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 کرمي حقي 
 

يک فراخوان عمومی دادند    بود، ناچار   گرفته  ميان شريها باال    در  حبث   
روز مجعه، در   «: چسباندند به اين مضمون   ای  و روی هر درخت جنگل اعالميه       

 .»باره گرگ ها تصميم خواهيم گرفت ميدان بزرگ جنگل، در
در اين ميانه   .  در ميدان بزرگ مجع شدند      حيوانات جنگل . مجعه شد 

شري روی کندة بلند ميدان قرار گرفت،        . اثری از گرازها و گرگ ها نبود       
شانة دندانه درشتی را ـ که مهيشه به هم راه داشت ـ به يالش کشيد و                   

 :شروع کرد
ساليان سال است که ما مهگی تالش        ! حيوانات عزيز، دوستان خوب من    « 

نند در اين جنگل با صلح و آرامش زندگی         ا حيوانات بتو  کرده امي که متامی   
گر چه صلح و آرامش کامًال حمقق نشده است، اما بايد گفت که ما                  . کنند

امروز . شريها سهم بزرگی در اين هم زيستی مساملت آميز به عهده داشته امي            
اگر سگ و گربه در کنار يکديگر به آرامی و بدون هيچ درگريی و خون ريزی                

ر می گذرانند، مرهون زمحات و کوشش های شبانه روزی است که ما                 روزگا
مشا خوب  .  برای اين جنگل متحمل شده امي      حيوانات با دوستی و هم فکری هم      

به ياد می آوريد که سال پيش، وقتی کفتارها به النه های ما شريها محله                 
 و  کردند و دوستان و مهسران و توله های مان را با بی رمحی متام دريدند                

 خوردند و خبشی از جنگل را به آتش کشيدند، چگونه 
البته در  . دست به دست هم دادمي و کفتارها را از ميان خود بريون راندمي             

مهکاری الزم را نداشتند، بعيد هم نيست         اين مبارزة مهه جانبه، پلنگ ها       
امروز خطر  . که هنوز بعضی از کفتارها پيش پلنگ ها خمفی شده باشند              

اگر ديروز خطر   . ريبان گري اين جنگل آرام و خوشبخت شده است          ديگری گ 
کفتارها بودند، امروز ما گرفتار گرگ هايی هستيم که هر حلظه ممکن است               

مي که  ه ا ما شريها به اين نتيجه رسيد     . منافع ما را مورد محله قرار دهند      
شري من به عنوان پريترين     . چاره ای جز از ميان برداشنت گرگ ها منانده است         

بدهند تا  جنگل از متام حيوانات خواهش می کنم که دست ياری به ما              اين  
 ».متشکرم. گرگ ها را از ميان خود بردارمي

. سخنرانی شري با تشويق مجعيت ـ به خصوص روباه ها ـ به پايان رسيد              
حيوانات، که در سکوت به حرف های شري پري گوش داده بودند، اول هلهله و                

ة جعميت، در حالی که سرفه      م پلنگ در ميان هلهله و مهه      .بعد مههمه کردند  
می کرد، عصا کشان به مست کندة بلند رفت و به زمحت روی آن قرار گرفت،                  

 :عصای خود را بلند کرد و فرياد زد
 »!به پلنگ ها اجحاف شده است«

 :پلنگ ادامه داد. حيوانات ساکت شدند
نکرده امي بلکه هر کفتاری     ما نه تنها هيچ کفتاری را در ميان خود خمفی           «

از اين  . را که يافته امي به شريها يا دوستان نزديک آهنا حتويل داده امي              
گذشته، ما فراموش نکرده امي که سال ها پيش مهني شريها چه محلة                        

. در آن زمان، من جوان بودم      . ناجوامنردانه ای به خانه های ما کردند       
ند، پلنگ پريی که در آرزوی ماه        نگ را از جنگل بريون کرد     لآهنا پريترين پ  

بايد بگومي ما پلنگ ها نزديک ترين مهسايه        ! بارة گرگ ها   اما در ... بود
اگر گرگ ها برای جنگل خطر دارند، يقينًا اين خطر بيشرت            . گرگ ها هستيم  

 با گرگ ها در جنگ بوده امي و آن ها خوب می                متوجه ماست که سال ها     
آهنا سال های سال پلنگ     .آهنا خنواهيم داد  دانند که هيچ گاه دست دوستی به        

های دلري ما، مهسران وفادار و توله های زبان بستة ما را دريده و به                  
خطر  با وجود اين فکر می کنيم تا زمانی که گرگ ها            . اسارت برده اند  

ی برای ما فراهم نکرده اند، هيچ حيوانی حق ندارد به خانه های                يدجد
 ».آهنا محله کند

