
  از بهلول يداستان كوتاه و خواندنچند  
  

  خاتون و بهلول زبيد
و طراوت آب، غصه  پاكي …كرد ينشست و به آب نگاه م يدر ساحل م. آمد يگرفت به كنار رودخانه م يوقت دلش م هر 
ل هـ     .كـرد  يم ينشست و مثل بچه ها گل باز يبود همانجا م يكاراگر ب. شست يرا م يشها كنـار   ياآن روز هـم داشـت بـا گـ

  .گذاشت ييباغچه چند ساقه علف و گُل صحرا يو تو ددرست كر ييخانه باغچه ا يجلو. ساخت يرودخانه، خانه م
بـه كـارش   . ازخدمتكارانش به طرف او آمد يكيبا ) يفههمسر خل(خاتون  يدهزب. برگشت و نگاه كرد يدشن ييپا يناگهان صدا 

  ي؟ساز يبهلول، چه م: فتو گ يستادسرش ا يباال يفههمسر خل. ادامه داد
  .سازم يبهشت م: گفت يجد يبهلول با لحن 
  !ي؟فروش يآن را م: كند، گفت يم يدانست بهلول شوخ يهمسر هارون كه م 
  .فروشم يم: بهلول گفت  

  است؟ ينارآن چند د يمتق -
  .ينارصد د -
  .خرم يمن آن را م: خاتون گفت  يدهزب 
  .دهم يو به تو م يسمنو يبهشت مال تو، قباله آن را بعد م نيا: را گرفت و گفت  يناربهلول صد د 
  .زد و رفت يخاتون لبخند يدهزب 
را صـدقه داد،   ينارهاتمام د يوقت. سكه به او داد يك يدرس يريراه به هر فق ينب. سكه ها را گرفت و به طرف شهر رفت بهلول، 

  .راحت به خانه برگشت يالبا خ
كـه بـا جـواهرات هفـت رنـگ       يـد د ييباغ، قصرها ياندر م. شد يبايياب، وارد باغ بزرگ و زخاتون همان شب، در خو يدهزب 

 يزهـا، از كن يكـي . بودند يستادهآماده به خدمت ا يبا،ز يزهر درخت چند كن يرز. داشتند يبيباغ، عطر عج يگلها. شده بود ينتزئ
  !!! يا يدهاست كه از بهلول خر يقباله همان بهشت ينا:  گفتخاتون داد و  يدهرنگ به زب ييطال يورق
  .كرد يفهارون تعر يبود برا يدهرا كه د يو خواب يدنبهشت خر يماجرا يشد از خوشحال يداراز خواب ب يدهزب وقتي

بهلول به قصر آمد، هارون به او خوش آمد گفـت و بـا    يوقت. از خدمتكارانش را به دنبال بهلول فرستاد يكيصبح زود، هارون  
بـه   يفروختـ  يـده را كه به زب يياز همان بهشت ها يكي: به بهلول داد و گفت  يناربعد صد د. از او استقبال كرد يو گرم يمهربان

  !من هم بفروش
  !!!فروشم  يبه تو نم: سكه ها را به هارون پس داد و گفت  بهلول،
  .حاضرم بدهم ي،خواه يم يشترياگر مبلغ ب: گفت  هارون

  !!!فروشم ينم ي،بده هم يناراگر هزار د: بهلول گفت  
  چرا؟:  يدناراحت شد و پرس هارون

  !فروشم يمن به تو نم ي،بخر يخواه يو م يدان ياما تو م يد،خر يدهخاتون، آن بهشت را ند يدهزب: بهلول گفت  



  يبغداد يدبهلول و جن حكايت
  

 يوانـه د يگفتند او مـرد . يدال بهلول را پرساحو يخاز عقب او، ش يدانرفت و مر يروناز شهر بغداد ب يربغداد به عزم س يدجن شيخ
  .يافتند ييپس تفحص كردند و او را در صحرا. كه مرا با او كار است يدگفت او را طلب كن. است
عـرض كـرد مـنم     ي؟هسـت  يچـه كسـ   يدبهلول جواب سالم او را داده پرس. مانده سالم كرد يرتاو رفت و در مقام ح يشپ شيخ
  ..يعرض كرد آر كني؟ يبغداد كه مردم را ارشاد م يخش ييتو فرمود .يبغداد يدجن يخش

بـه   دارم، يو لقمه كوچك برمـ  خورم يخود م يشو از پ گويم ياهللا م عرض كرد اول بسم ي؟خور يفرمود طعام چگونه م بهلول
و هر لقمه  شوم يحق غافل نم يادو در موقع خوردن از  كنم ينظر نم يگرانو به د جوم يو آهسته م گذارم يطرف راست دهان م

