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در یکی از روزهای گرم و آفتابی دو مرد که هر دو هم مسیر بودند در 

مهربانی داشت با  ی چهرهآنها که بیابان به هم برخورد کردند. یکی از 

کرد دستش را دراز  نمود یملبخند رو به مرد دیگر که کمی ابوس و اخمو 

نام همسفرم را در این سفر طوالنی  خواهم یمنام من رحم است.  و گفت:

 بدانم ممکن است؟

بادی در قبقبه انداخت و مرد دیگر زیر چشمی به او نگاهی کرد و 

 رحم است!!!  گفت: نام من بی

دارد با من  حتماًرحم با تعجب به او نگاه کرد و با خود اندیشید 

رمی است. ولی چیزی نگفت و با گ اسم، رحم هم  کند؛ اخه بی   شوخی می

 دست او را فشرد.

تا آنها از این بیابان بگذرند و به مقصد  کشید یمچندین روز طول 

برسند. بنابراین هر کدام به اندازه کافی و فقط برای خود غذا داشتند و 

تا از کمبود آب و غذا در بیایان  کردند یمباید برای غذایشان برنامه ریزی 

 تلف نشوند.

شود و با لبخندی رو به بی رحم گفت: ای خود را گ   روز اول رحم سفره

ی دو نفر غذا در سفره گذاشت. و   برادر بیا با هم غذا بخوریم. و به اندازه

 ی او نشست...  بی رحم آمد و بر سر سفره

ی خود را گشود و گفت: بیا برادر امروز را   روز دوم دوباره رحم سفره

بی رحم بدون کالمی آمد ی من غذا نوش جان کن. و باز     هم بر سر سفره

 و غذایش را خورد و آبش را نوشید و بلند شد.

روز سوم رحم سفره خود را باز کرد اما چون به اندازه چهار روز غذا 

آورده بود و دو روز قبل را با بی رحم شریکی خورده بود چیزی در سفره 

بود ی خود را باز کرده   نداشت. او رو به بی رحم که بعد از دو روز سفره
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ات را بازتر کن تا من   کمی سفرهکرد و گفت: برادر من غذایم تمام شده 

 هم کنار تو بنشینم.

بیشتر غذا بیاوری، من  یخواست بی رحم با صدایی اخم آلود گفت: می 

 در این بیابان بکشم. جور تو را توانم ینمکه 

رحم که از حیرت چشمانش گرد شده بود رو به بی رحم کرد و گفت: 

فیق من دو روز گذشته غذایم را با تو شریک شدم و رسم مهمان ای ر

. تا مقصد دو کنی یمنوازی به جا آوردم و تو االن این گونه با من رفتار 

روز دیگر باقی مانده تا آن موقع من از گرسنگی و تشنگی تلف خواهم 

 این چگونه رسمی است.؟! آخرشد، 

ود و لقمه بزرگی که در بی رحم در حالی که سرش را پایین انداخته ب

فرستاد دور دهانش را با پشت دستش   دهان گرفته بود را با آب پایین می

 خواستی باور کنی.  پاک کرد و گفت: گفتم که من بی رحم هستم. می

و بارش را  کرد یمرا جمع  اش سفرهبی رحم در حالی که دقایقی بعد 

 بیا. خواهی یم. اگر روم یمبست گفت: من   می

از گرسنگی صدای قارو قور شکمش بلند شده بود و رحم در حالی که 

 دلش از دست بی رحم شکسته بود همچون کودکی گفت: نه برو.

 دورترو دور و  بی رحم بدون نگاهی به پشت سرش راهی شد و رفت

 شد تا جایی که شد نقطه کوچکی در چشم.

ی را برداشت و نگاهی به آسمان کرد. گوی اش یدسترحم چوب 

. رحم کرد یممهمان نوازی  یرحم خورشید هم با مهمانان بیابان با بی

اش جاری  شانییعرق از پگرم بود که  آنقدرآهی کشید و راهی شد. هوا 

ها راه رفت، آنقدر که   . ساعتچکید یمشده بود و همچون آب بر زمین 

دیگر تاب و توان از کف برید. در حالی که اولین ستاره شب کویر به او 
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زد او هم بر زمین کویر زانو زد و کمر خم کرد. ساعتی   چشمک می

از  یا نالهگذشت بادی نه به گرمی روز بر صورتش وزید. با خستگی و 

جایش بلند شد. همه جا در سیاهی فرو رفته بود. دانست ساعتی از هوش 

دست ببیند. با  توانست ینمرفته بود. با کمک نور ماه تا چند متر بیشتر را 

را دید.  یا قلعهچند متر آن طرف تر  دید یممانش را مالید وای چه چش

با خوشحالی زمزمه کرد یعنی رسیدم به آبادی... و به سمت دیوارهای 

گلی قلعه دوید. همین که به قلعه رسید آهی کشید و دست بر زانوهایش 

 بیش نیست. یا خرابهاین که قلعه  :زد و نفس نفس زنان گفت

خدایا شکرت همین هم در  :بر لب آورد و در دل گفتیک باره لبخند 

این بیابان نعمتی است و نشانه نزدیک شدن به آبادی است. و رفت و در 

از قلعه نشست و ساعتی را به عبادت و راز ونیاز پرداخت و بعد از  یا گوشه

چشمانش را روی هم گذاشت که ناگهان نگاه کردن به آسمان زیبای کویر 

از جا پرید. اطرافش را با ترس نگاه کرد و چوب  با صدای خس خسی

حیوانی وحشی  حتماً :را محکم در دستش فشرد و با خود گفت اش یدست

است. بعد از کمی جستجو یک جفت چشم کوچک و براق را دید که در 

بدون اینکه آن چشمان او را ببیند خود را کنار  درخشد یموسط قلعه 

به شهر نزدیک هستم. که ناگهان  تماًحکشید و آهسته گفت: روباه است. 

 که گرگ تمام نشده بود ی صدای زوزهصدای زوزه گرگی را شنید و هنوز 

شنید که در آن تاریکی یالهای پر پشتش را که با  صدای غرش شیری را

دید. رحم که چند متر آن شد  میرا خواست  به هوا بر میجنباندن سرش 

 ،جایش خشکش زده بودطرف تر پشت دیوار پنهان شده بود سر 

تکان بخورد و آن حیوانات صدای پایش را بشنوند و شکمش را  ترسید یم

 بدرند پس به ناچار در همان جا چون چوب خشکی ایستاد.