از «:  آلود در حالی که مگسی را به دهان می برد گفت             بزجمة خواب 
به هر حال هر چيزی     . اين حلاظ بله، ولی ـ طبيعتًا ـ از يک حلاظ ديگر نه           

ممکن است به يک صورت خاصی وجود داشته باشد يا نداشته باشد، مهم اين                
 »!است که شنونده عاقل باشد

لک می کشيد،   روباه پري در حالی که دمش را به آرامی روی پای لک               
 يعنی مشا می فرمايني ما مهني طوری دست روی دست بگذارمي            «: رو به پلنگ گفت   

فکر که  من  ! اون وقت؟ ... تا اين گرگ پري يه نقشة تازه برامون بچينه           
 ».می کنم اصًال به صالح مان نيست که صرب کنيم



 ما سال های سال تالش کردمي تا جنگلی سرشار از صلح و دوستی و صميميت                 
 بود که هيچ حيوانی به خودش اجازه ندهد که مهني              اجياد شود، برای اين    

طوری راه بيفتد، و خانه و کاشانه حيوان ديگری را بی دليل و صرفًا بر                
خوب، مهان جنگل سابق چه ش بود؟       ... اساس ظن و گمان ويران کند، و گرنه         

آن زمان هر حيوانی ـ توی اين جنگل ـ زورش به يک حيوان می رسيد می                   
حاال هم بايد بر    . آمدمي و گفتيم هر حيوانی حقوقی دارد       خوردش، اما ما    

 که حقوق حيوانات را در آن نوشته امي، عمل          اساس مهان کتاب قدميی خودمان،    
 ».کنيم

آره، هر چه را    «: بزجمه در حال جويدن مگس، به طرز نامفهومی گفت         
 »!نوشتيم عمل کنيم، عمل

م لک لک می کشيد،     روباه پري، که حاال ديگر داشت دمش را به زير شک          
يعنی دوستان خيال می کنن اون گرگ پري پدر سگ حقوق بقيه گرگ ها               «: گفت

! مگه ما چی می گيم؟ ما هم می گيم حقوق حيوانات          ! رو ميده؟ ارواح شکمش   
اما اين گرگ پري مگر اين حرف ها حاليش ميشه؟ اونی که من می شناسم به                 

زورش منی رسه و گرنه مهني      !  مشا مهون گرگا هم رحم منی کنه، چه برسه به من و          
 ».حاال تيکه بزرگة مهه مون گومشون بود

اگر مشا فکر می کنيد که آن گرگ پري حقوق باقی گرگ             «: بوتيمار گفت 
مربوط است، نه به من     » باقی گرگ ها  «منی دهد، اين مسئله به مهان       ها را   

 »آخر مگر من و تو کاسة داغ تر از آش امي پدر من؟! و مشا
رولندی کرد و در حالی که زير لب ادای بوتيمار را در می                شري غ 
چرا چرند  . سر مجعش اين روباه نصف تو هم سن ندارد        ! پدر من «: آورد، گفت 

 »!می گويی آخر، کاکا سيا؟
خنده ای کرد   . روباه پري تنها حيوانی بود که تک مضراب شري را گرفت           

تو که  ! رت بوتيمار حض«: و چشمکی به شري زد، بعد در جواب بوتيمار گفت          
بگو ببينم اگه فردا اون گرگ پري بقية گرگا رو شري             .... خيلی حاليته   

بقيه گرگا رو حتريک کرد و راه افتادن اومدن رخينت           ! بله...ببخشيد...کرد
! سر من و تيکه پاره م کردن، تو جواب زن و بچه منو ميدی؟ منی دی که                   

 و دوست داشتنی جنگل توجه       لطفًا حيوانات حمرتم  ! سر و صدا نکنني    ... پس
ايشون فقط حرف می زنه، پای عمل که برسه از بوتيمار            ... داشته باشن   

آخه قربون شکل   ! می خواد گرگا رو لت و پار کنه؟       ! چه کاری برمياد؟ ها؟   
به خودش جبنبه، گرگا    تا  اين چس مثقال پرنده بياد      ... ماه مهه تون برم   

 »!منقارش رو هم خوردن
بدون اين که حتی يک چني به چهره اش          و  نسردی متام   بوتيمار، با خو  

اوًال من ياد آوری می کنم که ادب، نزاکت، متانت، وقار و             «: بيفتد، گفت 
اين قبيل اصول حيوانی بايستی سرلوحة متام حرکات ما قرار بگريد، ثانيًا             

