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 به هم رسيدند و با هم بـه . آمد خواهرش گلناز هم در كوچه مي .حسن توي كوچه از ناصر جدا و به سمت خانه پيچيد

زده، موجب اين شد كه او كاله را تا  هاي يخ سرماي هوا در كوچه. حسن براي حرف زدن حوصله نداشت. سوي خانه رفتند
هـايش را   اش و دست ها را زير بغل جا، كتاب از مدرسه تا اين. هايش بكشد و شال را دور گردن و دهانش بپيچد پايين گوش

  .اش قرار داده در جيب لباس
-  »ا  مواظب باش، مواظب باش! يفتين... ا. «  

داشت، ناگهان هاي كوچه، از ترس لغزيدن، آهسته گام برميها و يخهايش سائيده شده و روي برفحسن كه كف كفش
  »!مواظب باش«: كه بيفتد گلناز او را گرفت قبل از اين. سر خورد

-او لباس. به خانه رسيدند. و به گلناز اعتنا نكردهاي خود و برف و سرما كالفه بود، به رفتن ادامه داد حسن كه از كفش

بـه پشـتي   . اش را آويخت و بدون توجه به گلناز، به سمت كرسي رفت و نشست و پاهاي خود را زير لحاف كرسي كشـيد 
  .تكيه داد و چشمانش را بست

سـالم  «: بـه سـمت او دويـد    آويخت، با ديدن مـادرش اش را به گيره ميگلناز كه مقنعه. مادر از آشپزخانه وارد اتاق شد
  »!مامان
  »سالم دخترم« -
  ».دستامون توي برفا يخ زد. ، امروز يه آدم برفي گنده توي حياط مدرسه درست كرديممامان مامان« -

حسـن كـه متوجـه شـد     . هاي گلناز را با محبت در دستان خودش فشرد و به سمت حسن رفتمادر تبسم كرد و دست
  .ه زير لحاف كرسي رفت و روي خود را پوشاندآيد، بمادرش به سوي او مي

  ».آخه كف كفشاش سائيده شده! مامان مامان، حسن سر خورد، نزديك بود بيفته«  -
  »... .؟ براتون يه آش خوشمزه پختم، !ايچرا بي حوصله... سالم پسرم «: مادر لحاف را از روي حسنك كنار زد

  »!باشه مامان مامان من با كشك بخورم. آخ جون آش« -
. خرهبابا برات كفش زمستوني مي اي؟پرسيدم چرا بي حوصله! سالم پسرم« : مادر صداي گلناز را شنيد، اما دوباره گفت

  »!صبر كن تا بره شهر
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تـا شـما دو تـا وروجـك     «: دست موهاي  او را نوازش كرد و گفت با حسن را از زير لحاف كرسي بلند كرد و نشاند و
بلنـد شـو، بلنـد شـو     . رسـه بابا هـم االن مـي  . آرمكنم و آش رو ميرو بشوئيد، من سفره رو پهن ميريد دست و صورتتون ب

  ».پسرم
  .حسن با بي ميلي از جا برخاست و براي شستن دستهايش رفت

  
  

  
-خانواده رها آمدند و او هم بايد در كنااما آن. ي مهمان نداشتحسن حوصله. ها از شهر آمدندعصر آن روز مهمانان آن

پدر محمد هر سال در زمستان با . محمد و دو خواهرش، با پدر و مادر خود از تهران آمدند. كردها پذيرايي مياش از مهمان
امـروز هـم   . او بـه طبيعـت عالقـه دارد   . آيدآباد ميزده به سروشي يخهاي برفي روستا و درياچهخانواده براي ديدن منظره

حسن به استقبال محمد رفت و او را به اتاق خود . جمعه است، براي تفريح زمستاني به درياچه برونداند تا فردا كه روز آمده
  .خوابددر اتاق حسن مي امشب محمد؛ دعوت كرد

  
  

  
ها، خواهرهاي محمد به اتاق گلنـاز رفتنـد و محمـد هـم بـه       شب هنگام، پس از خوردن شام و گپ و گفت آدم بزرگ 

