارهاى او كمى فكر كرد و در دل به كارهاى مورچه
ِ
خنديد .با خود گفت :اين چه كارهايى است كه اين مورچه انجام مىدهد؟ خوب است بروم با او كمى صحبت كنم.
همين طور كه مورچه عاقل مشغول كار و دانهچينى بود ،بلبل پريد و روى شاخه درختى نزديك مورچه نشست و
گفت« :آهاى مورچه بىسليقه كوتاهنظر! امروز نوروز است و وقت بهار و خوشى و شادمانى است .امروز كه وقت طرب
و شادابى و تفريح است ،چه وقت زحمت و رنج بردن و اين كارهاست؟ اين روزها كه وقت انباركردن دان و غله نيست،
كه تو اين اندازه براى آن خود را به مشقت و زحمت انداختهاى .زودباش؛ رهاكن اين سختى و زحمت را .نگاه كن
ببين! ابر بهارى را ببين كه چگونه دانههاى باران را بر زمين مىبارد و زمين را زنده مىكند .كوه و دشت همه سبز و
خرم و باصفا مىگردد و تو گويى معجزه صورت گرفته! چرا از اين همه زيبايى غافلى؟»
بلبلزبانىهاى بلبل اين گونه ادامه يافت« :اى مورچه تو هم گوش به نغمههاى مرغان خوشصداى چمن بسپار كه
سحر تا صبح به آواز و نغمهسرايى مشغولند .تو هم بيا و در شور و شادى ما شركت كن .بيا مست هواى دلانگيز بهارى
شو و خودت را به لحظات خوش بسپار».
مورچه كه به همه حرفهاى بىسروته بلبل كام ً
ال گوش مىداد پس از اينكه حرفهاى او تمام شد و ديگر حرفى
نداشت كه بگويد ،در جواب بلبل گفت« :اى عاشق شوريدهحال و اى پرنده بىفكر و كجانديش بىصبر و قرار ،تو االن
غافلى و نمىدانى كه اين آوازها و نغمههاى تو و امثال تو زودگذر است .نمىدانى ّ
لذتهاى زودگذر و آنى چند روزى
بيشتر دوام نخواهد داشت .اين زرق و برقهاى ظاهرى و اين زيبايىهاى چمن و گل بهارى و اين شور و نواهاى
جاهالنه چند روز ديگر تمام مىشود و تمام عظمت و شكوه اين مناظر رنگارنگ از بين مىرود و قدرت و سوز و
سرماى زمستان به دنبال هجوم فصل برگريزان پاييز فرامىرسد و آن وقت تو دچار سختى و بدبختى خواهى شد .بيا
و از خر شيطان پياده شو و اين اندازه از هوسهاى خودت اطاعت نكن ،عاقالنه فكر كن .زمان سريعتر از آنچه كه فكر
مىكنى ،مىگذرد .بازگشتى براى زمان از دست رفته وجود ندارد .پشيمانى هم سودى نخواهد داشت .كسى موفق
است كه از شرايط موجود بهترين بهرهبردارى و استفاده را بكند .تو هم بيا و مثل من خانه و كاشانهاى بساز و از اين
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خانهبهدوشى و سرگردانى ،خود را نجات بده و مانند من كه همواره در
فكر آينده خود مىباشم و هرگز دست نياز و احتياج نزد اين و آن دراز
نمىكنم و هيچ موقع مزاحم و سربار كسى نيستم و هميشه از دسترنج
خود زندگى مىكنم كوشش كن و خود را از اين وضع نابسامان و از اين
بالتكليفى نجات بده .اين كارهاى بىهدف و بيهوده تو و پريدن از اين
شاخه به آن شاخه و آواز خواندن ،وقت تلف كردن است».