اگر قرار است مشا هر     . باالخره اين ها قوانينی است که ما هبش تن داده امي          
! يد بنده اين جا برگ چغندرم ديگر      ئ دلتان می خواهد بکنيد، بفرما     کاری

از اين گذشته، گرگ ها دندان      ! پس اين قوانني به چه درد می خورد؟ ها؟         
 »...های تيزی دارند و 

پلنگ که تا اين جای حبث روی کندة بلند نشسته بود، به عصايش تکيه              
 را زمني گذاشت و      داده بود و به حرف های ديگران گوش می داد، عصايش             

 »...گرازها را نبايد! و اما دندان های تيز«: پايني پريد و گفت
بله، اين گرگ   «: بوتيمار ـ بی اعتنا ـ به حرفش ادامه داد و گفت           

اگر االن هبشان محله کنيد،      خيال نکنيد   . ها دندان های تيزی هم دارند      
سته حتويل تان می    قربان صدقه تان می روند وآن گرگ پري را ـ ُقُلپی ـ َکت ب             

 ».برای چنني کاری خيلی از حيوانات کشته خواهند شد. دهند
ببينيد، ! ... نه، نه، نــه  «: بزجمه، که چرتش پاره شده بود، گفت      

ما حيوان های متمدنی هستيم و       که  احساس می کنم     ... نه، نگاه کنيد     
 اگر. برای خودمان به هر حال اصول حيوانی خاصی را انتخاب کرده امي              

قرار بود کسی کشته بشود ـ خوب ـ بگذاريد به جای اين که خودمان برومي                
! آن وقت ما کشته بشومي    ... به استقبال مرگ و کشته بشومي، آهنا بيايند و          

چه . يعنی اگر دوستان تصميم گرفتند که کشته بشومي، بگذاريد آهنا بيايند          
 »...البته اين هم يک جهت خاص دارد! عجله ای داريد؟

! اين ديگر چه جور حرف زدن است بزجمه؟         «:  با صدای بلند گفت     شري
البته به هر حال کسانی کشته می شوند اما          . قرار نيست کسی کشته بشود    

من ـ شري پري    . در ازای آن، ما اين گرگ های ناجوامنرد را از بني می برمي             



 »!طور کلی شري حرف های درستی می زند ـ البته به نظر من
! خوب جناب روباه  «:بوتيمار پوزخندی زد، رو به روباه کرد و گفت         

من آمدم و به خاطر مشا با گرگ ها جنگيدم و آن ها مرا                    اگر فردا   
 »!ة بنده را می دهيد؟ منی دهيد کهچخوردند، مشا جواب زن و ب

روباه که حسابی هبش برخورده بود، نگاهی چپ چپ به بوتيمار انداخت            
لک لک هم مشغول     . اق باز دراز کشيد و شروع کرد به سوت زدن              و ط 

شري روباه در مهان حال چشم و ابرويی برای         . جانورهای توی بدن روباه شد    
 »!بوتيمار رو دادی هااين خيلی به «: آمد که يعنی

بله، به عقيدة ما پلنگ ها هر وقت اين شريها توی کار             «: پلنگ گفت 
های کمرتی را از    اهند توی جنگ هايشان شري     خودشان در می مانند و می خو       

دست بدهند، دست به دامن بقية حيوانات می شوند و آن ها را شري می                    
 »!کنند

ما اين نويد را به مشا  و           ! آقای پلنگ «: شري با عصبانيت گفت    
ببينيم بايد  اما فعًال   ! دوستانتان می دهيم که بعد از گرگ ها نوبت مشاست         

ما شري ها حتی اگر حيوانات ديگر هم مهراهی         . کردچه بايد    با اين گرگ ها   
فردا جواب سالم   از  مان نکنند، گرگ ها را از ميان برمی دارمي، اما اگر             

 »!حيوانی را ندادمي، هبتان بر خنوردهيچ 
بود و رفاقتی قدميی با او      برايش مهم   خيلي  روباه که جواب سالم شري      

ما روباهاهاها هم ددر    «: ار زد و از جا پريد     نداشت، منقار لک لک را ک     
 .و روباها هورا کشيدند» !شريها خواهيم جنگيد... کنار شيـ

اما من يک راه حل ديگر را       «: بوتيمار بالی به منقارش کشيد و گفت       
خطر گرگ ها در    . ز پيشنهاد می کنم   يبه مهة دوستان و حيوانات حمرتم و عز        
دندان های تيز آهنا    فکر می کنم اگر     . اين است که دندان های تيزی دارند      

 »!را بکشيم مهه چيز حل می شود
خيال کرده گرگا عني هويچ     ! آقا رو باش  «: روباه پوزخندی زد و گفت     

