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چنگيز لباس گرم پوشيده و شال و كاله بر سر و گردن خود كشيده، وارد كالس شد. دست راستش را از جيـب درآورد 

ي او در كالس پيچيد. غير از حسنك، هنـوز كسـي نيامـده بـود. ي شديدي كرد. صداي سرفهو دهانش گرفت و سرفهو جل
هايش را از كـه دسـتي ديگري كرد و بدون اينتوجه به حسن، به سمت نيمكت خود رفت، با صداي بلند سرفهچنگيز، بي

  جيب درآورد، نشست.
  »سالم چنگيز. حالت چطوره؟ سرما خوردي؟!«د: حسنك به سمت او برگشت و حال او را پرسي

  »سالم. چيزي نيست. حالم بهتر شده.«ي حسنك را نداشت پاسخ داد: چنگيز كه حوصله
  »تر بوده؟ به مطب دكتر رفتي؟بهتر شده؟ يعني قبالً حالت بد«د: حسنك با تعجب پرسي

آره. خيلي بـدتر بـودم. امـا بهتـر «از خود دور كند:  آميز، حسنك را، اما سعي كرد با رفتار شيطنتحوصله بودبيچنگيز 
زنـه، مِـث هاي درياچه رو بشكنه و عرض اونو شنا كنه، حتماً از سـرما يـخ ميشدم. آخه طبيعيه. هر كس ديگه هم بتونه يخ

  »مرغ منجمد. من كه فقط سرما خوردم. چيزي نيست.
  »و عرض درياچه رو شنا كردي؟! واقعاً؟چي كار كردي؟ ت«هاش از تعجب درشت شد پرسيد: حسنك كه چشم

منتظـر پاسـخ  ها وارد كالس شدند. حسن هنوز غرق تعجب بـود.كه چنگيز پاسخ بدهد، سه چهار نفر از بچهقبل از اين
  اش كتاب و دفتر خود را درآورد و روي ميز گذاشت.چنگيز نماند. مات و مبهوت سر خود را برگرداند و از كوله

 دند. آقاي معلم با تأخير رسيد. برف روي پالتواش باقي مانده بود. آن را تكاند و به گيره آويزان كـرد.ها هم آمساير بچه
را دعـوت بـه ها ريش و سبيل معلم برفك زده و بيني او از سرما قرمز شده بود. حسنك برخاست و با صداي معلم كه بچـه

  نشستن كرد روي نيمكت آرام گرفت.
ها به حسنك فهماند كه سرماخوردگي كرد. اين سرفهمدت تدريس او، چنگيز مدام سرفه مي معلم درس را آغاز كرد. در

  چنگيز جدي است و ظاهراً او واقعاً درياچه را با شنا عبور كرده است.
  

ها آهسته از مدرسه خارج شدند و در برف سنگين كه همه جـا نشسـته بـود بـه سـمت ظهر كه مدرسه تعطيل شد؛ بچه
ي خود رفتند. حسن از دور چنگيز را با نگاه خود بدرقه كرد؛ نگاهي همراه با تعجـب و احتـرام. بـا خـود انديشـيد: هاخانه

  »كرده! دمت گرم پسر. رچنگيز واقعاً توي اين سرما با شنا از رودخونه عبو«
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ا روي كرسـي پهـن كـرد. باس راحت پوشيد و به زير كرسي سريد. مـادرش وارد اتـاق شـد و سـفره رلبه خانه رسيد. 
  »پختي؟!چي سالم مامان، ناهار «حسنك سر خود را زير لحاف كرسي در آورد: 

  »سالم حسنكم، روز برفي با ناهار مخصوص. اگه حدس زدي؟«ها را روي سفره گذاشت و پاسخ داد: ي نانمادر بسته
  ».كنم آش رشتهگمون مي«درنگ گفت: حسن بي

  »از كجا فهميدي؟ .آفرين پسر«حرف حسن را تأييد كرد:  ،رفتمادر كه به سمت آشپزخانه مي
  »از بوي اسفناج پخته و كشك.« -
  برخاست و به دنبال مادرش وارد آشپزخانه شد تا كمك كند.كرسي پس مشتاقانه از زير لحاف س

