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هاي دبستان روسـتا  ي شهر، از ميان بچهعلمي در مدرسه يك مسابقهآباد، براي يرك كوچك روستاي سروشحسن، پس

آمـادگي علمـي او بـراي مسـابقه      .نمـود را مـرور   و مطالب ي گذشته، خيلي تمرين كردطول هفتهر ب شده است. او دانتخا
  رو كمي نگران است.كننده در مسابقه خبر ندارد. از اينهاي شركتخوب است. اما او از توانايي و آمادگي ساير بچه

لبـاس نـو    ؛مشغول انجام كارها براي مسافرت استشود. رگزار ميود. مسابقه، قبل از ظهر ببايد به شهر براو فردا صبح، 
 .ها پـاك كـرد  را از روي آنغبار وكمد در آورد و با دستمالي، گردهاي نو خود را از شكف ،نمودخود را براي پوشيدن آماده 

  ي روستا براي شركت در مسابقه را در جيب خود گذاشت.ي معرفي از مدير مدرسهبرگه
  كنند؛اي خانواده، در آماده كردن او سهيم هستند، همه كمك ميي اعضهمه

پدرش چند اسكناس در كيف پول حسن گذاشت و تعدادي اسكناس هم به او داد تا در جيب شلوارش بگـذارد. بـه او   
  »استفاده نكن. اتهاي توي كيفم نشده، از پولتوي جيبت تموهاي حسنك پسرم! تا پول«توصيه كرد: 

-توي جيب جلو كيف دونه روگندم و شا ياين بسته«و گفت:  نهاددونه، در كيف حسن ي گندم و شاتهمادرش يك بس

ي هحسـن، سـر خـود را بـه نشـان     » بخور تا تقويـت بشـي.   نات گذاشتم. وقتي به شهر رسيدي، قبل از شروع مسابقه، از او
  »چشم مادر، ممنونم.«رضايت تكان داد و گفت: 

گلنـاز  » چيه؟ چرا نگراني؟!«كرد. حسن به او گفت: كيه داده بود و با نگراني حسن را نگاه ميخواهرش گلناز به ديوار ت
نـه!  «حسن با خنده گفت: » . آخه تو اونجا تنهايي. حسنك! كاش من اونجا همراه تو بودم.اممسابقه تو توينگران «پاسخ داد: 

و گاو و گوساله، بره و بزغاله، مرغ و خروس  ان حيوونا هستم.يه نگراني دارم، نگراما  كنم.ران نباش. احساس تنهايي نمينگ
تـو نگـران   «اي گفـت:  گلناز بـا لحـن مسـئوالنه    »مونند.تا من از شهر برگردم، گرسنه مي هايشان، كره االغ و مادرش.جوجه
  »دم.بهشون مي ور هانباش! من به موقع غذاي اون احيوون
  

* * * * *  
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بايد اسـتراحت  حسن به سمت رختخواب رفت و لحاف را كنار زد و روي تشك غلتيد. ، كارهاي مسافرت كه آماده شد
  كرد.مي

ي بالش را احساس كرد. لحاف را بـه روي خـود كشـيد و خوابيـد. امـا      سرش كه به بالش رسيد، صورتش سردي رويه
ود. باالخره آرام آرام، به خـواب  ي شهر و شركت در مسابقه، فكر او را مشغول كرده ببرد. شوق رفتن به مدرسهخوابش نمي

  رفت، خواب او عميق شد.
اند. همه خوشحال بودند. به همه ي شهر، در كنار ساير كودكاني است كه براي مسابقه آمدهدر خواب ديد كه در مدرسه

هـا  آنهاي مختلف پيدا كرده بود. با هاي جديدي از مدرسهگذشت. حسن اصالً متوجه گذشت زمان نبود. دوستخوش مي
ها حسن خوشحال بود كه در بين آن بچه كردند.ها فقط با هم بازي ميسرگرم بود. انگار قرار نبود مسابقه برگزار بشود. بچه

  .حضور داشت

* * * * *  
 

 ».قوقولي قوقو... قوقو. قوقولي قوقو ... قوقو«باره صدايي آشنا به گوش او رسيد و به خود آمد: يك

  
  »شهر نيستم؟! ي؟! مگه من توي مدرسهامي خروسه. من كجا؟! صداصدائيهاه. اين چه «...  -

چنان با آواز ديده است. صداي خروس همها را در خواب ميحسن از خواب پريد و برخاست. متوجه شد كه آن صحنه
هـاي خـودش   فـت در سر حسنك اين صدا پژواك داشت. او صداي خروس را بـا دريا » قوقولي قوقو... قوقو. «آمد: بلند مي