بلبل سر به هوا كه ظاهرا ً به حرفهاى دلسوزانه مورچه گوش سپرده بود،
اما از ته دل به نصيحتهاى مورچه غمخوار و مهربان اعتنايى نداشت،
همچنان خاموش بود .آقا مورچه به حرفهاى خود ادامه داد« :مرا كه
مىبينى خانه كوچكى براى آسايش خود و خانوادهام ساختهام و هميشه
در تالش و كوشش هستم تا در بهار و تابستان كه هوا مناسب و خوب
است ،اندوخته زمستان را فراهم سازم و سعى مىكنم روزى و خوراك را
از دسترنج خودم تهيه نمايم اگرچه النه وسيعى ندارم و خانهام كوچك
است؛ اما نظرم بسيار بلند است و قانعم و هرگز حاضر نيستم زير بار
منت ديگران بروم و دستم جلو اين و آن دراز باشد .چون به كار و
تالش مىپردازم هيچ وقت محتاج كسى نبودهام و همه به خاطر همين
براى من احترام و عزت قائلند ،و پيش همه محترم هستم .تو هم اى
بلبل زيبا و خوشآواز! بيا به نصيحتهاى من گوش جان بسپار و از اين
بيهودهبازىها دست بردار؛ اوقات خودت را با اين گل و آن شاخه و اين
سروصداهاى ابلهانه تلف نكن .زمان مثل طال بسيار ارزشمند است و اگر
از دستش بدهى هرگز نمىتوانى دوباره آن را به دست بياورى .مثل من
در فكر آينده باش .اين زيبايىها ،گلها و گلزار چند روزى بيش طول
نمىكشد .فرداى سختى در پيش است .روزهاى سرد پاييز و زمستان
خواهد آمد .برف و سرما شوخىبردار نيست .بيا و تو هم خانهاى و النهاى
بنا كن ،گل و چمن ،صفا و وفاى خانه را ندارد .خانهبهدوشى و هرزهگردى
و بيهودهگويى و اين قبيل كارها عاقبت خوبى ندارد .اين بساطى كه تو
حاال مىبينى ،اين گلهاى رنگارنگ ،اين درختان سرسبز و خرم ،چند
روزى بيشتر مهمان ما نيستند و همه اين قشنگىها زودگذر است و
همين امروز و فرداست كه آنها اسير پنجه ستمگر باد خزان و يورش برف
و سرماى زمستان خواهند شد».
مورچه حرفهاى خود را با اين جمله تمام كرد« :من آنچه الزم بود
دلسوزانه به تو گفتم ،حاال تو خودت مىدانى .عاقالنه فكر كن ،آيندهنگر
باش .براى فرداهايت برنامهريزى كن».
بلبل غافل پس از اينكه صحبتهاى مورچه تمام شد ،از روى شاخهاى كه
نشسته بود پريد و روى شاخه ديگر نشست و پس از آوازى ابلهانه ،به جاى
اينكه از مورچه به خاطر مهربانىها و دلسوزىهايش تشكر كند ،گفت:
«هاهاها ...نمىخواهد از زمستان و سرما و امثال آن براى من سخنرانى
كنى ،خودم بهتر از تو مىدانم .گل زيباى من هيچ وقت خزان ندارد ،گل
قشنگ من ،اين گل عزيز من از باد خزان و اين چيزها نمىترسد .خانه
من در آغوش گلها و روى چمنهاست .من خانه و آشيانه الزم ندارم.
خانه گِلى به درد من نمىخورد».
خالصه بلبل غافل اينقدر از اين حرفهاى بىسروته تحويل مورچه
مهربان داد كه حوصله مورچه تمام شد و رو كرد به بلبل و گفت« :بسيار
خوب من ديگر با تو حرفى ندارم .هر كارى كه دلت مىخواهد انجام بده».
