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 هوالحكيم

  استراتژي براي كودكان
  افسوس

  عنوان درس: 
   داستان آموزشي: ابزار كمك

  66شماره جلسه: 

  03/12/1392تاريخ: 

  مدارمعرفت كرد: روي

  
ياداشـت  : «. پرسـيد نوشـت ي رياضـي را روي آن مـي  لهأمس سخپا ،معلم، روبروي تابلو ايستاده بوده و آهسته و با مكث

  »كرديد؟ پاك كنم؟
  »صبر كنيد. .نه آقا«نوشتند، همهمه كردند: را در دفتر خود مي سخپاها كه تندوتند بچه

رياضي بود. كالس ساكت بود و همه  ي تابلو پر از مسائلآقاي معلم مكثي كرد و تابلو پاك كن را به دست گرفت. همه
  مشغول نوشتن بودند.

هـا از  ي بچـه ورد. صداي بلندي از آن برخاست. همـه باره سكوت كالس شكست؛ در با شدت باز شد و به ديوار خيك
بـا تعجـب بـه     گيـر شـد،   غافل ،با ديوار جا پريدند و با تعجب به سمت در نگاه كردند. آقاي معلم هم از صداي برخورد در

  تعجب كردند. ،ارچوب درهسمت در برگشت. همه از ديدن چنگيز در چ
 ،؟!  درس تمـوم شـد  چنگيز؟! حاال چه وقت اومدنه: «فت و پرسيدنگيز برداشت و جلوتر رآقاي معلم قدمي به سوي چ

  » ! در رو چرا كوبيدي؟يچنزديك زنگ تفريحه! با تأخير اومدي، اون كه ه
  رسيد.و حامل يك خبر بد به نظر ميبود چنگيز، آشفته و نگران، در چهارچوب در ايستاد. سراسيمه 

  .»آقا پدر ناصر ...  آقا معلم، آقا، اجازه!« -
ر نگران شد. رنگ او پريـد. آب دهـانش را قـورت    صها چرخاند و به ناصر نگاه كرد. ناچنگيز سر خود را به سمت بچه

  داد. منتظر بود كه چنگيز حرفش را ادامه دهد.
  »حرف بزن. ؟پدر ناصر! پدر ناصر چي«معلم با نگراني پرسيد: 

  »ناصر افتاده توي چاه. آقا اجازه! پدر ناصر، پدر: «گيز به معلم نگاه كرد و گفتچن
  » چاه؟ كدوم چاه؟ كجا؟« -
  »ي باباي رضا.چاه زمين كهنه. پايين مزرعه« -

ها هم دنبال او دويدنـد.  ناصر با شنيدن خبر، سراسيمه از كالس بيرون رفت و به سمت حياط مدرسه دويد. معلم و بچه
هـا، دوان دوان  ي كمـي از آن ها بـا فاصـله  ي بچه. بقيهدويد و حسنك و اسفنديار و آقاي معلم پشت سر اوناصر از جلو مي

  آمدند.مي
ها، در حين دويدن تنها يـك  پرسيدند چه خبر شده. آقاي معلم و بچههاي روستا را طي كردند. مردم با تعجب ميكوچه

  » ن كهنه.ناصر افتاده توي چاه زمين كهنه. باباي ناصر افتاده توي چاه زمي يبابا«زدند: جمله را فرياد مي
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  دويدند.ها ميو دنبال آن كردند، با شنيدن اين جمله، كار خود را رها ميمردم
  
بابا! بابـا...  بابـا صـدامو    : «زدكرد و پدرش را فرياد ميناصر، حسنك و معلم باالخره به سر چاه رسيدند. ناصر گريه مي

  »شنوي؟ بابا.مي
  »رسه؟هوي ... صدا مياو«كمر به درون چاه خم شد: و تا  ي چاه گذاشتوارههاي ديهاي خود را به لبهآقاي معلم دست

