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 مدار آيت :كرد روي

  
 ي آرام و زيبايي نشسته بود و حمام آفتابهاي پهن گياهان آبي، در بركهي شاد و شنگول، بر روي برگقوري، قورباغه

. كرداو كه تازه از يك شناي طوالني در بركه، از آب خارج شده بود، اكنون بر روي برگ پهن، استراحت مي. گرفتمي
زدن بود، گذشتند، اما قوري كه در حال چرتكردند و از اطراف قوري ميها وز وز كنان در سطح بركه پرواز ميمگس

  .كردها را صيد ميو اال اگر گرسنه بود، حتماً با زبان بلند خود، آناشتها نداشت، ! خب. ها را نداشتي شكار آنحوصله
* * * * *  

گر و صياد ماهري بود، سوار بر قايق پارويي كوچك خود، در سطح بركه، مشغول پاروزني، و ساركو، كه مرد حيله
  !گشت و گذار بود؛ او در جست و جوي چيزي بود

ظاهراً سعي داشت كسي را غافلگير كند، يا شايد . ق او، در بركه نپيچدزد، تا صداي حركت قايبه آهستگي پارو مي
  !جانوري را

* * * * *  
. ي سبز زيبا را ديدباره، از دور يك قورباغهزد، به يككار، در حالي كه به آرامي پارو ميي و طمعذساركو، مرد مو

آرام آرام  .هايش را خيس كرددهانش چرخاند و لبآورد و در اطراف  يانه زد و از خوشحالي زبان خود را درذلبخندي مو
ساركو، . قايق ساركو به او نزديك شد. زدن، همان قوري بودي سبز در حال چرتقورباغهآن . به آن قورباغه نزديك شد

بلند آن را . ي سبد تور شكار را در كف قايق به دست گرفتكه چشم از قوري بردارد، آرام دست دراز كرد و دستهبدون اين
هدف ساركو صياد، اين بود كه سبد تور را بر روي برگ گياهي كه . در يك لحظه، از باال به سمت قوري فرود آورد. كرد

باره قوري از چرت پريد؛ احساس سبد تور از باال فرود آمد و يك. قوري بر آن نشسته بود بيندازد، تا قوري در آن اسير شود
در حال پريدن، با تور سبد كه از باال به سمت او . اما دير شده بود. وي برگ، جست زدخطر كرد و از جاي خود پريد و از ر

  .آمد برخورد كرد و گرفتار شد؛ او اسير ساركو شدمي
* * * * *  

قوري وحشت كرده . سبد تور را به داخل قايق كشيد و با دست، قوري را از تور جدا كرد. زدساركو، لبخند پيروزي مي
. درون سطل تاريك بود. ساركو، او را درون سطل كوچكي قرار داد و در آن را بست. كردساركو را نگاه مي بود؛ بهت زده،

  .ودبخيلي ترسيده : قوري، نگران بود و دلهره داشت
* * * * *  
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چنان قوري هم. اما باالخره مدتي بعد، ساركو او را از سطل تاريك خارج كرد. دانستقوري نمي! چقدر زمان گذشت؟
  .خواندساركو، سرخوش و خوشحال، با صدايي مبهم، آواز مي. زده بودوحشت

  !ايچه ناهار خوشمزه: موذيانه با خود انديشيد. قوري را جلو صورت خود آورد و از نزديك آن را نگاه كرد
و پا زد قوري كه در آب قرار گرفت، احساس آزادي كرد؛ دست . سپس آرام قوري را در درون آب سرد قابلمه گذاشت

چرا  !دانست چه اتفاقي افتاده است و چه اتفاقي قرار است بيفتدنمي. و در سطح آب قابلمه، بهت زده اطراف را نگريست
  اين ظرف آب كه او را در آن قرار داده چيست؟! او را شكار كرده اين مرد بدقيافه

در اين آب ! ي تپلقورباغه: تگفقوري مي ساركو رو به. كرد كه صداي ساركو را شنيدها فكر ميقوري به اين پرسش
  !آفرين پسر خوب! ز خودت را بشويتمي

. كنداين مرد، حتماً يك دانشمند است كه روي جانوران تحقيق مي«: با خود انديشيد. نگراني را كنار زد. قوري، آرام شد
  ».انجام دهدهاي علمي و تحقيقات خود را در مورد من احتماالً او مرا گرفته است تا آزمايش

كرد تا او را كاش مگسي از اينجا عبور مي«: چشمانش را بست و انديشيد. ور كردبا آرامش خود را در آب قابلمه غوطه
  »!شوداينجا كه غذا پيدا نمي. امگرسنه شده. شكار كنم

