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معنا كه اينويژه بدين .  ، اثري ويژه از ابراهيم گلستان استداستان 

اثري كه در هيچ يك از كتابهاي.  داستان كمتر ديده و خوانده شده است

توان آن را اثري منتشر نشده به داستاني گلستان نيامده و از اين منظر مي

تنها يكبار آن هم در يكي از دفترهاي زمانه در» دو طوطي«.  حساب آورد

منتشر شده و در گذر پايين  ، جنگي كه در تيراژي ميانه دهه پنجاه آمده

گلستان همچنين داستاني با عنوان.  اين سالها كمتر در دسترس قرار دارد

جوي و ديوار«دارد كه در مجموعه داستان » مرده همسايه من طوطي«

  . را با آن اشتباه گرفت» دو طوطي«منتشر شده كه نبايد داستان » تشنه

، اما به ي گلستان نباشدي بهترين داستانها از جمله» دو طوطي«شايد 

هايي شاخص سبك ، دربر دارنده ويژگي عنوان اثري از اين نويسنده مهم

، طرفداران بسيار كار اوست كه در ميان عالقمندان ادبيات داستاني ايران

.  دارد



من روزنامه.  بيرون هوا ابري بود و نور عصر در گوشه اتاق واميرفت

هاي نازك بافندگي دردست همسرم به ميخواندم و ميشنيدم كه نوك ميله

برخاستم به فكر اينكه قهوه بسازم از پشت شيشه ها ديدم.  هم ميخورد

برگ قديم -، حوض پوشيده بود از برگ دجنب درحوض چيزي سبز مي

اما ميان اين همه.  ، برگ هنوز خشك چروكيده چنار ريخته خيس وارفته

مشكل بود.  طوطي بود.  رفتم ببينم چيست.  اي تقال داشت پرنده  اكنون

، هم هول كرده هم در ميان حوض دور بود از دست.  او را درآوردن

هلش بدهم ، ناچار جز آب چوبي هم نبود كه با آن.  ورم ميكرد –بود 

، به پاشيدن كاري نميشد كرد تا شايد به گوشه ديگر بلغزد و نزديكتر شود

  . او را در آوردم.  همين هم شد.  سنگ ديواره



، ميترسيدم شايد به ضرب منقارش او را از نوك بال گرفتم درآوردم

سرما و خيس بودن او ، ولي انگار.  ، خون بيندازد زخمي به دست من بزيد

او را در.  ، او را درست گرفتم ترسيدم تلف بشود.  ا بي حال كرده بودر

–اي كه زنم آورد ، كمي چالندم و در الي حوله الي هر دو دست گرفتم

، پاييز پرسيدم طوطي چكار به حوض دارد  . ، بستم گذاشتم –گفتم بياورد 

، بعد از سرما و خستگي يا شايد ، از قفس جسته گفتيم حتما مهاجر نيست. 