  »پس گمون نكن، يقين كن كه آش رشته داريم.«ها را به دست او داد و گفت: ها و قاشقمادر، كاسه
  

هار خوردند و از مدرسه و كار گفتند و خنديدند. حسن به يـاد آورد كـه احسنك و خواهرش در كنار پدر و مادرشون ن
-دونيد. چنگيز رفته درياچه، يـخدونيد! نميبابا، مامان مي«چنگيز در درياچه شنا كرده و سرما خورده است. با اشتياق گفت: 

  »اون شنا كرده.هاي روي اونو شكونده. بعد توي آب 
  »مطمئني؟«پدر قاشق آش را به دهان گذاشت و تكه ناني را برداشت و قبل از آن كه نان را به دهان بگذارد، پرسيد: 

  »بله بابا. اون شديد سرما خورده.« -
  »سرماخوردگي او به دليل شنا توي درياچه است؟« -
  »بله خودش گفت.« -
  »كه چنگيز توي درياچه شنا كرده؟ اي هم ديدهكسي اونجا بوده؟ كس ديگه« -
  »دونم.نمي« -
  »ها رو بشكونه و توي درياچه شنا كنه.توي سرماي اين چند روز بعيده كسي بتونه بره يخ« -
  »كرد.خودش گفت بابا. خيلي هم سرفه مي« -
  »تو باور كردي اون شنا كرده؟« -
  »آره سرما خورده.« -
  »اي هست.يل ديگهردن نيست. براي باور كردن، نياز به دالهر سرما خوردني كه مربوط به شنا ك« -
  » بارو يعني چي پدر؟« -
  »يعني همين كه تو ادعاي چنگيز رو پذيرفتي كه توي درياچه يخ زده شنا كرده. دليل تو هم اينه كه او سرما خورده.« -
  »كردم؟پس بايد چه كار مي« -
شه همه چي رو باور كرد، هر ادعايي رو كه نبايد ي. همين جوري كه نمياي هم نياز داربراي باور كردن داليل ديگه« -

  »شي يه پسرك زودباور.باور كرد. در اين صورت مي
  »زودباور!؟« -
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باور. البته گن زودفي رو باور كنه، به او مين، يا با اولين نشونه، حروآره زودباور. يعني كسي كه با اولين ادعاي ديگر« -
  »اش هم هست.برعكس

  »يعني چي؟« -
  »كنن.چي دليل براشون بياري، بازم باور نمي اين كه كسان ديگه هم هستن كه هر« -
  »پس من زود باورم؟« -
  »باور نيستي.يرش هر حرفي داشته باشي، نه! زوداگه داليل كافي براي پذ« -

  حسن و پدرش، او را از خوردن ناهار بازداشت. وگويگفت
كني! بذار بچه ناهارش رو بخوره. بخور پسرم، آشت ار اين بچه داري، هي فلسفه پيچش ميمرد چه ك«مادر نهيب زد: 

  »بافن.خورن، بعد فلسفه ميشه. فيلسوفا اول آششون رو ميسرد مي
  »بافن!مي« -
ر جوري ناهاكار كردي؟ بحث رو منحرف كردي. حاال بيا بافتن فلسفه رو براش توضيح بده. اينواي زن! ديدي چه « -

  »شه.مونه سرد مياش هم ميكه هيچ، شام
 »بخور پسرم، بحث بمونه براي بعد از ناهار. ضمناً توي سرما، شنا توي درياچه كار غلطيه، بهش فكر نكن.« -

داغ توش نريز. من پزي پيازمگه نگفتم هر وقت آش ميداغ ريختي؟ بار هم پياز، چرا اين مامان«خواهر حسن غر زد: 
  »نم هنوزم هست.كچي جدا مي هر
داغ رو هم كه جدا گذاشتم، خودت ريختـي حـاال بـه مـن ايـراد  گفتي سير نريزم، گفتم چشم. پياز واي دختر جون،« -