همه بيدار بشيد. بيدار بشيد. يه روز ديگه شروع شـد. قوقـولي قوقـو... قوقـو. بيـدار بشـيد. آهـاي حسـن،         « كرد:تركيب مي
حسنك! بيدار شو. مگه قرار نيست به شهر بري؟! بيدار شو. قوقولي قوقو... قوقو. سحر شده. يـه شـب ديگـه از عمـر شـما      

  »قوقولي قوقو... قوقو.ع شد. بيدار بشيد. گذشت. يه روز ديگه از عمر شما شرو
حسنك توي رختخواب خود نشست، لحاف را كنار زد و بلند شد. رختخواب خود را جمع كـرد. از اتـاق خـارج شـد.     

و وضـو   بود. او هم با صداي خروس بيدار شده بود. حسن هم دست و صورت خود را شستوضو پدرش مشغول گرفتن 
خواسـت از خـدا   نماز صبح را شروع كند. حسـن مـي   تا روي سجاده ايستاده بود و آماده بودو به اتاق برگشت. پدر  گرفت
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ي كوچك و زيباي خـودش، نمـاز صـبح را آغـاز     تشكر كند كه به موقع بيدار شده است. كنار پدرش ايستاد و روي سجاده
خـدا  «ي مهر گذاشت و به خدا گفت: زود تمام شد. اما حسنك، در آخر نماز، پيشاني خود را رو ،كرد. دو ركعت نماز صبح

مهر نماز را بوسيد و برخاست. سجاده را جمع كـرد و  » رم شهر براي مسابقه. كمكم كن كه موفق بشم.جون متشكرم كه مي
هايش را بپوشد. يك ليوان شير به او داد. حسنك، آن را تا تـه  تر لباسروي طاقچه گذاشت. مادرش به كمك او آمد تا سريع

هـا  پـدر و مـادرش جلـو در، روي پلـه    » خداحافظ.«ها به پايين دويد و فرياد زد: هايش را پوشيد و از پلهيد. كفشليوان نوش
ي آب را كاسـه  يك ها ايستاده بود وآلود، كنار آنكردند. گلناز با چشماني خوابايستاده بودند و او را با نگاه خود بدرقه مي

ي آب را روي زمـين در  گلنـاز، كاسـه   »حسن. موفق باشي. خدا به همرات«گفتند: همه با هم  خود نگه داشته بود. در دست
  هاي حسن خالي كرد.پشت قدم

* * * * *  
هاي روستاي سروش آباد، دويد و روشن نشده بود، در كوچه آسمانحسنك، در هواي سرد صبح، كه هنوز سحر بود و 

اش شالماند. كيف خود را در دست داشت.  ررفت. منتظيد به شهر ميي بيرون روستا رسيد. از اين جاده بادويد، تا به جاده
آقا رضا، ميني بوس ي آن، . ماشين ميني بوس روستا آمد. رانندهرار داد و منتظر ماندرا دور گردن و روي دهان و بيني خود ق

  ه داشت. حسن سوار شد.را جلو حسن نگ
  »سالم. آقا رضا.« -
. بيا روي اين صندلي جلو بنشين. بابات گفت كـه امـروز بايـد بيـاي شـهر و تـوي       سالم حسنك. خوش اومدي بابا« -

  »مسابقه شركت كني. آفرين پسر. نگران بودم خواب بموني و بيدار نشي، و به ماشين نرسي.
آقـا رضـا او   » نه! خوشبختانه با صداي خروس بيدار شدم.«پاسخ داد: و ، نزديك راننده نشستروي صندلي جلو، حسن 

  »بارك اهللا پسر، بارك اهللا.«شويق كرد: را ت
حسنك نگاهي به عقب كرد و مسافران ميني بوس را ديد. در اين صبح زمستاني، همه در صندلي خود خوابيده بودند يا 

  زدند.چرت مي

* * * * *  
ده شـد، آقـا   ي شهر برد. وقتي حسن پيـا باالخره بعد از گذشت دو ساعت، به شهر رسيدند. آقا رضا، حسن را به مدرسه

آم اينجا دنبالت، به موقـع بيـا بيـرون مدرسـه، مـا رو منتظـر       عصر مي 2حسنك! بابا، من ساعت «رضاي راننده، به او گفت: 
  »زنند.ها، مسافرا غر مينگذاري

  »چشم آقا رضا! حتماً.«پاسخ داد:  ي بوس پياده شده بود، در را بست و از بيرون ماشينحسنك كه از مين

* * * * *  
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دست مرد جـواني كـه    بهي معرفي خود را رسيد. برگهبه ميز پذيرش ي حياط مدرسه ن وارد مدرسه شد. در گوشهحس
  پشت ميز نشسته بود سپرد.