ها رسيدند. چند نفر از مردم هـم  ي بچهصداي معلم از ته چاه برگشت. چند ثانيه سكوت كردند. هيچ صدايي نبود. همه
هوش شده. يكي بايـد بـره   بي فايده است. شايد وقتي افتاده، سرش به جايي خورده وصدا زدن بي«رسيدند. پيرمردي گفت: 

  »پايين.
  »بله، يكي بايد بره پايين. يكي بره ته چاه.«همه اين نظر را تأييد كردند: 
  نان روستا، با طناب سطل آب چاه، به ته چاه رفت.اچند دقيقه بعد، يكي از جو

عيت و حال پدر ناصر خبري بشـنوند.  تا از وض فرستادند. همه منتظر بودندمعلم و چند نفر ديگر، او را با قرقره به پايين 
  » توني بياريش باال؟پيدا كردي؟ حالش چطوره؟ مي«آقاي معلم فرياد زد:  انتظار خيلي طول كشيد.

  » جا نيست. كي اين هيچ«مرد جوان شنيده شد:  يصدا ،از ته چاه
  »ها را بگرد.مطمئني!؟ خوب نگاه كن. گوشه« -
  » جا نيست. نه نيست. اين« -

چيزي  ،را با پشت دست پاك كرد و ته چاه را نگاه كرد. تاريك بود ها ران شد. چشمانش پر از اشك بود. اشكناصر نگ
  شد.ديده نمي

  »جاست!كه باباي ناصره! او كه اين اين«اي به گوش رسيد: ها، در ميان جمعيت، هلهله و همهمهاز پشت سر آن
جـا چـه خبـره؟    ايـن «ز ميان جمعيت گذشت و به سمت چاه آمد: ها به سمت جمعيت برگشتند. پدر ناصر امعلم و بچه

  » چرا سر چاه جمع شديد؟
  .»بابا ... «ناصر كه پدرش را سالم ديد، به سمت او دويد: 
هايش را به دور او حلقه زد. چشمانش را بست و سـرش را  اند و دستبپدرش او را بغل كرد. ناصر خود را به پدر چس

  ي پدرش گذاشت.به سينه
  »جا چه خبره؟اين«در ناصر دوباره با تعجب پرسيد: پ

خدا رو شكر كه تو سالمي. خبر آوردن كه افتادي توي اين چاه. مردم نگران شدن. همه اومـدن كـه شـما    «پيرمرد گفت: 
  »گرده.دنبالت مي ،ته چاهرفته رو نجات بدن. االن كسي 

  »من!؟ من افتادم توي چاه؟ كي گفته؟« -
  » كي گفته؟ كي خبر آورده؟«بود:  سشهمه اين پر ردند. در نگاههمه به هم نگاه ك
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كردند. معلم با صداي بلند وجو ميچنگيز را جست ،ها در بين جمعيتآن ي هاي مدرسه به اطراف نگاه كردند. همهبچه
  »چنگيز! چنگيز. كجايي؟ بيا جلو ببينم.«او را صدا زد: 

  جا نبود.ا نديد. او اصالً اينخود را نگاه كردند. كسي چنگيز ر اطراف همه
ها بهت زده به معلم نگاه كردند. بـراي نخسـتين بـار، خشـم و     زده شده بودند. بچه ي مردم از دروغ چنگيز شگفتهمه

  ي او ديدند.عصبانيت معلم را در چهره
  

آقـاي   همـه عـذرخواهي كنـد.   خدا، مجدداً چنگيز به مدرسه آمد. پدر او مجبور شده بود از دچند روز بعد با وساطت ك
به زير، در جاي خود نشسته بود و در مدتي كه معلم در حـال گفـتن    رمعلم هنوز از چنگيز ناراحت بود. چنگيز ساكت و س

  كرد.درس بود، او حتي به تابلو هم نگاه نمي
در كنار شير آب،  ها به سمت حياط رفتند. بعضيصداي زنگ شنيده شد. معلم درس را تمام كرد و از كالس رفت. بچه

زد. بـه  كردند. چنگيز وارد حياط شـد. آرام قـدم مـي   دويدند و بازي ميايستادند تا به نوبت آب بنوشند. برخي دنبال هم مي
اي رفت و كنار ديوار ايستاد. حسنك و رضا به سمت او رفتند. وقتي به او رسيدند با طعنه و كنايه، سرسـخن را بـا او   گوشه