او را كنار بخاري.  ، آب ديده توي آب افتاده هم كه تشنه بوده

. دوام بيارد ، ، نچايد نخورده باشد نگاهداشتيم با اين اميد كه سرما

و شيشه ها ميترسيدم هم ولش كنم دوباره جان بگيرد بخواهد كه به در

تا اينكه عاقبت ديدم.  هاي توي تاقچه ها را بيندازد ها و تنگ بخورد يا الله

، ول هم نميشد داشت  شود ميان حوله گرفت و نگاه را كه همچنان نمياو 

طوطي را.  هاي پهن پالستيكي كرد ، رفتيم يك صافي آورديم از آن طاس

،اول برنج خشك برايش گذاشتيم.  كنار بخاري گذاشتيم زير صافي قرمز

شب.  بعد از فكرمان گذشت كه طوطي به دوست داشتن قند معروف است

هاي بخوابيم يك سيني مسي گذاشتيم زيرپايش تا فضله  پيش از آنكه

فنجان آب و چند حبه قند و يك پياله نخود.  احتمالي او روي فرش نيفتد

فردا كه جمعه بود او را.  هم گذاشتيم زير صافي سرپوش در همان سيني

پائيز.  حالش به جا آمد.  با شنبه يك قفس برايش آورديم.  مواظبت كرديم

ساكت.  طوطي به خوردن قند و نخود خو كرد. ستان رفت رفته بود و زم

شنيد كه ياد ، روز هيچكس نميĤمد حرفي نمي شايد چون در خانه.  بود

، و دورتر برديم چون گرمتر بود او را در آشپزخانه مي  شب هم.  بگيرد

خواستيم وقتي كه بيداريم از حرف و مي.  هاي خواب و نشيمن بود از اتاق

، وقتي هم كه ميخوابيديم جيغي اگر خوابش به هم نخورداز صداهامان 

. ، نشنويم كشيد بدخوابمان نكند



زنبورها ميĤمدند دور.  وقتي بهار آمد او را به زير سايه گيالس ها برديم

ترسيدي او كرد مي ، وقتي كالغ صدا مي ترسيديم او را بيازارند شكوفه مي

  .رد وقتي نسيم ميĤمد قفس تكان ميخو.  را بترسانند

ها تو طوطي براي خودش خوش بود تا گرم شد و ما ديگر او را شب

اي كمين گربه  ، ديديم اما يك شب كه سخت به جيغ افتاد.  برديم نمي

بندي به شاخه افرا گره زديم و قفس را به آن بستيم جوري.  كرده است

بند بلند تاب قفس را زياد تر كرد اما قشنگتر.  ها باشد كه دور از پرش گربه

، انگار آزاد است چون تر به چشم ميĤمد تكيه ، بي بود زيرا قفس معلق تر

، قالب روي قفس هم كه دور بود از بند نازك را از دورتر نميشد ديد

ي شاخه هاي زبان گنجشك يك طوطييك روز ناگهان ديديم باال.  شاخه

، ولي او ، ميلولد يك لحظه فكر كردم طوطي گريخته است نشسته است

آن طوطي فراز شاخه از كجا.  قفس نشسته بود و نخود ميخوردتوي .  بود

رفت شبها مي  . ، او رفت و صبح باز آمد شب وقتي كه شد. آمد ندانستيم 

.  ميرفت ، در الي برگها گم بود  ها آمد ، شايد شبها ميان شاخه و روز مي

، گاهي گاهي تكان ميخورد  اما هر روز روي شاخه هاي زبان گنجشك

گفتيم آيا هواي اقليمي آنقدر فرق كرده است كه.  ودخاموش و ساكن ب

؟ اوضاع باغ وحش مرتب ههاي استوائي شد ديگر مساعد زاد و نمو مرغ

؟ ناچار قصه موالي روم هم به يادمان هاي همسايه است ؟ يا از خانه نيست

طوطي شبها ميرفت.  آمد گفتيم بايد مواظب بود اين با ديگر كاله نگذارند

. ، و تا سال بعد نيامد اينكه رفتو روز ميĤمد تا 

، اما بهار كه باز قفس را به زير شاخه طوطي كه رفت از ياد ما هم رفت

طوطي هم. جست  ها مي اما دوباره روي شاخه.  آورديم يك روز پيدا شد

تا اينكه طوطي روي.  گشت ، هي دور خود مي خورد در قفس تكان مي

قند چند روز او نخود و يك.  تر اي پائين درخت آمد نشست روي شاخه



روي سنگ حوض و كنار پاشيديم اما براي خوردنشان هيچ از جاي خود

هاي براي ريزه  ، مورچه ي قند هجوم آوردار، تنها مگس ب جنبيد نمي

