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 وصيت
در قلب پر عطوفت . قاسم افندی عادت ھای عجيبی داشت  

 جای گسترده ای برای عشق و محبت به و مھربانش

منزلش پر از دسته ھای سگ و گربه بود که . حيوانات بود 

خرد کردن نان و دادن تکه ھای آن به کفتر ھايش بود در زندگی اش   جوالن می دادند اما بزرگترين لذت زندگی اش

رای پرورش و نگھداری از انواع خانه اش النه ھای زيادی بۀ ھرگز گوشت حيوانی را نخورده بود اما در باغچ

چنان با سگ چھارده ساله اش انس و الفت .  اين ھا عشق واقعی وی سر سياه بود ۀرغم ھمه ّاما ب. حيوانات داشت 

که از غم و شادی و غصه و اندوه ھم خبردارباشند از شادی ھم  ی آنئگرفته بود که بدون رد و بدل کردن کلمه ای گو

قاسم افندی نه عائله ای داشت و نه بچه ای و در اين چھارده سال تنھا مونس و . ھگين می شدند شاد و از اندوه ھم اند

 .وی ھمين سر سياه بود که روزگار را با ھم سپری کرده بودند   ھمدم

 نمی توانست ديگر چيزی.  قاسم افندی را دچار پريشان حالی کرد ًبعد از دو روز بيماری سخت ، مرگ سر سياه تقريبا 

به خاطر می آورد که وقتی وی را به .  سر سياه گريه کرد ۀش باشد بيست و چھار ساعت سر جنازتسلی خاطر اندوھگين

بعدھا سر . مکد بانگشتش را مثل پستانی به دھن سر سياه می گذاشت تا . بود   مشت دستیۀ خانه آورد چيزی به انداز

  .ی از انسان ھا دارای فھم و شعور شده بود  قوچی بزرگ و زيبا و خيلی بيشتر از بعضۀسياه انداز

سنگ تمام  قاسم افندی تصميم گرفت در اين لحظات آخر وداع با يار ديرين خود، به رسم قدر شناسی و وفاداری 

با چشمان اشک آلود جسد حيوان نگون بخت را چون جسد انسانی با آب گرم و صابون شست و برايش تابوتی . بگذارد

 در محله ای که ھيچ کس وی را نمی شناخت خانه ای اجاره کرد و به در و ھمسايه و آخوند محل و ھم خريداری کرد و

  ع جنازه دارديمسجد و محله جار انداخت که بچه اش مرده و نياز به تشي

برگزاری مراسم حسابی سر کيسه را شل کرده بود طی مراسم باشکوھی جنازه با تابوت از منزل ۀ از آنجا که در ھزين 

  . ابدی روی دوش مردم برداشته شد ۀوی به سمت خان
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مالی محل و نوحه گران و مرثيه خوان ھا و دعا خوان ھا که حسابی سبيلشان چرب شده بود با ھمراھی جمعيت  

سمت مزار و ه و پس از اتمام مراسم دينی، تابوت ب  نماز گذاشتندۀ تابوت را در صحن مسجد روی سکوی اقام  محله

سر سياه که   .در حقيقت تنھا مشکلی که پيش آمد پس از اين اتفاق افتاد. به راه افتاد   عيت دعا ھا و تکبير ھادفن آن در م

ع کننده در حالی که ھر يجمعيت تشي. آخرين بازی خود را ھم بعد از مرگ بازی کرد حيوان بازيگوش و چغلی بود گويا

ه و مالی محله ھم آخرين دعا ھا و مراسم مذھبی را بجا می يک سعی در تسلی قاسم افندی داشتند دور مزار جمع شد

مور دفن جنازه تابوت را گرفته و در مزار نھادند و در حالی که سعی می کردند تابوت را در قبر جا أدو م  آورد که

مور جا دادن تابوت در قبر بودند أدو وجب دم سگی بيرون زد دو نفری که مۀ تابوت به اندازۀ بدھند يکھو از سوراخ تخت

قاسم . بھت و سرسامی فراگير تمام فضای موجود را به خود گرفت . از ترس تابوت را رھا کرده و به بيرون جھيدن 