  »سالم آقا. حسن هستم. از روستاي سروش آباد.« -
به لباست نصب كن، روي سينه نصب كن كه ديده بشه. برو تـوي   سنك. خوش آمدي. اين كارت شماره روسالم ح« -

  »ات يكي باشه. برو پسرم.كارت روي سينهي ي اون با شمارهتاالر، روي اون صندلي بنشين كه شماره
ي گنـدم شـادونه را   اش را زير صندلي گذاشت و بسته. كيف25ي شمارهحسن به تاالر رفت. صندلي خود را پيدا كرد، 

شـدند و  هاي شركت كننده يكي يكي وارد ميكرد. بچه. مشغول خوردن گندم شادونه بود، اما اطراف را نيز نگاه ميدر آورد
  .نشستندميكردند و صندلي خود را پيدا مي ،گشتندمي

* * * * *  
هـا،  اي توي برگههها پخش كردند. پرسشي بچههايي را بين همهباالخره مسابقه شروع شد. اين مسابقه، كتبي بود. برگه
كـه مـدت    ،يك ساعتي خود را آغاز كرد. بعد از هاي داخل برگهزياد بود. حسن خيلي سريع و با آرامش، پاسخ به پرسش

. حاال همه نگران بودند و اضطراب و دلهره ها جمع كردند، از روي ميز بچهرا هاي مسابقههاي پرسشبرگه مسابقه تمام شد،
  ي مسابقه شود.كرد كه برندههر كس در دل خود آرزو مي شود.ه چه ميي مسابقداشتند كه نتيجه

* * * * *  
-اي در دست وارد تاالر شد. دو نفر از داوران نيز همراه او بودند. همهمدت زيادي طول نكشيد كه مدير مسابقه، با برگه

  ي مسابقه اعالم شود.صبرانه منتظر بودند تا نتيجهو بي دها ساكت شدني بچه
و  هـا ي بچـه ها لبخند زد و از حضور همـه مدير مسابقه، كه مرد بلند قد و الغري بود و صورت مهرباني داشت، به بچه

ي سـروش آبـاد و شـايان از مدرسـه    روستاي ي حسن از مدرسه«ها را اعالم كرد: ها تشكر كرد. سپس اسامي برندهتالش آن
  »اند.شهر، با هم برنده شده

بپرد و فرياد خوشحالي بزند. امـا آرامـش خـود را حفـظ      باالخواست از جا برخيزد و به . ميحسن خيلي خوشحال شد
. در نتيجه ما مجبوريم كه از شايان و حسنك، امتحان ها، مسابقه بايد يه برنده داشته باشهاما بچه«داد: كرد. مدير مسابقه ادامه 

ان اين مسابقه است. خب! شايان، پسرم، بيا جلو. حسـنك، تـو   شفاهي بگيريم. هر كس در امتحان شفاهي برنده شد، او قهرم
  »هم بيا جلو عزيزم.

ها، كنجكاوي بـراي تشـخيص   ي بچهي همههاي خود برخاسته و به جلو تاالر رفتند. در چهرهشايان و حسن از صندلي
ر مسـابقه شـركت داشـتند و    ها اصالً فراموش كرده بودند كه خـود نيـز د  زد. آنپيروزي يا شكست شايان يا حسن موج مي

  نتوانستند امتياز كسب كنند.
  »ايد؟!ها، آمادهبچه«از حسن و شايان پرسيد:  همدير مسابق

  »ايم.بله آماده«شايان و حسن پاسخ دادند: 
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  »؟!اومديد مدرسه شايان! شما از كدوم«شايان پرسيد: مدير مسابقه ابتدا از 
  »دبستان پگاه.«شايان پاسخ داد: 

  »؟!شما از كدوم مدرسه اومديد  حسنك!« -
  »آباد. از روستاي سروش«بعد تاكيد كرد:  .»از دبستان سروش آقا،«حسن پاسخ داد: 

  »؟شايان! معني نام دبستان پگاه چيهخب « -
را نگـاه   هاي داخل تـاالر كمي با انگشتان خود ور رفت و اين پا و آن پا كرد و مدير مسابقه، و بچه گير شد؛شايان غافل

  گفت: با اضطراب و ترديد .و منتظر جواب او بودندا، بدون حركت و ساكت نشسته هصندلي همه در رد.ك
  »! آقا پگاه، پگاه.... پگاه يعني ....يعني....پگاه يعني........ ،آقا« -