  باز كردند.
  »رو! چه عجب! روت شد بياي مدرسه؟ آقا« -

  »ا باد بياد.زبرو بچه مثبت. برو ب«داد:  سختوجه، پاحوصله و بيچنگيز، بي
گوها با هيچ باد گه. آخه به باد نياز داره تا بوي بد دروغاشو ببره. اما گوگوري، بوي دروغراست مي«رضا با طعنه گفت: 

  »ره.و توفاني نمي
شـه  گو دشمن خداست. كسي كه دشمن خداست كـه نمـي  از قديم گفتن، دروغ«و گفت:  حسن حرف رضا را قطع كرد

  »ازش انتظاري داشت. دشمن خدا، حتماً دشمن مردم هم هست ديگه.
  چنگيز ابروهاش را باال انداخت و روي خود را برگرداند.

ون روز دروغ گفتي؟ ديـر اومـدي   شه يه بار مردانگي كني و راستش رو بگي؟ چرا اچنگيز! مي«رضا كنجكاوانه پرسيد: 
  »  خواستي دير اومدنت رو توجيه كني؟مدرسه، مي

  »هه هه ... آقا رو! توجيه كدومه؟«زد:  يآميزاي به رضا انداخت و لبخند شيطنترانهبچنگيز نگاه متك
كردن، سكته ميوغ ري دهكده رو نگران كردي؟ اگه ناصر يا مادرش از اون خبر دپس برا چي دروغ گفتي؟ چرا همه« -

  »كردي؟تو چيكار مي
همه به سمت چاه دويدن، و موقعي كـه سـر چـاه جمـع      كه يعموق«داد:  سخآميز پاچنگيز در ميان همان لبخند شيطنت

داد. همه رو گذاشته بودم سركار. عمراً تـو بتـوني ايـن جـور مـردم رو از      كردم. چه كيفي ميشدن، من از باالي تپه نگاه مي
  »يرون، عمراً.روستا بكشي ب

  »دوني! تو مريضي! تو بيماري، بيمار.اي، مينهوتو ديو«و برافروخت:  دحسنك عصباني ش
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  »ولش كن، بيا بريم.«بازوي حسنك را گرفت و كشيد:  ،رضا
تو مريضي، مريض. خـدا شـفات بـده. تـو مريضـي. دلـت       «شد ادامه داد: طور كه توسط رضا، كشيده ميحسنك، همان

  »مريضه.
  .تماشا كردهاي  حسن، با همان لبخند شيطنت آميز، رفتن آن دو را تفاوت به گفتهبي ،چنگيز

  
چند ماه گذشت. تابستان شد. مدرسه تعطيل بود. همه تقريبـاً مـاجراي دورغ بـزرگ چنگيـز را فرامـوش كـرده بودنـد.        

-ي كوچك و قشـنگ و بـازي  لهپانزده بره و بزغا -برد. چند روزي بود كه ده ها را براي چرا به صحراها و بزغالهچنگيز، بره

ي كوه برد و پس از چريدن، به كنـار رودخانـه   ها را به دامنهبرد. امروز نيز آنها به صحرا ميبراي چريدن از علفگوش را، 
رسـاند تـا از   ها را بـه روي جـاده   هاي سياه، در كنار رودخانه از آب خنك نوشيدند. چنگيز آنهاي سفيد و بزغالهآورد. بره

  روي پل رودخانه عبور كنند و به روستا بازگردند.  
-را پشت گردن خود گذاشته و دسـت  دستيخاست. چنگيز چوبتابيد و از آسفالت جاده حرارت برميآفتاب عصر مي

روش و و وحشـي، بـا خـ    ي زيباهايش را روي دو سر آن انداخته بود. هنگام عبور از روي پل، به پايين نگريست؛ رودخانه
هـا  ي خروشان بسيار بلند بود. برهاز سطح رودخانه خيلي فاصله داشت، اما صداي رودخانه ،گذشت. پلشتاب از زير پل مي