قبـل از ايـن كـه    . محمد از عصر كه از راه رسـيدند، متوجـه حـال حسـن شـد      .ن هنوز بي حوصله بودحس. اتاق حسن آمد
حسـن بـازي محمـد را بـا كنجكـاوي      . آن را روشن كرد و مشغول بازي شد ؛تبلت را درآورد دبخوابند، محمد از كيف خو

  »؟كنيبازي مي«: محمد متوجه شد. كردتماشا مي
  ».حوصله ندارم«: حسن پاسخ داد

  ».ات برگشتشايد حوصله. بيا حسنك، بگير يه دور بازي كن«: محمد تبلت را به سوي او گرفت
سـرگرم بـازي شـدند و    . دادباخت، تبلت را به ديگري ميهر دور كه يكي مي. حسن آن را گرفت و بازي را شروع كرد
  .زدندهنگام برد و باخت از شدت هيجان فرياد مي

كنـيم خودمـون   ما هم شما رو رها مـي . شيدفردا بيدار نمي! بخوابيد بابا! ها، حسنك، محمدبچه« :كوبيدكسي به در اتاق 
  ».هاي خوبآفرين بچه! بخوابيد. ريم درياچه منجمدمي

پـس از  . اما به بازي ادامـه دادنـد  . ها شنيده نشودي آنحسن و محمد با دست جلو دهان خود را گرفتند تا صداي خنده
يك حس شـيطاني  . هاي آن، فكر او را مشغول كرده بودتبلت محمد و بازي. رفتا حسنك به خواب نميام. بازي، خوابيدند

  . شد ميمحمد متوجه ! ؟ خب!طوراما چه. گفت كه هر طور شده، تبلت محمد را برداردبه او مي
  .باالخره خوابيد. داداو را آزار مي ،فكر اين لغزش كه از مهمان خود دزدي كند
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  ».ي منجمدآماده بشيد تا بريم به درياچه« :از خوردن صبحانه، پدر محمد گفت پس
  ».لباس گرم بپوشيد. بارهبرف مي«: ي پدر محمد را كامل كرد و گفتپدر حسن جمله

و در حياط منتظـر پـدرها و    دوش انداختند يها را روها كفش و لباس پوشيدند و كولهبچه. هر دو خانواده آماده شدند
  .مادرها شدند

  
  

ها هاي درختهجا را سفيدپوش كرده و روي شاخبرف همه. ي پشت روستا سرازير شدنداز روستا بيرون رفتند و از تپه
  .هم انباشت شده

مـادر  . ردنـد كها را دنبال مـي ها در يك صف آنبچه. داشتميرفت و پدر محمد پشت سر او قدم برپدر حسن جلو مي
  .آمدندكردند و آهسته ميحسن و مادر محمد انتهاي صف باهم صحبت مي

  .ها برف نشسته بودسطح درياچه يخ زده بود و روي يخ. پيدا نبود هدرياچ .همه جا برف نشسته بود. به درياچه رسيدند
كه محكم است، بـا  كه مطمئن شد پس از اين . هاي درياچه گذاشتپدر محمد آهسته پا روي يخ .همه كنار آن ايستادند

  ».بياييد. بياييد. محكمه«: خوشحالي گفت
حسن ترديد داشـت كـه روي   . با احتياط جلو رفت. هاي درياچه قدم گذاشتحسن به دنبال پدر محمد به روي يخپدر 

  .ترسيد كه سر بخورد و بيفتدمي. هايش مطمئن نبوداز كفش. هاي درياچه پا بگذارديخ
كف . حسن با كنجكاوي نگاه كرد. پشتي خود، يك جفت كفش مخصوص درآوردها نشست و از كولهفمحمد روي بر

: خنديـد و گفـت  . هاي حسن شـد متوجه نگاه. ها را پوشيد و بندهاي آن را محكم كردآن. ي فلزي بودهايش يك تيغهكفش
  .»هاي پاتيناژهاينا كفش«

  »؟ههاي چي كفش« -
  »!حاال ببين. روي سطح يخ براي سر خوردن! پاتيناژ« -

خورند، او مثل اسكي بازها كه روي برف سر مي. هاي سطح درياچه، به جلو سريداز جا برخاست و به سرعت روي يخ
  .كردتفريح مي. چرخيدمي. دويدمي. زددور مي. رفتسريد و جلو ميها ميهايش روي يخبا كفش