  ...شويم يآخر دست م وو در اول  گويم ياهللا م بسم خورم يكه م
كه هنـوز طعـام خـوردن خـود را      يدر صورت يكه مرشد خلق باش خواهي يفشاند و فرمود تو م يخبرخاست و دامن بر ش بهلول 
  .و به راه خود رفت داني ينم

و از عقب او روانه شد تا بـه   يدشن يدبا يوانهو گفت سخن راست از د يدخند. است يوانهمرد د ينا يخش يا: را گفتند يخش مريدان
  .داند يكه طعام خوردن خود را نم يبغداد يخجواب داد ش ي؟چه كس يدبهلول پرس. يداو رس
  .يعرض كرد آر داني؟ يسخن گفتن خود را م يافرمود آ بهلول
 گويم يو به قدر فهم مستمعان م گويم ينم حساب يو ب گويم يعرض كرد سخن به قدر م گويي؟ يچگونه سخن م يدپرس بهلول

علـوم ظـاهر و بـاطن را     يقكه مردم از من ملول شـوند و دقـا   گويم يو چندان سخن نم كنم يو خلق را به خدا و رسول دعوت م
  .كرد يانب اشتپس هر چه تعلق به آداب كالم د. كنم يم يترعا

  ..داني يم نمگفت گذشته از طعام خوردن سخن گفتن را ه بهلول
 ي؟چـه توقـع دار   يوانـه است؟ تـو از د  يوانهمرد د ينا يديد يخش ياگفتند  يدانمر. افشاند و برفت يخبرخاست و دامن بر ش پس
  .دانيد يگفت مرا با او كار است، شما نم يدجن
خن گفـتن خـود را   تـو كـه آداب طعـام خـوردن و سـ      خـواهي؟  يبهلول گفـت از مـن چـه مـ    . يدبه دنبال او رفت تا به او رس باز
  .يعرض كرد آر داني؟ يخود را م يدنآداب خواب ياآ داني، ينم

 يـدن پس آنچه آداب خواب شوم، يخواب م  عرض كرد چون از نماز عشا فارغ شدم داخل جامه خوابي؟ يفرمود چگونه م بهلول
  .داني يرا هم نم يدنكه آداب خواب يدمبهلول گفت فهم. كرد يانبود ب يدهرس) السالم يهعل(كه از حضرت رسول 

  .ياموزمرا ب اهللا يال تو قربه دانم، ينم يچبهلول من ه يدامنش را بگرفت و گفت ا يدجن يزدبرخ خواست
  .ياموزمتو را ب يخود معترف شد يگفت چون به نادان بهلول
گونـه   يـن و اگر حـرام را صـد از ا   يدهمه فرع است و اصل در خوردن طعام آن است كه لقمه حالل با يكه تو گفت ينهاا بدانكه

  !يراًگفت جزاك اهللا خ يدجن. دل شود يكيندارد و سبب تار يدهفا ياوريآداب به جا ب
 يـا مطلـب دن  يا يغرض يباشد و اگر برا يخدا يرضا يدرست باشد و آن گفتن برا يتدل پاك باشد و ن يددر سخن گفتن با و

  .باشد يكوتربهتر و ن يپس سكوت و خاموش. آن وبال تو باشد ييهر عبارت كه بگو.. و هرزه بود يهودهب ياباشد 
 يو حسـد بشـر   ينـه در دل تو بغض و ك يدناست كه در وقت خواب يناصل ا. همه فرع است يكه گفت ها يندر خواب كردن ا و

  .نباشد



  غذا يو بو بهلول
   

خوشـش آمـد    يشـد بلند م يگكه از سر د يرافتاد از بخا يكه چشمش به دكان خوراك پز يكردازبازار عبور م يروز عرب يك
 يـد وبا يمـن اسـتفاده كـرد    يـگ هنگام رفتن صاحب دكان گفت تو از بخار د يخوردو م يگرفتكه داشت بر سر آن م يتكه نان

 ياز بهلـول تقاضـا   يگذشـت كـه از آنجـا م   يـد درمانده بود بهلول را د اكه از همه ج يچارهمردم جمع شدن مرد ب يپولش را بده
  مرد از غذاي تو خورده است؟ ينا ياد ،بهلول به آشپز گفت آقضاوت كر

 يندر آورد و بـه آشـپز نشـان داد و بـه زمـ      يـبش بهلول چند سـكه نقـره از ج  . آن استفاده كرده است ياز بو يگفت نه ول آشپز 
  .يربگ يلآشپز صداي پول را تحو يوگفت؟ ا يختر
غـذا را بفروشـد در    يكـه بـو   يكسـ «:بهلول گفت مطابق عدالت استچه قسم پول دادن است؟  ينا:گفت  يرآشپز با كمال تح 

  »كند يافتپول در يصدا يدعوض با
  



  يازمندانن يانپول م يمو تقس بهلول
   

 يفهبعد آنرا به خل يبهلول وجه را گرفت و لحظه ا. قسمت كند يازمندانفقرا و ن ينبه بهلول داد كه ب يمبلغ يدهارون الرش روزي
  .بازگرداند