 »گيري!مي

  شنيد. اصالً متوجه نشد كه چطور آش را خورد.هاي پدر و مادر و خواهرش را نميحسنك حرف
  دانست آن را چگونه حل كند.ود معما: يك معما كه نميباوري، براي او شده بباور كردن، يا زودباوري و دير

  
ي زمستاني در زير كرسـي را از دسـت ندهـد. او بخش عصرانهحسنك، عصر به زير لحاف كرسي رفت تا خواب لذت

  ي زمستاني، به ويژه در روزهاي برفي، در زير كرسي را بسيار دوست دارد.خواب عصرانه
هاي سرخ و آتشين كه از خاكستر اطراف منقل در زير كرسي پيدا بودند خيره شـد. ي زغالپهدر زير لحاف كرسي، به كُ
هـاي كردند. او در زمستان عادت داشت براي انديشيدن، به زغالها، نور سرخ خود را پخش ميدر تاريكي زير كرسي، زغال
  درون منقل كرسي نگاه كند.

يعني بايد چطور بفهمم كه حـرف كسـي درسـت يـا «. از خود پرسيد: به معماي باور فكر كرد. نتوانست آن را حل كند
  »حرفي را باور كنم يا باور نكنم؟غلط است؟! چطور باور كنم يا باور نكنم؟! اصالً چطور مشخص كنم كه چه 

  هايش سنگين شد و به خواب رفت.پاسخي پيدا نكرد. پلك
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داند چنگيز در درياچه شنا كرده اسـت يـا نـه. كسـي خبـر ا كسي ميجو كرد كه آيوها پرسروز بعد، در مدرسه از بچه
ناصر، تو خبـر داري «نداشت. براي برخي كه اصالً مهم نبود، چون چنگيز را قبول نداشتند. در حياط مدرسه از ناصر پرسيد: 

  »كه چنگيز توي درياچه شنا كرده، بعدش سرما خورده؟
  »كي گفته؟«يوار پرت كرد و گفت: ي برف در دست خود را به سمت دناصر گلوله

  »خودش. خودش ديروز برام تعريف كرد.« -
  »هم باور كردي؟! و تو« -

  واي. باز دوباره كسي با ترديد از او پرسيد كه او حرف چنگيز را باور كرده است يا نه!
  »خب! گفت سرما خورده چون توي درياچه شنا كرده« -

اوالً او چون بـرادرش رو كتـك زده، بعـدش هـم از تـرس «شت و گفت: ناصر خم شد و يك مشت برف از زمين بردا
باباش نرفته خونه، شب تا ديروقت بيرون مونده، موقعي كه بابـاش اونـو بـرده خونـه، او از تـرس و سـرما، داشـته منجمـد 

  »شده. به اين دليل سرما خورده.مي
  »پس سرما خوردن او ربطي به شنا توي درياچه نداره؟!« -

اي ي قبلي در ديوار پرتاب كرد و جملـهي برف را به سمت نقطهكه به پرسش حسنك توجه كند، گلولهن اينناصر بدو
شـه. وقتـي توي تشت حموم هم غرق مي نثانياً، چنگيز اصالً شنا بلد نيست. او«گفت كه تعجب حسنك را چند برابر كرد: 

  .»ره حموم، دايي و عموش، به عنوان نجات غريق مواظبش هستنمي
  »دوني؟تو اينو از كجا مي« -
  »كرد كمكش كنم.خودم تابستون ديدم كه توي رودخونه التماس مي« -
  »پس اون به من دروغ گفت؟« -
  »آورده، برات چاخان كرده، خالي بسته، تو هم باور كردي. و زودباور گيرتو رو ساده « -

اج ايستاده بـود. درمانـده و حيـران، از خـود پرسـيد: زده و هاج و وبهت ،هاي برفحسن وسط حياط مدرسه، در ميانه
تشخيص بدم و بعد اونو باور كـنم يـا  ودونم چطور راست و دروغ ردروغ چنگيز را باور كردم!؟ اين باور چيه كه من نمي«