* * * * *  
داد، به سمت قابلمه آمد و نگاهي به خود را انجام مي خواند و در درون آشپزخانه، كارهايچنان آواز ميساركو كه هم
اين جوري «: زد رآرام و زير لب غُ. انگشت خود را در آب كرد و متوجه شد كه هنوز آب گرم نشده است. قورباغه انداخت

م اونو مجبور. شد مثل مرغ يا ماهي پخت و خورداي كاش قورباغه را هم مي! كشد تا آب به جوش بيادكه خيلي طول مي
  ».پز كنمبلمه آباطوري توي قهمين

اي ساركو بدجنس، با خنده. كندي اجاق را زياد كرد، اما متوجه شد كه قورباغه او را نگاه ميرحم، شعلهساركو بي
راحت باش، . گرم شود و تو بهتر حمام كني باش، شعله را زياد كردم تا آب واني تپل، راحت قورباغه«: آميز گفتشيطنت

  ».حت باشرا
آب وان گرم شود  .اين وان براي حمام كردن است! نام اين ظرف كه من در آن هستم وان است«: قوري با خود انديشيد

  »!پس منظور اين مرد بدقيافه چه بود؟! ها كه آب سرد و گرم مهم نيست؟قورباغهما اما براي ! ؟است براي حمام بهتر
ي قابلمه به لبه. قوري خطر را حس كرد. شدكم گرم ميآب قابلمه كم. آمد ن فكرها، دوباره نگراني به سراغ اويابا 

يده بود و مشغول چيدن نزديك شد و بيرون را نگاه كرد، مرد بدجنس يك سيني آماده كرده بود كه در آن سبزي و گوجه چ
  .رد شده در آن بودهاي خُهويج

در آب بپزد و در اين  ين مرد جنايتكار، قصد دارد مراا«: قوري فهميد كه در چه وضعيت خطرناكي قرار گرفته است
  ».سيني قرار داده و بخورد

  !چه بايد بكند؟! واي. وحشت كرد. ترسيد
  .به خود مسلط شد و ترس را كنار زد
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  ».بايد راهي پيدا كنم تا از اين مهلكه فرار كنم. رسمبا ترس به نتيجه نمي. نبايد بترسم. بايد فكر كنم« -
آب هم گرم . متوجه شد كه وان حمام او، يا همان قابلمه در حال داغ شدن است. ي قابلمه، گرم شددر لبه هاي اودست

  .اش عرق كرده استشده بود و قوري احساس كرد پيشاني
  .رودبه سطح آب نگاه كرد، و متوجه شد كه از سطح آن بخار به هوا مي

رحم در حال بيرون بردن مرد بدجنس و بي. گر بيرون را نگريستبار دييك. كردبايد كاري مي. نگراني او بيشتر شد
  .ها، از آشپزخانه بودزباله

  . قوري تصميم خود را گرفت. شدآب به سرعت گرم مي. فرصت خوبي بود. قوري خيلي خوشحال شد
اجاق گذشت و به  از قابلمه و سكوي. زد و به بيرون پريدي نيروي خود را جمع كرد و از درون آب قابلمه، جستيهمه

هاي بلند و سريع، با جست اطراف را نگريست و به سرعت از در خارج شد و. اي مكث كردلحظه. كف آشپزخانه فرو افتاد
مرد بدجنس رد شد و . قوري خود را پنهان كرد. گشتمرد بدقيافه به درون خانه برمي. ي حياط رساندخود را به محوطه

  .لند خود ادامه دادري فوراً به جست و خيزهاي بوق
. آب بركه را ديد. زدقلب او تندتند مي. ي ساحلي خارج شد و خود را به ساحل بركه رساندبا سرعت از حياط خانه

اي به عقب نگاه قبل از اين كه آخرين جست را بزند و به آب بپرد، لحظه. فهميد كه نجات پيدا كرده است. خوشحال شد
ي ساحلي ايستاده بود و با كارد آشپزخانه كه در دست داشت، او هاي خانهاو باالي پله. دصداي ساركو بدجنس را شني. كرد

  » .برگرد. بايست. بايست. تو حق نداري فرار كني! تو ناهار مني. ي لعنتي، بايستقورباغه«: كردرا تهديد مي
ريد؛ شناكنان به اعماق بركه رفت و اي كرد و جستي زد و به درون آب بركه پي تمسخرآميز و پيروزمندانهقوري خنده
ايستم تا او آب را داغ كند و مرا خورم و ميرحم ابله، فكر كرده بود كه من گول ميمرد بي: با خود انديشيد. از نظر دور شد
  .دهد اطراف او را گرم كنند تا او پخته شودگاه اجازه نميي باهوش و با بصيرت، هيچيك موجود زنده! بپزد و بخورد