اين را . حيوونکی بچه ام دم داشت : که موضوع را ماست مالی کند گفت  خاطر اينه افندی که ھوا را پس ديده بود ب

تابوت را باز کردند در داخل . دو وجب باشد ۀ ی توانست باور کند که در بچه ای دمی به اندازّگفت اما ، چه کسی م

  .سر سياه پيدا شد ۀ تابوت جناز

قاضی پس از شنيدن سخنان مردم و مالی محل رو به قاسم . قاسم افندی را گرفته و کشان کشان به قاضی بردند ۀ يق 

  :افندی کرده و گفت 

ه دفن و کفن سگی ھمانند انسان کردی ؟ مگر نمی دانی که بر اساس آداب و سنن و ارکان دينی اين ـ شما چرا اقدام ب 

  کار شما خالف شعائر دينی ست ؟

  :قاسم افندی  

ـ آه قاضی افندی اگر شما می دانستيد که سر سياه چه حيوانی بود واگر مزيت ھايش را می دانستيد ھرگز من را گناه  

  .کار نمی دانستيد

  :اضی ق 

  ـ مزيت ھای سگی چه می تواند باشد که در قبرستان می شود دفن کرد ؟ 

  :قاسم افندی  

نسبت به کسی بدی نمی کرد و . که بسيار صادق بود و تا آخر عمر قدر دان تکه استخوانی بود که گرفته بود  اول اين 

  بسيار جسور و زيبا بود

  :قاضی  

  .ـ اينھا که دليل نمی شود  

که سر سياه انجام داده است شروع به شمردن تمام  ی آنئدی در حالی که بسختی تحت فشار قرار گرفته بود گوقاسم افن 

  .که در طی زندگی اش کرده بود کرد  کارھای مردم پسندی

خود را فراموش نمی کرد و با دست ۀ موقع پرداخت می کرد فطريه مال خود را ب  ـ حيوان خير دوستی بود زکات 

  . دل آنھا را شاد می کرد ءستمندان و فقراگيری از م

  :قاضی  

  ـ ھمچين چيزی امکان ندارد 

  :قاسم افندی  

و دو فرش ھم   سيس کرده بودأ عموم سقا خانه ای را تعمير و سقا خانه ای را ھم تۀـ حتی در زمان حياتش برای استفاد 

  دينی ھديه کرده بودۀ به مدرس
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  :قاضی  

  ی بکند ؟ئ مگه سگی می تواند چنين کارھاًالـ تو مگه ديوونه ای ؟ اص 

  :قاسم افندی که بسختی تحت فشار قرار گرفته بود ادامه داد  

ش را مردنش وصيتولی شما نمی دانيد چه سگ با کماالتی بود حتی قبل از   نظر مردم سگ بوده اقای قاضی شايد ب   ـ 

  .گفت   ھم به من

  :قاضی که بشدت عصبانی شده بود گفت  

 نه ديگه کار تو از مجنون بودن ھم گذشته ، مردک ديوانه تو فکر کردی ھمه مثل تو روانی ھستن ؟ کی ديده آخه ـ 

  سگی وصيت بکنه ؟

  :قاسم افندی  

  اموالش را به فقير فقرای محله بخشيد. ـ قاضی افندی باور کنيد که وصيت کرد  

  :ورد ادامه داد که از گوشه لباسش کيسه ای در می آ قاسم افندی در حالی 

  طال را به حضرت قاضی افندی بدھمۀ حاوی پانصد سکۀ که اين کيس  ـ ببينيد حتی وصيت کرده بود 

  :چشمش حلقه زده بود به قاسم افندی گفت ۀ در گوش  که اشک قاضی افندی در حالی 

ديگه چه وصيتی  ن مرحومـ خداوند اين بزرگوار را در رحمت خود قرار دھد خوب قاسم افندی تعريف کن ببينيم اي 

می دانيد که بجا آوردن وصيت مرحوم   ِدقت کن تمام و کمال وصيت آن مرحوم جنت مکان را بگيد تا بجا بياريم. کردند 

  .يکی از ثواب ھای بزرگ است 

 

 

 