  »نكنم!
پايش را خـيس و  د شده و ساقري پالستيكي او واهايي كه از باالي چكمهسرافكنده و نااميد، به راه افتاد. حتي به برف

  هاي پر از برف گذشت و به باور فكر كرد.كوچهاز سرد كرده بود، اعتنا نكرد. در مسير خود تا خانه، 
  

  احتجاج (آفتاب آمد دليل آفتاب)-آگاهي، يا ترديد): الگو-پرسش در كالس (تمرين باور كردن
  االن روزه يا شبه؟! مطمئني؟! -
  ردي؟!بيرون برف اومده؟! باور ك -
  دونستي؟شه! مياگه هويج بخوري، چشمات قوي مي -
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 ! باور كردي؟شهات خوب ميساالد بخوري نقاشياگه-
  دوني؟ ترديد داري؟فردا مدرسه تعطيله؟! نمي -
 دونستي چرادونستي؟! اصالً ميهاي كالس بريم ديدنش. ميي بچهمهدي كه نيومده مدرسه، منتظر بوده كه با معلم و همه -

  نيومده؟
  دونستي؟شي. از كجا ميورزش كني ديرتر مريض مي -
  كشور دنياست! باور كردي؟ترين ايران ما پرجمعيت -
  شه. واقعاً؟تر ميشه اما عقلت كاملپير كه بشي جسمت ضعيف مي -
  ها، ادب رو آموخت؟ واقعاً؟ادبشه از بيمگه مي -
  دوني؟بشي! مي تركنن تو از اونا موفقپدر و مادرت دعا مي -
  

هاي سـفالي را بگيـرد. ها و بشـقابگري پدر قاسم رفت. پدرش او را فرستاد تا كاسـهعصر آن روز، حسنك به كارگاه كوزه
  وارد كارگاه شد:

  »سالم عباس آقا.« -
  »سالم حسنك، حالت چطوره؟ بابات چطوره؟« -

  »م آقا معلم.سال«حسن متوجه حضور معلم روستا در كارگاه شد: 
  »سالم حسن.« -

  »خوبم، بابام هم خوبه، خيلي ممنون.«گر و پاسخ داد: سپس رو كرد به استاد كوزه
  »ايست.بفرما داخل، جلو در نه« -

اي در سطح آن پهن شده، نشست. آقاي معلم كه روبروي او، ي كهنهحسن جلو رفت و روي نيمكت كوچكي كه قاليچه
  »بفرما حسنك«اي در دست داشت: بر نيمكت ديگري نشسته بود، يك ليوان چ

  »خيلي ممنون آقا، شما بفرمائيد.« -
ي گرد و پهن بـود. بـا پايش يك صفحهگر خيره شد. او پشت دستگاه چوبي نشسته بود و زير حسن به كار استاد كوزه

چرخيـد. و ميي پـايين متصـل بـود ي ديگري بود كه به صفحهچرخاند. بر روي ميز دستگاه، صفحهپايش آن صفحه را مي
چرخيد. عباس آقا، با مهارتي خاص، آن گِل را كه در حـال چـرخش ي باال بود كه همراه آن ميمقداري گِل بر روي صفحه
قاسـم هاي پـدر داد: او در حال ساختن يك گلدان گِلي بود. حسن محو تماشاي حركات دسـتبود با دستان خود شكل مي

تونه بياد و مقداري گِل روي اين دستگاه بگذاره و بچرخونـه م. هر وقت بخواد ميخوش به حال قاس«بود. با خود انديشيد: 
  »و گلدون و كوزه و كاسه درست كنه.