مورچه اين را گفت و مشغول كار شد .بلبل هم پروازكنان روى شاخهاى
نشست و از آن شاخه به شاخه ديگر .روزها و هفتهها به همين ترتيب
گذشت .بلبل به آوازخوانى مىپرداخت و مورچه به تهيه آذوقه مشغول

بود و در فكر آينده بود .روزها و ماهها يكى پس از ديگرى گذشت و
باالخره فصل خزان فرا رسيد و لشکر سرما حمله كرد .همه زيبايىهاى
گل و فصل بهار تمام شد .گلهاى رنگين و برگهاى سبز ،خشك و زرد
و پژمرده شدند ،همه از شكوه و زيبايى فرو افتادند .در چمن و باغ ديگر
نه گل باقى ماند و نه گلزار .سرماى زمستان بيداد مىكرد .اولين برف
سنگين زمستانى باريد و يخبندان همه جا را فرا گرفت .شدت سرما
سراسر باغ و گلزار را در هم كوبيد .بلبل بينوا سخت پريشان و مضطرب
بود .نه النهاى داشت و نه سرپناهى كه خود را از سوز و سرما نجات
بدهد .از همه بدتر گرسنه بود و نمىدانست چه چاره كند .فكر بهار و
گل و آن همه سبكسرىها و غفلتها يك طرف و حاال اين بيچارگىها و
درماندگىها هم يك طرف .نمىدانست چه كند؟! هر چه فكر كرد هيچ
راهى به نظرش نرسيد .چيزى نمانده بود كه گرسنگى و شدت سرما او
را از بين ببرد .ناگهان به ياد همان مورچه ايام بهار و آن حرفهاى زمان
گذشته او افتاد .اگر چه خجالت مىكشيد كه به در خانه مورچه برود و از
او كمك بخواهد ،اما چارهاى نداشت .به هر شكلى بود خود را به النه گرم
و نرم مورچه رساند و با آواز بلند طلب كمك و مساعدت كرد.
وقتى چشم مورچه به شكل ژوليده و سر و وضع آشفته بلبل افتاد با روى
خندان از او استقبال كرد و گفت« :بهبه آقا بلبل خوشگذران .چه عجب
به ياد من افتادى! بگو ببينم حالت چطور است؟»
بلبل گفت« :اى عزيز چه حالى ...چه احوالى .تو خبر ندارى كه چه سوز و
سرمايى شروع شده .من كه بىخانمان و بىسر و سامانم مىدانم .چيزى
نمانده كه سرما و گرسنگى نابودم سازد .هر چه فكر كردم ديدم جز تو
كسى را ندارم ،كه بتواند به من كمك كند .بيا و در اين وقت سخت
محتاج كمك و
جا و مكانى و قوت و غذايى به من برسان كه به شدت
ِ
مساعدت تو هستم».
مورچه كه به خاطر كار و زحمت ايام بهار و تابستان و به خاطر اينكه فكر
آينده را كرده بود حاال راحت و آسوده در النه خود از نتيجه زحماتش
بهرهمند بود بدون اينكه تكبر و غرورى نثار بلبل كند و زخم زبانى به او
بزند در كمال آرامى به بلبل گفت« :اگر به ياد داشته باشى همان موقع
كه تو گِرد عارض يار از اين طرف به آن طرف پرواز مىكردى و به افتخار
دلدار آواز مىخواندى به تو هشدار دادم و مدتها نصيحت كردم كه اين
زندگى امروز و اين زيبايىها دوام ندارد و اين كارهاى تو بيهوده است.
اصرار كردم كه زندگى سختى در كمين و زمستان در پيش است تو به
حرفهاى من توجه نكردى و سخنان مرا به مسخره گرفتى و االن كه به
حرفهاى من رسيدهاى و نتيجه آن همه بىفكرىهاى خودت را دارى
مىبينى ،آمدهاى و از من كمك مىخواهى .بايد به تو بگويم آنچه طى
مدت طوالنى از قوت و دانه و غذا تهيه كردهام فقط براى غذاى ساالنه
خودم مىباشد و اضافهاى كه به تو بلبل سربههواى نصيحتنشنو بدهم،
ندارم .النهى كوچك من هم گنجايش تو را ندارد .برو ...برو و در همان
چمنزار كه خانه داشتى ،مسكن گزين و غذاى خودت را از دلبر طنازت،
گل ،بخواه! فهميدى؟ برو! برو مىخواهم در النهام استراحت كنم .مزاحم
من نباش».
اين را گفت و د ِر النهاش را به روى بلبل بينوا بست و او را در سرماى
سخت ،تشنه و گرسنه تنها گذاشت .گرچه شايد به ظاهر كار مورچه
زياد موجه جلوه نكند ا ّما مورچه در توان خود نمىديد كه بتواند به بلبل
كمك كند .از قديم و نديم گفتهاند« :چراغى كه به خانه رواست به مسجد
حرام است».
S a r m a d
N o 31 & 32 / Aug & Sep 2 0 1 3

15