، گفتم حاال آخر از اين حضور ساكت او من دلم گرفت.  بست  نخود رج

، گرچه ر قفسرفتم كنا.  كه او نميايد اين را رها كنيم همراه هم باشند

طوطي را گذاشتم به.  ، در را گشودم و طوطي را در آوردم دودل بودم

طوطي.  ، آنوقت رفتم دور زمين جوري كه باالئي او را درست ببيند

شايد طوطي قدم بلند.  لغزيد ، مي رفت شروع كرد به رفتن اما درست نمي

در.  ددارد اما كوتاهي قدم اين يكي زياد هم طبيعي به چشم نميĤم برنمي

شد لغزيد كج مي ؛ وقتي كه مي لغزيد ، مي روي خط راست راه نميرفت

شايد هم از بس به گردي قفس خو گرفته بود.  انگار روي دايره ميرفت

.  گشت ، هنوز دور خود مي هاي قفس هم هنوز دايره ميزد بيرون ميله

  . و حد دايره وار قفس انگار رفته بود توي رفتارش ديوار

اي به ، گاهي از شاخه طوطي كه روي شاخه بود گاهي بالي به هم ميزد

زمين همچنان تلو   گاهي صدا ميداد اما طوطي به روي، شاخهاي ميجست 

شايد پاهاش خسته.  ، ولي افتاد يك بار خواست خيز بردارد.  تلو ميخورد

د و، يا اينكه لم پريدن به ياد او نميĤم بود يا بالهايش از نپريدن كرخت بود

اي كه به اينكه رفته رفته گذارش به بته گل سرخ رونده.  خورد تلو تلو مي

هاي زبر ، پا روي شاخه از روي كنده باال رفت.  ديوار تكيه داده بود افتاد

در بال اگر توان.  گير ميانداخت تا تن از الي خارهاي خشك باال بلغزاند

. ، ولي افتاد ولي لغزيد.  پريدن نمانده بود انگار ميل به باال هنوز برجا بود

  . يك چند تكه كرك سبز هم ميان خارها ماند

شايد.  ديدم درست نيست او را رها كردن.  ضرب سقوط گيجش كرد

، يا پاي او دوباره راه دراين تقالها تا وقتيكه قوت پرواز را دوباره بيابد

،، اين بار او سخت افتاد ، پايش شكست ، شايد دوباره از درخت افتاد بيفتد



او را دوباره توي.  ، شايد كالغ او را برد يا گربه او را خورد بالش ريخت

  . قفس كردم

. ، صدائي نداد ، نجست پاييد بالي نزد طوطي كه روي شاخه بود مي

از بال باز و از اينكه پريدن براش ممكن بود بيشتر تنهائيش به چشم.  ميپاييد

دانه هاي ارزن از.  ميĤمد تا روز بعد كه از روي شاخه پيش قفس آمد

، بعد خود ، روي قفس نشست ، دور قفس چرخيد پاشيده زير قفس ورچيد

، نزديك روبروي طوطي توي قفس منقار از چسباند هاي قفس  را به ميله

، شب هم كه ، از آب و تخم آفتاب گردان او ميخورد برد الي ميله تو مي

،من –صدا نشست  ، رفت بروي بام قفس بي ها ميان درخت. شد نرفت  تظر

جا بود اين بي.  انگار فردا صبح بر روي هم هنوز همچنان همانجا بود

، وقتي كه ميشد هر دو پيش هم جدائي و اين ربط از ميان ميله هاي قفس

؟ ديدم تا وقتي كه طوطي باز پرواز را به ياد بيارد ديدم چرا دوري.  باشند

ي، گفتم به نوكرمان يك قفس كه جا قفس براي هردوشان تنگ است

  . بيشتري داشته باشد بخرد تا هر دو پيش هم باشند

، ، ولي فردا ديدم دو طوطي شب دير آمدم به خانه نديدم چه كرده بود

من -اند ، جدا از هم ساكت نشسته ، هر يك در يك قفس روبروي يكديگر

گفتم قفس بخر بزرگ باشد! احمق : از كوره در رفتم گفتم .  دلم گرفت

ه اينكه آن يكي را هم در جاي تنگ ديگريكه هر دو پيش هم باشند ن

! بتپاني ، نفهم

، شايد براي گير آورد  نامردي نكرد و رفت تا روز بعد يك قفس گنده

، شايد از اينكه جفت شايد براي سرگرمي ،  سر بگذارد به من سر به  اينكه

ها را با جوري عروسي و فرصت براي جشن گرفتن يكي كردن طوطي

هاي اكليلي غذ و گل و ته شمع ها ي رنگي و پولك با خرده كا. ميديد 