او را بـه خـود آورد.    ،زد. صداي بـوق يـك ماشـين   ها آرام و آهسته قدم ميها به وسط پل رسيدند. چنگيز عقب آنو بزغاله
آمد. صداي رودخانه، مانع شنيدن صداي ماشين وانت مي جلوستا با سرعت به سمت رو »وانت بار«برگشت. از پشت سر او 

. چنگيز با عجله سعي كرد گله را به يك سمت ببرد، تا وانت بتواند از روي پل عبور كند. دير شده بود. راننـده ترمـز   شد مي
در سمت چپ پل بودند. راننده سعي كرد كـه بـا    هاو بزغاله ها ي بيشتري نياز داشت. برهكرد اما ماشين براي ايستادن فاصله

هاي كنار پل برخـورد كـرد. چنگيـز    ها برخورد نكند. ماشين را به سمت راست هدايت كرد، اما عرض پل كم بود. با نردهآن
بـار بـا صـداي وحشـتناكي     هاي شكسته به او اصابت كنند. وانتترسيد. دستش را روي سرش گرفت و نشست تا مبادا نرده

دويدند. چنگيـز برخاسـت و بـه    ها وحشت زده به اين سو و آن سو ميها و بزغالهدخانه سقوط كرد. برهروها به اه نردههمر
-بار واژگون شـد. چـرخ  وانت .ت در آب و غلتيدن آن را ديدي افتادن وان، صحنهي پلهاي شكسته دويد. از باالسمت نرده

هاي پل گير كـرد. چنگيـز   ، به يكي از پايهبارآن را به زير پل كشيد. وانت ب،از آب بود. شدت آ بيرون هاي آن رو به باال و
بار از آب بيرون نيامدند. وحشت كرد. چه بايد بكند. چوب دستي را انداخت و به سمت چند ثانيه مكث كرد. مسافران وانت

  »... كمك ... به داد برسيد. كمك«روستا دويد: 
-ها، اهالي روستا نشسته بودند. برخي چاي مـي خانه، روي تختچند دقيقه بعد در ميدان مركز روستا بود. در جلو قهوه

جا محل ديدار هاي تابستان، از عصر تا غروب، اينكردند. در روزكشيدند. بعضي با هم صحبت مينوشيدند. برخي قليان مي
  مردم با هم بود.

بار افتاد توي كمك كنيد، كمك ... وانت«خانه رسيد، نفس نفس زنان رو به مردم كرد و گفت: چنگيز دوان دوان به قهوه
  »رودخونه... كمك كنيد.
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ماجراي فراموش شده را به ياد آوردنـد: او چنگيـز اسـت،     .ي مردم ساكت شدند. همه او را نگاه كردند. چنگيز بودهمه
  را نگران كند.برد كه مردم گويد. او لذت ميدورغ مي كهكي پسر

ها شنيده ها و بشقابها بلند شد و صداي استكانهاي خود شدند. دوباره صداي قلياناعتنا به او، سرگرم صحبتهمه بي
  شد. 

-بار روستا افتاد توي رودخونه ... باور كنيد راست ميوانت«اعتنايي كنند. دوباره فرياد زد: چنگيز انتظار نداشت به او بي

  »پل سقوط كرد. شما رو به خدا كمك كنيد.... از روي  مگ
  د.شهر كس سرگرم كار خود  .ودنداعتنا بهمه به او بي

  »ميرن. باور كنيد.كنم. اون دو سه نفر االن توي آب ميگم، باور كنيد ... خواهش ميراست مي«چنگيز التماس كرد: 
برو گمشو، برو پـي  «ها بود به او تشر زد: نخانه كه سيني چاي در دست داشت و مشغول جمع كردن استكاشاگرد قهوه

  »كنه. برو گمشو.هاي تو رو باور نميكارت. دوباره اومدي مردم رو نگران كني؟ كسي دورغ
بـار روسـتا افتـاد    گم. وانتخورم كه راست ميقسم مي«. گريه كرد و با التماس گفت: را فهميداعتمادي چنگيز عمق بي