  »ها آمدي؟!ها و بشقابحسنك، براي بردن كاسه« -
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بلـه! بلـه، بابـام «چرخيد برداشت و به عباس آقا نگـاه كـرد: حسن به خود آمد و چشم از گلدان در حال ساخت كه مي
  »فت بيام اونارو ببرم.گ

  »آرم.رم اونا رو برات ميچند دقيقه صبر كن من كارم تموم بشه، مي« -
  »حوصله بودي.حسنك چطوري؟ امروز در مدرسه بي«آقاي معلم پرسيد: 

  »حوصله بودم آقا؟!بي« -
  »آره، كالفه بودي.« -
  »چيزي نبود، حل شد. يه كسي يه ادعا كرد، بعد معلوم شد كه درست نبود.« -
  »حوصله كرده بود؟عجب! يه ادعاي نادرست، تو رو بي« -

مشكل اصلي اون «باره به فكر حسن رسيد كه معماي باور را از آقاي معلم بپرسد. فرصت را مناسب ديد و گفت: به يك
  »كنيم؟كه من خيلي ساده اونو باور كردم. آقاي معلم، باور چيه؟ چطور ما باور ميادعاي نادرست نبود. مشكل اين بود 

معلم، ليوان چاي را كه خالي شده بود، روي ميز كوچك چوبي گذاشت و پاي راستش را روي پـاي چـپش انـداخت و 
  گري كرد و پاسخ داد: نگاهي به حسن و نگاهي به اطراف كارگاه كوزه

  »كنيم، ممكنه يكي از اين پنج تا حالت باشه.ره. يعني ما وقتي چيزي يا حرفي رو باور ميباور، پنج تا حالت دا«
  »آقا پنج تا حالت؟ يعني پنج جور باور؟« -
  »ي يكم، اينه كه باور ما مثل هواست.ي باور. پلهنه! يعني پنج تا پله« -
  »چطور آقا باور ما مثل هواست؟« -
  »يش؟توني ببينهوا رو نگاه كن! مي« -
  »شه اونو ببينم.نه آقا. نمي« -
اي ازش ي يكم باوره. گمون، باوريـه كـه مثـل هواسـت، هـيچ نشـونهكنم، اين پلهگه گمون ميموقعي كه كسي مي« -

  »نداريم.
  »گيم گمونم، اين گمون ما يه جور باوره؟پس وقتي مي« -
  »گمونه. مثل اين هوا. نكرديم، باور ما در حد او بله! اگه كسي گفت كه به گمونم اين اتفاق افتاده، و ما باور« -

-گيم گمون مـيموقعي كه از چيزي مطمئن نيستيم، مي«حسن كمي مكث كرد. به زمين نگاه كرد و زير لب زمزمه كرد: 

  »كنم. پس گمون يه باور ضعيفه.
  به آقاي معلم نگاه كرد و پرسيد:

  »ي دوم چيه؟پله« -
  »شه، گرد و غبار بلند بشه.كه توي اين هوا كه ديده نميمونه باور دوم، مثل اين مي« -
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گري كوفت. آقاي معلم، پاي راستش را از روي پاي چپش برداشت و با كف پا محكم به سطح زمين خاكي كارگاه كوزه
بـار را اين گـرد و غ«گرد و خاك بلند شد و تا زانوي آقاي معلم و حسنك رسيد. معلم به گرد و غبارها اشاره كرد و گفت: 

  »ديدي؟!
حسنك دست خود را تكان داد تا غبارها را كنار بزند كه روي لباس او ننشينند. با دست ديگر جلو دهان و بيني خود را 

  گرفته بود كه گرد و خاك وارد بيني او نشود. پاسخ داد:
  »بله آقا معلم.« -

  معلم به گرد و غبارها اشاره كرد و گفت:
تره. گمون مثل هواست، اما باور دوم مثل غباره، مثل گرد و خاكـه كـه در هـوا پخـش كمگاهي باور ما از گمون مح« -

  »شه.شده، و ديده مي
  حسن مشتاقانه پرسيد:

  »اسم اين چيه؟ اين كه ديگه گمون نيست؟« -
  »نه اين دومي گمون نيست. اسم اين ايده است.« -
  »ي خوبي به فكرم رسيد، همونه آقا؟!دهگن ايها در تلويزيون، ميايده آقا؟! اين كه توي فيلم« -

  معلم سر خود را تكان داد و گفت:
شه براش دليل آورد. فرق گمـون بـا ايـده، مثـل ي دوم باوره. فرقش با گمون اينه كه ميبله! آفرين. همونه. ايده، پله« -