اش را تماشـا   و بازي جالـب محمد  او! اي براي سريدنيك كفش تيغه ؛وداو مبهوت شده ب ؛كردنگاه مي حسن با تعجب
  .سريدسو مي سو و آن ي منجمد اينكه روي درياچهكرد مي

  ».ري زير آب، مواظب باششكنه، مييخ درياچه مي! نيفتي«: كردنددخترها با جيغ و داد محمد را صدا مي
كشيد كه چگونـه تبلـت محمـد را بـراي     دش آمد كه ديشب نقشه ميناگهان يا. اما حسن محو تماشاي بازي محمد بود

محمد را ديد كه . شرمنده شد. از خودش خجالت كشيد. خود بردارد و آن را پنهان كند تا همه تصور كنند كه گم شده است
شرمنده شد كه برعكس  .رودايستد و جلو ميدر يك محل لغزنده، او مي. افتدلغزد، نميخورد، اما نميها، سر ميدر روي يخ
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! كجـايي؟  ،حسـنك «: ي حسن زدمادر محمد به شانه. ي خود لغزيد و سعي كرد از مهمان خود دزدي كندمحمد، او در خانه
  ».بازي كن درياچه برو روي !جا نيستواست اينح

سي به من داد؛ راه رد عجبطبيعت  ي خدا امروز در مدرسه«: با خود انديشيد. حسن لبخندي زد و سر خود را تكان داد
ر خـورد و جلـو     مـي . كه آدم استقامت كنه، يعني نلغزه به شرط اين. شه رفت، حتي با كفش كف صافمي لغزنده رو شـه سـ

  .اين يعني استقامت. رفت، اما نلغزيد
  

  
. در محمد شدندي محمد وسايل خود را برداشتند و سوار ماشين پخانواده. سپس به خانه برگشتند. تا عصر بازي كردند

  .رفتند؛ چون فردا محمد و خواهرانش بايد به مدرسه بروندبايد به شهر مي
محمد هنوز از اتاق حسـن بيـرون نيامـده    . مادر و خواهران او هم سوار شدند و دست تكان دادند. پدر محمد سوار شد

  .»!بجنب! محمد جان، بيا پسرم، دير شده«. پدرش او را صدا زد. بود
همه از پشت شيشه ماشـين  . پشتي خود آمد و با حسن و پدر حسن دست داد و با عجله سوار ماشين شدلهمحمد با كو

  .دست تكان دادند و ماشين رفت
حسن هنوز از فكر شـيطاني  . جاي محمد خالي بود. حسن وارد اتاق خود شد. اش به داخل خانه آمدندحسن و خانواده

هـاي  كفش. آره. چيزي جا مانده بود .ي اتاق افتادچشمش به گوشه. صباني بودبرداشتن تبلت محمد، از خودش شرمنده و ع
يادداشـت  . جه يك قطعه كاغـذ شـد  اما متو. ها برسدها را برداشت تا به كوچه برود شايد به آنپاتيناژ محمد بود، با عجله آن

هاي مخصوص بـازي  اين كفشسنك، ح«: روي دو زانو نشست و آن را خواند. حسن آن را برداشت. محمد نوشته بود بود؛
ي اما تـو اينجـا يـه درياچـه    . آخه ما توي تهران يخ و برف زيادي نداريم. ترهبراي تو مناسب. گزارمبراي تو مي روي يخ رو
ر  . فقط مواظب باش نلغزي. اميدوارم اين هديه رو از من قبول كني. منجمد داري بايد استقامت كني؛ بايستي و جلو بري، سـ

  ».دوست تو، محمد. استقامت. يادت باشه، استقامت كن. اما نلغزي بخوري،
او در حـال  . فكر شيطاني، استقامت نكرداو در مقابل . يك بار ديگر از فكر بد خود شرمنده شد.  حسن به زمين نشست

  .خدا را شكر. كردلغزاند و رسوا ميي شيطان او را ميخدا به او رحم كرد واال وسوسه. لغزش بود
  