  »شه.وقت زيادي نداري. وقت تو داره تموم مي«كرد، يادآوري كرد: مدير مسابقه كه ساعت خود را نگاه مي
  به لباس خود ماليد و گفت: ،را كه عرق كرده بودهايش ه مضطرب شده بود، كف دستشايان ك

  »دونم.دونم آقا. نميآقا معني پگاه ... پگاه، پگاه يعني .... نمي« -
يعنـي  ، ي شـما در روسـتا  حسنك! معنـي نـام مدرسـه   «رو به حسن كرد و محكم گفت:  كمي متاسف شد. مدير مسابقه

  »قيقه وقت داري كه پاسخ بدهي. بگو!؟ دو دچيه ي سروش،مدرسه
خـدا جـون،   «حسنك كه كمي دلهره داشت، چشمانش را بست و آب دهانش را قورت داد و در دل خود به خدا گفت: 

  .»ي خروسهديگهآقا، سروش نام «بعد چشمانش را باز كرد و پاسخ داد: » كمكم كن.
ها، حتـي  زد. بعضي بچهر مسابقه، نظر خود را بگويد. هيچ كس پلك نميهاي داخل تاالر منتظر بودند تا مديي بچههمه

  كشيدند.نفس هم نمي
  »آفرين، آفرين.«مدير مسابقه گفت: 

هـا  ي بچـه . بقيهكرد ها شروع به كف زدن و تشويق حسنكها خوشحال شدند و همهمه كردند. يكي از بچهي بچههمه
  ر، يك پارچه حسن را تشويق كردند و كف زدند.تاالها در بچهي هم به او پيوستند و همه

نشاني چيه؟! يعني خدا، سروش يا خروس را  ،دوني سروش يا همان خروسحسنك! مي«مدير مسابقه از حسن پرسيد: 
  »چرا خلق كرده!؟

ا اونه خوابند، موقع سحر، خروسها ميآقا، وقتي آدم«مكثي كرد و گفت:  ،ها، روحيه گرفته بودحسن كه از تشويق بچه
ي اينـه كـه در   ده كه بيدار بشيد يه روز ديگه از عمر شما شروع شد. اين نشانههشدار مي كنه.رو با صداي خودش بيدار مي

هـا زنـده   ي مردهشن، همهكنه و همه بيدار مياي با شيپور، مثل خروس، صدا مياند، يه فرشتهي آدما مردهقيامت هم كه همه
كنه. تـوي دنيـا، خـروس بـا قوقـولي      بيدار مي گن سروش. چون صداي سروش، آدما روروس ميشن. به اين دليل، به خمي

  »كنه.اي كه خدا فرستاده، همه رو بيدار ميفرشته قوقو. اما توي قيامت، سروشِ
  »قيامت چيه؟!توي ي سروش فرشته ندوني اسم اوآفرين، آفرين. حسن! مي«مدير مسابقه پرسيد: 

  ...»آقا... آقا فكر كنم اسمش اسرافيلِ «اد: حسن با ترديد پاسخ د
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  »آفرين ... بله ... درسته. تو برنده شدي.«مدير مسابقه با صداي بلند اعالم كرد: 
  خوشحال بودند. ههاي توي تاالر يك پارچه فرياد شادي سر دادند و كف زدند. همي بچههمه

ي همـه  ست راست حسنك دادند. حسن خيلي خوشحال بود.ي آن را به دمدير مسابقه و داوران، جوايز مسابقه و برگه
  هاي يادگاري مسابقات را گرفتند.داوران و حسنك، در كنار هم ايستادند و عكاسان، عكس

* * * * *  
از شنيدن موفقيت  هاي آني ميني بوس روستا، با مسافران آن، به سراغ حسنك آمدند. همهراننده ،عصر كه شد، آقا رضا

حسنك موجب افتخار روستاي سـروش آبـاد شـده    بوس به او محبت كردند. در طول سفر، در مينيشدند. حسن خوشحال 
خواهرش، منتظر او بودنـد.  تا خانه دويد. مادرش، پدرش و از ماشين پياده شد و از شوق بود. به روستا كه رسيدند، حسنك 

  ن به حسن تبريك گفتند.همه خوشحال و شاداها داد. ها و لوح افتخار را به آنحسن، جايزه
ها مـن در مسـابقه   هي، سالم. بچه«ها سر زد: ي آنبه همهدلتنگ آن شده بود. حسن به آغل حيوانات خود رفت. سپس 
تو خروس منـي. تـو هـر روز    « وسيد:به سمت او رفت. آن را بغل كرد و بها ديد. جوجه خروس را كنار مرغ و »برنده شدم.

 »منونم.كني. از تو ممنو بيدار مي

 