  »شه اونو نشون داد.شه. ميفرق هوا با گرد و خاكه. گرد و غبار ديده مي
  »ي سوم چيه؟آقا باور توي پلهلبه! اج« -

گر به يك گلـدان زيبـا تبـديل ي چرخان كه توسط استاد عباس كوزهآقاي معلم سر خود را چرخاند و گِل روي صفحه
  »گِل از چي درست شده؟ نگِل رو ببين. او ناو«شد را ديد و به آن اشاره كرد: مي

  حسن با اشتياق پاسخ داد:
  »از خاك و آب.« -
ن شه بـه گِـل. اومين گرد و خاك كه با كوفتن پا بر زمين به هوا بلند شد، اگه با آب مخلوط بشه، تبديل ميآفرين. ه« -
  »اي.يا هر چيز ديگه ،شه گلدون، كوزه، كاسه، آجرگيره! ميرو ببين كه چه جوري شكل مي گِل

هـاي گلـدان گِلـي را كـه روي ي لبهشنيد، كنارهوگوي حسنك و آقاي معلم را ميگر كه با دقت گفتاستاد عباس كوزه
  انداخت.چرخيد، با ظرافت، نقش و خط ميدستگاه مي

  »شه چيزهاي زيادي ساخت.گري ميبله آقا، با گِل كوزه«حسن پاسخ داد: 
  گر اشاره كرد و گفت:هاي استاد كوزهگلدان و حركات دست همعلم ب

  »آد.هاي مختلف درميگيره و به شكلشكل ميمونه؛ يعني ي سوم، مثل گِل ميباور انسان در پله« -
  »آقا، اولي اسمش گمون بود، دومي هم اسمش ايده بود. اين اسمش چيه؟« -
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  آقاي معلم به او خيره شد و با خنده پرسيد:
  »دوني چيه؟ يه كمي فكر كن. زياد اونو شنيدي.نمي« -

د ثانيـه فكـر كـرد. غيـر از صـداي چـرخ هاش گذاشت و به زمين خيره شد و چنروي لبرو حسنك انگشت خودش 
  گري، هيچ صداي ديگري در كارگاه نبود.كوزه

  حسن سر خود را تكان داد و گفت:
  »دونم.آقا نمي« -

  معلم تبسمي كرد و پاسخ داد:
  »تونه بره شهر؟گه، من يقين دارم اين ماشين نمياين سومي اسمش يقينه. يقين. شنيدي كه مثالً كسي مي« -

  از ذوق برق زد و با اشتياق گفت: چشمان حسن
  »تونه بره تا شهر.گفت يقين داره كه ماشين روستا نميبله! ديروز باباي ناصر مي« -

  معلم پرسيد:
  »تونه بره تا شهر؟دونست كه ماشين روستا نميچرا؟ باباي ناصر از كجا مي« -

  حسنك دچار ترديد شد:
  »دونم آقا.نمي« -

  حسنك را از ترديد درآورد: آقاي معلم كمي مكث كرد و
تونه تـوي ها نميصاف شده. ماشين با اين الستيكماشين  هايهاي چرخشايد دليل باباي ناصر اين بوده كه الستيك« -
شن، دليل خوبيه كه كسي بگـه يقـين دارم ايـن ماشـين اها صاف بي پر از برف، خودشو به شهر برسونه. وقتي الستيكجاده
  »ره تا شهر.تونه توي برف بنمي

انديشيد. يكـي  يي برفي لغزندهحسن حاال كه يقين رو شناخت كمي مكث كرد و به مثال الستيك چرخ ماشين و جاده
  دو دقيقه سكوت حاكم شد. بعد پرسيد: 

ي و شه، اما دومقا باور ما يه بار مثل هواست، يه بار مثل گرد و خاكه، يك بار هم مثل گِل و خميره. اولي ديده نميآ« -
  »گيره.شه شكل نداره، اما سومي شكل ميشن. دومي كه ديده ميسومي ديده مي

