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كاوه مىگويد:
جمعه بود.

شيدا دوستم فرّى كنم امبيرون خانه بودم و مىخواستم باز
هنوز نيامده بود.

هى آهنى خانهمان، دروازِشيد بيايد، دربا خودم گفتم: تا فر
فوتبال من است!

د به در.لين شوت محكم خورّق!… اوَرَت
ه… آخ جون!ــ : عاليه!… توى درواز

دم.تاب كره پردوبار
ه.دم توى دروازست زاين بار هم در
: جامنى جان! ــ

ق…َرَتَق… تروق… شدم؛ ترتاب كرت پرّا به شدچند بار ديگر توپ ر
م.ت ببرّى ساعتها لذخيلى خوب بود!… من مىتوانستم از اين باز

د!ا… ناگهان سر جايم خشكم زّام
ان!…احت و نگرآقاى همسايه روى ايوان بود!… نار

آن باال به دنبال كسى مىگشت. از

با خودم گفتم: خوب است گوشهاى پنهان شوم.
م شكايت كند.نش كند يا به پدر و مادرا سرزسيدم مرمىتر

ا ديده بود!ا ديگر دير شده بود؛ او مرّام
ا پايين انداختم.م رت مىتپيد. سرّقلبم به شد

ا داشتم ولى…ى رانتظار هر چيز
ا تكان داد؛ آن هم با لبخند!ش رى نگفت. فقط سرعجيب بود!… او چيز

خيلى خجالت كشيدم.
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: واى… خداى ــ
من… حاال چه كنم؟

معلوم شد كه زيادهروى
دهام.كر

ىدم با بازفكر منىكر
انت ديگرّخود، باعث اذي

شوم.
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آقاى همسايه مىگويد:
ظهر جمعه بود. همه جا ساكت بود.بعداز

ده بودم.احت پيدا كراى استر خوبى برِصتپس از يك هفته كار، فر
از كشيده بودم. هواى خوبدر ايوان خانه در

ى بود.و دلپذير
ده بود كه ناگهان صداىه خوامب برتاز

د؛وحشتناكى به گوشم خور
 خانهى همسايه بود.ِ آهنىِدر

ده شده بودم. هيجانزًمن واقعا
ق… و…ََره… تچند حلظه بعد دوبار

ق…َرَتَش
اان شدم؛ بلند شدم. كوچه رخيلى نگر

دم؛ جز پسر كوچك همسايه كسى آنجا نبود.نگاه كر
دم.ا نگاه كراو ر

د.او هم از آن پايين با خجالت نگاهم كر
ت مهربانى داشت!چه صور

معلوم بود كه…

د؟ى كرفتارا آقاى همسايه با كاوه چنين رچر 
ى گذاشت؟فتار آقاى همسايه در كاوه چه تأثيرر 
دم؟مىخواهى بدانى اگر من به جاى كاوه بودم، چه مىكر 

 ادامهى اين داستان چه مىشود؟

س درِههايى شبيه داستانمن مىتوامن داستانها يا خاطر 
ار همسايگانت و آزّهايى كه باعث اذيهى كارتعريc كنم؛ دربار

هى…ا خشنود مىكند؛ دربارهايى كه آنها رمىشود و كار
دماحتى مرىمان موجب ناراى اينكه بازمن و دوستامن، بر 

اى مثال، ما…ه مىكنيم؛ برّد زيادى توجنشود، به موار
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ظه  ١ساعت      ع ر  د  بعدازظهر ب
د.ار دارف ما، كوههاى بلندى قرسيدهايم كه در دو طربهجايى ر

اف، حلظهاى به ما امان منىدهد.ههاى بلند اطرّآتش گلولههاى دشمن، از روى تپ
د.ى همچنان ادامه دارگيردر

ظه  ٣ساعت      ع ر  د  بعدازظهر ب
دهايم.ها پيشروى كركيلومتر

د كوتاهتر شدهار دارهاى دفاعى دشمن كه در آن سوى دشت قرفاصلهى ما با سنگر
است.

ا تا افق ديد. روبهرو رِ پهناورِتاز اينجا مىتوان متام دش

ظه  ٤ساعت      ع ر  د  بعدازظهر ب
ى كاسته شده است.گيرت درّاز شد
ماست!كمفرُى بر منطقه حموزا سكوت مرّند امر منىزَنده پى نيست و پر خبرًاظاهر

فتهايم.ده و در آن پناه گرست كراى خود درهاى كوچكى برمانده، سنگربه دستور فر
كت اضافهاى منىكنيم.ها ماندهايم و هيچ حردر سنگر

كهاى كوه، برِهاى دشمن، در ميان شكافخوب كه نگاه مىكنيم مىبينيم، پشت سنگر
ختان كوتاه پوشيده شده است.د كه با درار دارآب قررُپ

مان مىدهد.ارتهاست كه آب قمقمهها متام شده و تشنگى سخت آزّمد
ت تشنگى بىحال شدهاند.ّت مجروحان نيز خوب نيست؛ بعضىها از شدّوضعي

كاش مىشد به آنجا برويم و آب بياوريم!
كات دشمن.فنت حرنظر گرى داريم: ماندن و زيرا اكنون وظيفهى ديگرّام
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ت  ت  ساعت س د٥٥ساعت س د بعدازظهر ب  بعدازظهر  ب
از و نياز با خدا هستيم.اى رصتى برتهاست كه بهدنبال فرّمد



ظه  ٦ساعت      ع ر  د  بعدازظهر ب
وى مىكنيم.َرى پيشبا نيروى بيشتر

فته است.ت گرّه آتش گلولههاى دشمن شددوبار
ما نيز بر سر دشمن آتش مىريزيم.