،اي آراست هاي قفس جور كرد و قفس را به حد حجله زينت براي ميله 

بعد با لبخند آن را براي من آورد انگار اميد آفرين شنيدن هم از من

، اما از كجا خبرداري اين هر ام گرفت و گفتم خوب من خنده.  داشت

گفت اي آقا در اين زمانه كه فرقي نمانده؟ نباشند دو نر يا هر دو ماده 

آنوقت اول طوطي قديمي را از قفس در آورديم كرديم توي.  ديگر كه

هاي پر از قند و تخم آفتاب گردان را در آن جابه جا حجله و آب و پياله

قفس اولي را درآورديم  ، از بند بسته به شاخ درخت قالب سركج كرديم

بعد يك نگاه كردم ديدم هر چيز.  زه را بستيمجايش گير فلزي قفس تا

ي اينكه طوطي دوم به راحتي بتواند از آن عبور كندارآماده است در را ب

.  اش روبرو و جفت دربازان قفس باشد گشاد باز گذاشتيم جوري كه پنجره

اما وقتي كه پنجره را باز كردم طوطي از جاي خود تكان نخورد و جلوتر

، يك ، يك كم كجش كرديم س را تكان داديماول يك كم قف.  نرفت

ها طوطي را به سوي پنجره هل داديم اما طوطي كم با انگشت از الي ميله

، اما شوخي به درد گفتيم داماد كمروئي است.  جنبيد از جاي خود نمي

.  جنبيد طوطي از جاي خود نمي.  ، ما منتظر بوديم خورد و لوس بود نمي

اش سر رفت خواست با دست او را له، حوص ، كه نوكرمان بود آخر حسن

گفتم.  دستش را درون قفس ميبرد . مواظب باش: گفتم . از قفس درآورد 

  . مواظب باش.  دودستي بگيرش :

  . ؟يه دس به زحمت رفت ، آقا دودستي چه جور : گفت

  . منقارش را مواظب باش.  مواظب باش : گفتم

از:  گفت،  ، درش آورد ، طوطي را گرفت دستش درون قفس رفته بود

  . پشت گردنش گرفتمش كه نوك نزنه



؛ ، مرغ از دست او در رفت ، رم كرد حسن ترسيد.  كه مرغ ناگهان جنبيد

ها از الي شاخه.  او رفته بود.  ، دويديم دنبالش ما بيخودي جستيم.  رفت

:  آخر حسن به غيظ گفت.  ديديم او را نمي.  ها گم شد ي شاخه پريد باال

  . سگ پدر در رفت

  . گفتم بهت مواظب باش.  ، حسن رياز بس خ: گفتم 

  . آقا شما حواسمو پرت كردين : گفت

  . موش مرده بازياش به ما گول زد : گفت . درست نگرفتيش : گفتم

از.  گفتين مواظب چنگش باش : گفت.  ده بار گفتم مواظب باش : گفتم

. درش وازه!  اين بابم : ، گفت كه ناگهاني جست . بس صدا دادين ترسيد

  . شكست ، طوطي ميان قفس تخمه مي ه بوددر باز ماند

واز بذار كه وقتي. نه : بعد گفتم  . در را ببند كه گربه سراغش نره : گفتم

  . ها را هم وردار منگوله.  كه اون باز بياد خودش بره اون تو

منگوله ها براي.  منگوله براي قشنگي بود.  آقا چكار داره به منگوله : گفت

  . ديدن ما بود

تنها صداي تخمه.  ا نگاه ميكردم تا ببينم كجا رفته استمن الي شاخه ه

  . شكستن به گوش ميĤمد

. رفته ديگه.  ، آقا ولش كنين. رفتش  : گفت

  . از منگوله هاي تو رم كرد:  گفتم

  .چيزي از الي شاخه ها نميجنبيد 



من الي شاخه . واز باشه يه وقت ديدين كه گربه سراغش رفت در : گفت

  . بيشتر بايد نگش ميداشتيم ما.  داشتين كم نگش:  گفت.  ها نگاه ميكردم

عادت .نه خير ديگه رفتش .  زود ولش كردين : گفت.  جنبيد چيزي نمي

ها به سبزي طوطي نميديدم چيزي در الي شاخه . كم نگش داشتين.  نكرد

خوب ول كن:  گفتم.  تنها از قفس صداي تخمه شكستن به گوش ميĤمد. 

  . ولش كن ، ش ميشه خودش دوبارهپيدا.  ، فعال در را نبند بريم

؟ چكار داره به منگوله. در رفت ديگه .  در رفت : گفت
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