شري هم به عالمت تأييد سری      » !منتظر نشسنت تا ما برمي دندوناشونو بکشيم       
 .تکان داد

اگر آهنا به ما اجازه ندادند که دندان شان را             «: بوتيمار گفت  
 ». وقت می توان دربارة محله به گرگ ها صحبت کردبکشيم، آن

 :اما شري گفت» !صحيح است! صحيح است«: حيوانات فرياد زدند 
به نظر  . ما البته خودمان را برای محله به گرگ ها آماده می کنيم           «

چند سال  . ما گرگ ها دغل کارتر از آنی هستند که جناب بوتيمار فرمودند           
يک عده از ما را رديف کرد که بروند           مار  پيش نبود که مهني آقای بوتي      

وقتی سراغ گرگ ها رفتند، هيچ کدام        ! دندان گرگ ها را بکشند؟ چه شد؟       
از گرگ ها دندان نداشتند و گفتند ما خودمان دندان خودمان را کشيده               

اما بعد از مدتی دندان هاشان را تر و متيز از زير خاک در                   ... امي
 »!دهن شانآوردند و دوباره گذاشتند توی 

 »...گراز ها را البته«: پلنگ گفت 
اما اين بار ما مهه جا را می           «: بوتيمار ميان حرف پلنگ دويد      
حتی زير خاک را برای پيدا کردن دندان های آهنا جست و جو می                  . گردمي
 ».کنيم

باالخره، در پايان جلسه، حيوانات با نظر بوتيمار سيه چرده                 
روباه ها تصميم داشتند که در هر حال به          اما شري ها و     . موافقت کردند 

پلنگ مجله ای را گفت که در        البته در پايان جلسه،     . گرگ ها محله کنند   
گراز ها گاهی از گرگ ها       ! گراز ها «: گم شد ديگر  ميان مههمة حيوانات    

 »!خطرناک ترند
بزجمه را هم ساعت ها بعد از پايان جلسه، راسو ها و سنجاب ها از                 

 .ردند تا به خانه اش برود کشخواب بيدار
 

ئن شد  مگرگ پري به بريون غار سرک کشيد و وقتی مط         . نيمه های شب بود    
. چراغ پيه سوز را روشن کرد     . کسی در آن اطراف نيست، به داخل غار آمد        

گرگ جوان  . در نور چراغ پيه سوز چهره گرگ جوان و گراز به چشم می خورد             
گراز هم مشاور   . ة خاصی به او داشت    پسر کوچک گرگ پري بود و گرگ پري عالق        
مدت ها بود که گراز ها در خبش          . خوبی برای گرگ پري به حساب می آمد         

وقتی پيه سوز به داخل غار      . کوچکی از قلمرو گرگ ها خانه کرده بودند        
. کسی هم اين دور و برا نيس      . وقت خوبيه «: نور خمتصری خبشيد، گرگ پري گفت     
 آوردم تا دربارة يه چيزی باهاتون مشورت        من امشب مشا دو تا رو اين جا       



 »!ن
گفت هيچ راهی نيس    . امروز بوتيمار اومده بود پيش من     «: گرگ پريگفت  

! اوضاع بی رخيته رفقا   . جز اين که يه عده بيان دندونای ما رو بکشن            
اين جور که پيداس، شريا و روباها خيال           ! بدجوری هم اوضاع بی رخيته     

 ».بايد يه فکری بکنيم. ندارن از حرفشون برگردن
 »!خب بگو بيان! بيخودی نگرانی پدر«: گرگ جوان گفت

من به بوتيمار گفتم فعًال اجازه منی دم کسی وارد             «: گرگ پري گفت  
اگه اونا بيان، اوضاع     . اما درباره ش فکر می کنم      ... قلمرو من بشه  

حتی اگه اونا بيان دندونای ما رو بکشن، باز         . خيلی بدتر از حاال ميشه    
اگه هم برای دندونامون نيان،      . باها محله نکنن  علوم نيس شريا و رو     م

 ».معلوم ميشه که ديگه حتمًا به ما محله می کنن
. مث اون دفعه هبشون مي گيم بيان           ... خب  «: گرگ جوان گفت   

وقتی اومدن، هبشون می گيم      . دندونامومن در ميارمي و می کنيم زير خاک         
نا رو از زير خاک     سر و صدا که خوابيد، دندو     ! بابا دندون مون کجا بود؟    

گرگ جوان حرفش را که     » !به مهني راحتی  . در ميارمي و می ذارمي توی دهن مون       
 .زد، يک جرعه ديگر سر کشيد

گراز مهون طور که داشت با يک تکه چوب دندانش را برق می انداخت                
شنيدم که حتی می خوان     ... ولی اين بار به اين راحتی ها هم نيس          «: گفت