اون افتاده بود. حتماً راننده به خاطر نور آفتاب كه توي چشمش بود خيلي ديـر   ي وي شيشهتوي آب رودخونه. نور آفتاب ت
ي اون تابيده بود، به اين دليـل  كنم ... حرفم رو باور كنيد. آفتاب به شيشهها روي پل شد. ... خواهش ميي برهي گلهمتوجه

  » كنم.د بريم كمك كنيم ... خواهش مييشه، بازم بايد بيايي اون تنها بانديدم كه چند نفر توي اون بود، اما اگه راننده
  كرد. زد. اما كسي توجه نميچنگيز با تمام توان فرياد مي

ري گورت رو گم كني يا نه؟ هر مي ،بچه پررو«خانه سيني را كنار سماور گذاشت و به سمت چنگيز رفت: شاگرد قهوه
كنـه ... بـرو   كنه. تو اگه بگي ماست سفيده كسـي بـاور نمـي   باور نميكني، كسي حرفت رو قدر هم نقشت رو قشنگ بازي 

  »گمشو... برو.
  » باز.گوي حقه... دورغ برو گمشو«ي چنگيز زد و او را هل داد: او به سينه

  چنگيز درمانده شد. نشست و گريه كرد. بلند شد و دويد و از ميدان خارج شد. 
  

ي نماز ايستادند. حسن  ت. اذان گفت. مردم در مسجد، صف به صف براي اقامهآفتاب غروب كرد. صداي مؤذن برخاس
  »حسنك! پسرم.«رو شد:  هنگام ورود به مسجد، با يك زن چادري در حياط مسجد روبه

  »ا ... سالم خاله ستاره.«حسن كه براي رسيدن به نماز عجله داشت، از رفتن باز ايستاد: 
  »سالم پسرم.« -
  »من كار داريد؟بفرماييد، با « -
اهللا هنوز از شهر برنگشته. هـر چـي بـه     آره عزيزم. نماز جماعت كه تمام شد، يا به حاج آقا يا به كدخدا بگو رحمت« -

  »ده. خيلي نگرانم. زنم جواب نمي تلفن همراه او زنگ مي
  »گم. چشم خاله ستاره. مي« -
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  »ممنونم پسرم.« -
ي بـاال   در طبقـه  ،ي مسـجد  ها رفت تا به قسمت زنانـه  م هم به سمت پلهحسنك با عجله وارد مسجد شد، و ستاره خان

  برود.
كـرد و بـه    به او رساند. كدخدا چند ثانيه مكـث را پس از نماز جماعت، حسن به سراغ كدخدا رفت و پيام خاله ستاره 

شد. زيـر گـوش او نجـوا     . نگران شد. تسبيح را در جيبش گذاشت و به حاج آقا نزديكآنچه از حسنك شنيده بود، انديشيد
  كرد. بعد هر دو برخاستند و رو به جمعيت ايستادند.

هنوز برنگشته. او هـر روز قبـل از غـروب آفتـاب از شـهر       ،اش رفته شهر اهللا كه با وانت رحمت«كدخدا به مردم گفت: 
  .»شتگ برمي

اد چنگيز را شنيدند، بـه خـود آمدنـد.    خانه نشسته بودند، و داد و فري ي كساني كه عصر در ميدان روستا، جلو قهوه همه
  همه نگران شدند.

  »اميدوارم اتفاق بدي نيفتاده باشه. كسي از چنگيز خبر داره؟«كدخدا ادامه داد: 
  »نديدي؟ وحسنك! تو چنگيز ر«حسن گفت: به همه به هم نگاه كردند. كدخدا 

  »نه كدخدا. مگه چي شده؟«حسن پاسخ داد: 
اهللا اتفاق بدي نيفتـاده   چيزي نيست. انشاءاهللا كه براي رحمت«گراني مردم بشود پاسخ داد: كرد مانع ن كدخدا كه سعي مي