مـاموران   ينمب يچرا كه م. يافتمن يرترمحتاج تر و فق يفههر چه فكر كردم از خل: امر را سئوال كرد، بهلول گفت ينا يلدل هارون 
است،  يشترتو از همه ب يازكه ن يدمجهت د يناز ا يزند،ر يتو م يو در خزانه  يرندگ ياز مردم باج و خراج م يانهتو به ضرب تاز

  دمگردانلذا وجه را به خودت باز
   

  



  عادالنه يمو تقس بهلول
   

بـه طمـع    يكـرده و سـلطان عثمـان    يـز را ت يدندان طمـع عثمـان   يدشوار افتاده بود، و آن دشوار يرانيانكار بر ا يروزگار گويند
ن را بترساند و پس از آ يرانياناست، تا ا يرفرستاد كه همان سف يلچيپس ا. دوخته بود يرانيانا هاي يچشم بر دشوار ييجهانگشا
  .كند يشكار خو

 يبـه روز مـذاكره رسـم   . هـا كردنـد   نشـاندند و خـدمت   يآمد و آنچنان كه رسم ماست با عزت و احتـرام او را در كـاخ   ايلچي 
كـه   يـر وز. اسـت  يكشـوردار  يرمذاكره حساس است و بدون بهلول رفتن به آن دور از تدب ينشدند كه ا يرا يكهمه  يالنوك

و  يكبود و با ن ياربهلول كه هش. و خواهش كرد او هم همراه باشد خواستو بهلول را  يرفتذمردم پ يالنخردمند بود گفته وك
  .يرفتنگفت و پذ يچبد جهان آشنا، ه

. سفره نشسته بـود  يدر آن سو يعثمان يرسف يبهلول روبرو. پرداختند نوازي يهمانگستردند و آنچنان كه رسم ماست به م سفره 
 يبـه ناگهـان كـارد    يعثمـان  يرسـف . آراسته يباييو به ز يختهزعفران بر آن ر يدند،و بر سفره چ بزرگ، هاي ينيپلو آوردند در س

برداشت  يقاشق. نگفت يچبهلول ه. به بهلول انداخت يو نگاه يدكش يشخو يپلو بود به سو يبرگرفت و هر چه زعفران بر رو
پلو را بـه هـم    يشبرآشفت و با كارد خو يرسف. گذاشت يرسف يبرا يگرد يمخود آورد و ن ياز زعفران سو يمين يارو با ادب بس

. سـفره پراكنـده شـده بـود     يهم بـه هـر سـو    پلواز  يو بخش شد يم يدهد يشد كه كمتر زعفران ييآنچنان بلبشو. زدن آغاز كرد
  .رفتن دادو خوراك وانهاد و دستور  ياوردآشفته شد و تاب ن يرسف. پلو انداخت يكرد و دو گردو به رو يببهلول دست در ج

كه خردمند بود امـا در كـار بهلـول وامانـده و از تـرس       يروز. ها نشسته و رفتند خوردن خوراك و با شتاب بر اسب  يب ها عثماني
ناروشـن   ينـده شد و آ يختهها به هم ر كوسه بود، همه كاسه يچه كار ينرنگش مانند زعفران گشته، ناالن شد و به بهلول گفت ا

 يـده همگان ادب بهلول بر سفره د. يدآن پرس يچگونگ يروز. نبود يو بهتر از آن شدن يافتان يمذاكره پابهلول پاسخ داد . است
  .بگفت يزن يشخو يرو كاست تدب كم يبودند و او ب

و نـه بـا قاشـق،     يدنخست آن كه با كارد آغاز. گفت يزدو چ يد،كش يشخو يآنگاه كه كارد برگرفت و همه زعفران سو سفير 
كـه   يعنـي . يدمكشـ  يشپـ  يمـي من قاشق برداشـتم و ن . يدشو يمهمه جهان از آن ماست، تسل ينكها يگرو د كشيم يم يغكه ت يعني

گـردو   ينو ا. دو گردو انداختم يزاو برآشفت و پلو به هم زد و من ن. هم از ما يمياز آن شما و ن يمن يست،ن يدنكش يغبه ت يازين
 يـر وز. يسـتي ن يرانـي مگـر ا  ي،شـما چگونـه نـدان    يـد، شود همه دانند كه چه گوچون دو  يند،به آن جوز هم گو يكه در قم و ر

  .بر بهلول خواند ها ينشد و آفر ينشرمگ
اند، از آنجا كـه بـه روز    گفته يزداشت، دانا ن ياربس هاي يوانگيبود الپر، و د اي يوانهد ياست كه بهلول را كه به راست ينگونهبد و 

  . مغز بود خوان خشك گنده دماغ و فقه باف حادثه خردمندتر از هر فلسفه
  