هاى دشمن حلظه به حلظه كمتر مىشود.فاصلهى ما از سنگر

ر   و  نزديك غروب 
سيدهايم.ها رديگر به سنگر

ى از نيروهاى دشمن نيست.اثر
ى شدهاند.ارخمى و يا فرآنها يا كشته و ز

ام است.منطقه آر
در مقابل ما، باد، سبكبال روى ساقههاى كوتاه و كمپشت علcها كشيده مىشود و

ا خم مىكند.آنها ر
ديك است.كه، ديگر به ما خيلى نزآن بر

ار شروع مىشود؛ جايى زيبا، پر از علcهاى سبز و اللههاى وحشى!از اين پس، علcز
د.ك از ابر دارآسمان، در پشت سر، يك اليهى ناز

ند.خى مىزام به سرامآرشيد در افق، آرنور خور

ازو نياز با خدا داشته باشم.نامهى راى خودم بربر 
نامهى من…بر

دند؟اموش منىكرا فرى با دشمن، عبادت خدا رگيرمان درى در زّگان حتمندچگونه رز 

±∏



±π



≤

ه سر از تخم درا از تنهى من باال مىكشيد. صداى جوجهها كه تازام و بىصدا خود رآر
د.ا بيشتر مىكريش ر١ده بودند، اشتهاآور

ىگ سبزدم تمام ريشههايم خشكيده و ديگر برده بودم كه احساس مىكرآنقدر هيجانز
ا كمى جوجهها زودتر بيايد. شاخههايم رِدم مادربر شاخههايم نمانده است. خدا خدا مىكر

ى داشت.اى جوجهها خطر بيشترا اين كار برّتكان دادم تا شايد آن حيوان بدجنس بيفتد ام
د؟ان بودم. خدايا، چه مىشد كرسخت نگر

سيده،كى غذا بر منقار. هنوز به النه نره مادر جوجهها آمد؛ خسته و بىحال، با اندباالخر
ه خطر شدهّفت. جوجهها متوجاغ جوجههايش رد و به سرها كرا رد؛ غذا را احساس كرخطر ر
ى كنند.كوچكتر از آن بودند كه بتوانند كارا ّامبودند 

ا او بدونّد و به مار حملهور شد اما تيز كرفت؛ پنجههايش رنده از من فاصله گرپر
س، به خزيدن ادامه داد.تر

د.كت كرفى كوتاه حرّا باز هم مار پس از توقّد امه حمله كرنده دوبارپر
ه …و دوبار

و باز هم …

مادر جوجهها تا النه فاصلهى زيادى داشت. جوجهها در خطر بودند و ديگر از دست
ى بر نمىآمد.مادر كار
صت زيادى نداشت.ه فرندهى بىچارپر

ا نداشتم.ه رمن طاقت ديدن اين منظر

مى لرزيد.ناگهان شاخههايم به نر
 باغ …ِام گفت: «صاحبگهايم پيچيد و با صدايى لطيc و آرنك البهالى برُنسيم خ

 مهربان … او… آنجاست.»ِدگ … آن مرد بزرآن مر
فت تا ازعت دور شد. رد و به سرها كرا رنده با شنيدن اين صدا ناگهان جوجههايش رپر
ى بخواهد. باغ يارِ مهربانِصاحب

دن عالقه به خور. اشتها :.        ١

ندهسنهاى كه هر لحظه به النهى پرمن ماندم و جوجههاى بىپناه و مار گر
ديكتر مىشد.ديك و نزنز

≤



≤±≤±



≤≤≤≤



≤≥

ــ : «خدايا كمكشان كن!»

تى كوتاه …ّپس از مد
سد.صاحب باغ آمد تا به فريادمان بر

ا نجات داد؛د و جوجهها راو به مار حمله كر
ام شد.نده آرپر

فتند.ه گرشاخههايم جانى دوبار
ق پيشانىاشضايت عر رِ باغ كه به كمك جوجهها آمده بود، با لبخندى از سرِصاحب

هايى گفت.ا كنار گذاشت؛ به تنهى من تكيه داد و زير لب چيزد. چوبدستىاش را پاك كرر
امى گفت: «خداى من!آمد و به آركت درمى البهالى شاخههايم به حره به نرنسيم دوبار

نده، كمك كند! »ستادى تا به پرا فرد رچه به موقع، اين مر
د: صاحب اينمه مىكرمزد و با شادى زگهايم پر مىزاه نسيم، البهالى برنده همرپر

باغ، انسانى مهربان است، او …

فتهاند وگ شده و راكنون ساليان سال است كه من اين جا هستم. آن جوجهها بزر
ى جوجههاى آنها نيز…ّحت

اغ جوجههاى به سرا ديگر هيچ مارّند امندههاى زيادى بر شاخههايم النه دارهنوز هم پر
نمىآيد.

ى بنويسم پس، داستانا از زبان شخص ديگرمن مىتوانم داستان ر 
ا اينگونه شروع مىكنم …خودم ر

ا نجات داد چه احساسى داشت؟وقتى صاحب باغ جوجهها ر 
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