  فهمد. حرف او را تأييد كرد و گفت:معلم خوشحال شد كه حسنك مطلب باور را خوب مي
  »شه.تر ميكاملره، ها باالتر ميپلهبله باور ما هم اين جوريه. هر چي اين « -
  »ي چهارم باور چيه؟قين، پلهآقا، بعد از گمون و ايده و ي« -

اي را برداشـت، البتـه از او اجـازه گرفـت: شـدهي گِل خشكگر، قطعهآقاي معلم خم شد و از جلو ميز كار استاد كوزه
  »دارم.شما اين كلوخ رو برمي يعباس آقا با اجازه«

  »بفرما آقا معلم، قابل نداره.« -
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ي اون گِل كه توي پله«زميني بود. آن را به حسن نشان داد و گفت: يبي يك سمعلم، كلوخ را در دست چرخاند. اندازه
شه، بـدون شد باهاش گلدون و مجسمه بسازي، اگه بمونه روي زمين، خشك ميگرفت و حالت داشت و ميشكل مي سوم

  »گن كلوخ.شكل و حالت. به اين گل خشك شده مي
  »بله آقا، كلوخ.« -
ريزه. ديگـه نـرم نيسـت كـه شه و ميشه، خرد ميبا دست اونو فشار بدي پرز ميكلوخ، گِل خشك شده است. اگه « -

  »شكل بگيره.
  »ي چهارم باوره؟آقا اين پله« -
  »ريزه.شه، و به مرور ميمونه، سفت شده، اما پرز ميها، باور ما مثل كلوخ ميبله! بعضي وقت« -

  حسنك متأسف شد:
  »چه حيف.« -

  ود:آقاي معلم به تأسف حسن افز
  »تر.هم سفتي پنجم باور از اين اين كه چيزي نيست. پله« -

  حسنك با تعجب پرسيد:
  »چه جوري؟« -

  معلم با لحني هشدارآميز گفت:
  »تره.شه، يعني از كلوخ هم سفتي پنجم، مثل سنگ ميباور در پله« -

  »ه؟شباور آدما مثل سنگ مي«هاي او از تعجب باز بود. پرسيد: حسن مبهوت شد. لب
  آقاي معلم سر خود را تكان داد:

  »گن متحجر.رسه ميبله. مثل سنگ. به كسي كه به اين پله مي« -
  »اِ آقا از تلويزيون شنيدم. پس متحجر يعني كسايي كه باورهاشون سنگ شده.« -

  معلم، حرف حسن را تأييد كرد:
  »گن دُگم.ها به اين ميبله. خارجي« -
  »ن اين انسان دُگميه.گآقا اينو  شنيدم كه مي« -

  معلم ادامه داد:
  »يعني باورهاش مثل سنگ شده.« -
  »ي باور، يعني از گمون و ايده و يقين و چهارمي و دگم، كدومش خوبه؟نج تا پلهپآقا از اين « -
، روي معلومه. سومي، يعني يقين. كسي كه به يقين برسه، باورش كامله. كسي كه باورش كامله، يعني به يقين رسـيده« -

رسـه، چـون كنه، كسي كـه بـه يقـين ميكنه. برخالف متحجر كه باورش ناقصه اما او پافشاري ميباور خودش پافشاري مي
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دونـه و يقـين داره كـه آتـيش دسـت اونـو كنه. مثل كسي كـه ميايسته و اصرار ميباورش كامله پس روي نظر خودش مي
  »كنه.دستش رو توي آتيش ببره، پافشاري مي سوزونه. به اين دليل، روي نظر خودش كه نبايدمي

  ي بد هم آگاه بشه:خواست از پلهه، ميخوبي سوم، يعني يقين حسنك كه مطمئن شد پله
  »كدوم بده؟« -
  »هاش زندگي كنه.اولي خيلي بده. اين كه كسي فقط گمون كنه و بخواهد با گمون« -

  حسن به ياد دروغ چنگيز افتاد. پرسيد:
  »ن يه دروغ بگن و ما اون دروغو باور كنيم چي؟اگه ديگرا« -
اساسه. بـاور ريشه و بيوقتي دروغ ديگران رو باور كنيم، چون اصل اون حرف، دروغه و وجود نداره، باور ما هم بي« -