اگر قرار باشه زير متام قلمرو مشا رو بگردن،           . دنزير خاک رو هم بگر     
 ».حتمًا دندونارو پيدا می کنن و با خودشون می برن

ببني . من هم نگران مهينم   «: گرگ پري متفکرانه سری تکان داد و گفت        
يادش به خري اون روزا که صبحونه و ناهار و شام             ! به چه روزی افتادمي   
 ».گوشت پلنگ می خوردمي
 .»البته با کمک ما«: گفتگراز زير لب 

: گرگ پري برای اين که به گراز بفهماند که حرفش را شنيده، گفت               
اما يادت نره که اون موقع که تو و          ... بله دوست عزيز، با کمک مشا        «

هيچ جا توی اين جنگل هبتان حمل سگ هم منی            رفقات اومدين به سرزمني ما،       
 .»ذاشنت

! اين که مسّلمه  «: تپاچگی گفت گراز، که احساس خطر کرده بود، با دس       
کجا ما رو راه می دادن؟       ... اين جا رسوندين  به  به هر حال مشا ما رو        

 »!توی قربستون! هيچ جا! ها؟
نه، توی قربستون هم    «: سينه ای جلو داد و گفت     گرگ پري از سر رضايت      

با اون گندايی که توی قلمرو پلنگا باال آوردين،            . راهتون منی دادن  
چه رسد به اين که جا و غذا هبتون          ... يشه امستونو بياره    هيشکی روش من  

 ».بدن
اين بود که   ! گراز ديد هوا حسابی پس است و گرگ پري عصبانی می شود           

 .»البته ما که منک پروردة درگاه مشا هستيم«: شروع کرد به چاپلوسی
با يک حرکت سريع،    . گرگ پري وقتی متّلق گراز را ديد، عصبانی تر شد         

دندان های عاج مانند گراز را گرفت و بلندش کرد و با کمر به                يکی از   
 يکی دندانش را هم گرفت و کشيدش باال، طوری          نکوبيد، آن وقت، آ   کف غار   

نگاه خونسرد گرگ به چشم های      . که دماغ به دماغ گراز قرار گرفته بود        
گرگ پسر کاسة چوبی را وسط هوا رها کرد و          . گراز ترسيده دوخته شده بود    

: گرگ پري به آرامی و با خونسردی دِر گوش گراز گفت          . ع کرد به کف زدن    شرو
! دست پلنگا  يه دفعه ديگه از اين زبون درازيا کنی، درسته می دمت             «

 »!فهميدی؟
گرگ جوان هنوز   . گراز که زبانش بند آمده بود فقط سرش تکان داد          

بود، گرگ پري که تازه متوجه موضوع شده         . سوت می کشيد   و داشت کف می زد   
گراز را به سويی پرت کرد و دستش را به سرعت روی دهن پسرش گذاشت و                   

منی فهمی اين وقت شب توی يه جلسة سرِّی نظامی نبايد کف بزنی             ! امحق«: گفت
واقعًا . و سوت بکشی و آواز خبونی؟ حيف اون مهه پلنگ که قربونی تو کردم              

وزه ای کشيد و    گرگ پسر ز  » !کی ها دارم مشورت می کنم      منو بگو با  ! که
 .نشست و کاسة ديگری پر کرد و سر کشيد

... اما«: گراز، در حالی که گرد و خاک را از بدنش می تکاند، گفت            
مشا به  . يه پيشنهاد دارم  .... من قول می دم اين مشورت بی نتيجه منونه          

قبل از اين که بيان، دندوناتونو      . ندونای مشا رو بکشن   داونا بگني بيان    
دندوناتونو بايد بذارين توی دهن ما      . ما زير خاک منی کنني    در ميارين ا  

 ».اونا هيچ وقت به ما مشکوک منی شن! گرازها



شريها و روباه ها هم ديگر از محله به          . جو کرده و دندانی نديده بودند     
بوتيمار به خاطر مهکاری مهة حيوانات از آهنا         . ده بودند گرگ ها منصرف ش   

حيوانات، به فاصله های معني، آتش درست کرده        . تشکر کرد و جشن آغاز شد     
در ميان جشن، ناگهان    . بودند و آواز می خواندند و پايکوبی می کردند         

 »!اون جا رو«: بزجمه فرياد زد
 طوری که راه فرار     گرازها ميدان بزرگ جنگل را حماصره کرده بودند،       

در لبخند آن   . مهة گراز ها لبخند به لب داشتند      . برای هيچ حيوانی نبود   
 .ها دندان گرگ ها می درخشيد


