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  داستان قوزپشت 

مرد . يك روز وقتي كه او شركارش بود. روزي روزگاري يك مرد خياطي در شهر بصره زندگي مي كرد

خياط آن مرد را دوست داشت و تصميم . قوزپشتي را در حال آواز خواندن جلوي مغازه خود مي بيند

زماني . و به خانه خياط رفتندآن د. گرفت تا قوزپشت را به خانه خود ببرد و همسر خود را هم خوشحال كند

بدبختانه در . همسر مرد خياط ماهي بزرگي را براي شام آماده كرده بود. كه به خانه رسيدند شام آماده بود

خياط و همسرش . حالي كه قوزپشت در حال خوردن ماهي بود استخوان ماهي در گلوي او گير مي كند

  . مرد قوزپشت مرد. ودتالش كردند تا او را نجات دهند اما بي فايده ب

مرد خياط و همسرش ترسيده بودند و مي دانستند كه براي كاري كه كرده اند مجازات خواهند شد، 

در نزديكي . بنابراين آن ها تصميم گرفتند تا نقشه اي طرح كنند و از دست جسد قوزپشت نجات پيدا كنند

يده ي خوبي است اگر گناه را به گردن خياط با خود فكر كرد كه ا. خانه آنها دكتري زندگي مي كرد

بنابراين جسد را به دم در خانه دكتر بردند و در زدند و براي چند لحظه صبر كردند خدمتكار . دكتر بياندازد

  . دكتر در را باز كرد و سوال كرد كه چه كسي پشت در است

خياط مقداري پول . كند به سرورت بگو كه ما يك مريض بدحال را آورده ايم تا او درمانش: دكتر گفت

به محض اينكه خدمتكار از پله ها باال رفت تا پيغام را به . اين هم هزينه درمان است: به خدمتكار داد و گفت

  . خياط و همسرش جسد را تا باالي پله ها بردند و آنجا گذاشتند و سريعاً به خانه برگشتند. دكتر بدهد

سپس خود به سمت پله ها رفت و روي جسد مرد . اورددكتر به خدمتكارش دستور داد تا چراغي بي

دكتر نمي دانست آن لش چه چيزي بود و لگد محكمي به بدن او زد و آن را به پايين پله ها . قوزپشت افتاد

  . آن وقت دكتر فهميد كه چه كاري كرده استانداخت وقتي كه خدمتكار چراغ را آورد 