  »شه.شه، روي دروغ بسته ميما هم دروغ مي
ي جزء كدوم پله رو باور كردم، شنا كردهزده يخ توي درياچه اي رو كه ادعا كرد آقا پس اين كه من دروغ كس ديگه« -

  »ي ادعاي خودش گرفت و گفت به دليل شنا توي آب سرد سرما خورده.نشونه سرما خوردن شوگيره؟ اون باور قرار مي
  معلم حسن را نصيحت كرد: 

كسي بايد سعي كنـه تو گمون كردي كه او شنا كرده، چون دليلت رو سرماخوردن اون گرفتي. گمون فايده نداره. هر « -
بعـد كـه مطمـئن  پرسيدي تا مطمئن بشي كه او واقعاً توي درياچه شنا كـرده يـا نـه.كه به يقين برسه. تو بايد از ديگران مي

يا عكس و فيلم گرفته، يا دالئل ديگه، تـو رو بـه يقـين رسـوند، اون موقـع شدي، مثالً كسي كه اونجا بوده و خودش ديده، 
  »بپذير و باور كن.

  چه را كه آموخت، كامل كند. اشكال خود را پرسيد: ن خواست آنحس
شـه مثـل شه ايـده. بعـد بـاور كامـل مي. بعد باور مثل گرد و غباره، ميشه گمونآقا، پس اول باور مثل هواست، مي« -

خـه. آقـا مثـال ايـن چهارم باور مثل كلو يباوره. در مرحله يگن يقين. اين بهترين مرحلهگيره. بهش ميخمير، كه شكل مي
  »مرحله چيه؟ اينو توضيح نداديد.

از االغ و اسـب  مثل اين كه كسي، براي اين كه از يه شهري بره تا شهر ديگه به جاي استفاده از اتومبيـل و هواپيمـا،« -
وريـه كـه پـرز باور او به حمل و نقل، يه باور مناسب نيست. مثل اون خمير و گِل، شكل امروزي نگرفته. يـه با استفاده كنه.

  »ريزه. امروزي نيست. باور او مثل كلوخه.شه و ميمي
  تشكر كرد: اوزد، از حسن كه در چشمانش قدرشناسي از توضيح آقاي معلم برق مي

كنم در همه چيز به يقين برسم، بعد اونو آقا ممنونم. من امروز معماي باور رو براي خودم حل كردم. آقا من سعي مي« -
  »ر يقيني.باور كنم: باو

  »خوبه پسرم! خوبه.« -
  گر با سيني چاي جلو آمد:استاد عباس كوزه

  »آقاي معلم، مخ اين حسنك رو پر از فلسفه كردي. بفرماييد. اين چاي تازه رو آوردم كه بحث فلسفي رو تموم كنيد.« -
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  »شه.هاي حسنك كه تموم نميممنونم عباس آقا. اصالً متوجه گذر زمان نشديم. پرسش« -
  استاد عباس رو كرد به حسن و گفت:

تا گذاشتم. لعاب اينـا رو بـه رنـگ  هاي شماست: از هر كدوم شيشها و بشقابي كاسهحسن جان، پسرم اين جعبه« -
  »ها ليز نخوري، همه رو بندازي بشكني!اي زدم. سفارش مادرت بود. موقع رفتن مواظب باش توي برففيروزه
  »درد نكنه. ممنونم. مواظبم، نگران نباشيد. ممنون عباس آقا. دست شما« -

هايش رسيد. آن را نوشيد. جعبه را برداشـت: حرارت چاي داغ به بيني و گونههايش نزديك كرد، استكان چاي را به لب
  »خداحافظ عباس آقا. خداحافظ آقا معلم.«

  »به سالمت. در امان خدا.« -
وز وجود او از شوق حل معماي باور گـرم بـود. خيلـي خوشـحال هن از كارگاه خارج شد. سرماي كوچه را حس نكرد.

  ماند. او باور را باور كرد.ها ميشدند و رد پاي او بر آنها زير پاهاي مصمم او فشرده ميبود. او باور را فهميد. برف