  »افتاده توي رودخونه. ،گفت وانت بار ريم كنار پل رودخونه. چنگيز مي باشه. اما بهتره سريع حركت كنيم. مي
هـا را پوشـيدند و بـه     سرعت كفـش  دخدا نشدند. همه به سمت در هجوم بردند. بهي سخنان ك ردم منتظر شنيدن ادامهم

  سمت پل رودخانه دويدند.
رفـت.   در پشت موتورسيكلت يك مرد جوان سوار شد و. كدخدا تابيد هوا تاريك بود، اما مهتاب كم رمقي به صحرا مي

  مردم در كنار جاده در حركت بودند.
بـه  اتومبيل، اهللا است.  ر رحمتاً وانت باهمه خوشحال شدند. حتم هاي يك اتومبيل ديده شد. از دور در جاده، نور چراغ

بوس روستا بود. كدخدا، پشـت موتورسـيكلت، جلـوتر از جمعيـت بـود. از       ايستاد. ميني ،جمعيت در حال حركت كه رسيد
  بوس هم پياده شد و با تعجب از حضور جمعيت، به كدخدا نزديك شد. ي ميني موتور پياده شد. راننده

  »سالم كدخدا.« -
  »اهللا روي نديدي؟ يكم. توي جاده، وانت رحمتسالم عل« -
  »نه كدخدا! او عصر از شهر برگشت.« -
  »تو ديدي كه برگشت؟« -
آره. آخه آقا جمشيد رو هم با خودش آورد. جمشيد عجلـه داشـت كـه بـه روسـتا برگـرده، معطـل مـن نشـد و بـا           « -
  »اهللا برگشت. رحمت

  »(ع)يا حسين«د گفت: كدخدا با دست به پيشاني خودش زد و با صداي بلن
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  »چي شده كدخدا؟ اتفاقي افتاده؟« -
  »اهللا از روي پل به رودخونه افتاده. اميدوارم كه اون اتفاق نيفتاده باشه. ظاهراً وانت رحمت« -
  ». كي كدخدا؟(ع)يا امام رضا« -

ـ  كه پاسخ دهد، به پشت موتور سوار شد و به جوانك راننـده  كدخدا معطل نشد. بدون اين بـرو، يـاهللا.   «ور گفـت:  ي موت
  »بجنب.

  موتور به راه افتاد و مردم هم دويدند.
  

نور چراغ موتور رو به سمت رودخونه «در كنار پل، كدخدا از موتورسيكلت پياده شد و با صداي بلند به جوانك گفت: 
  »بگير... به سمت رودخونه، به سمت پايين پل.

  نار رودخانه رساند.سپس به سمت پايين پل رفت و خودش را به ك
  ديده شد. ،هاي ماشين كه از آب بيرون بود نور چراغ موتورسيكلت، سطح آب رودخانه را روشن كرد. چرخ
  »ا... چنگيز تويي؟«كدخدا در نور چراغ موتورسيكلت، خود را به رودخانه رساند: 

گـم   كدخدا به خدا راسـت مـي  «يد: اش ترك چنگيز در كنار رودخانه نشسته بود. برخاست و به سمت كدخدا آمد. بغض
  »نگاه كنيد، اوناها، اونجا افتاده.

آره پسرم تو راست گفتي، راست گفتي. ما بايد حرف تو رو توي ميدون روسـتا بـاور   «كدخدا سعي كرد او را آرام كند: 
  »كرديم، بيا پسرم، بيا... مي

ت باالي پل، در كنار جاده آورد. مـردم، دسـته   كدخدا دست چنگيز را گرفت و او را در نور چراغ موتورسيكلت، به سم
  دسته پياده رسيدند. كدخدا، جوانك موتورسوار را به سراغ تراكتور يداهللا فرستاد.

هاي خروشان رودخانه، در تاريكي شب، بـر محـيط غالـب بـود.      سپس به حاج آقا و آقاي معلم نزديك شد. صداي آب
طول نكشيد. حاج آقا به سمت چنگيز آمد و دست او را گرفت و به كناري  هاي كدخدا و حاج آقا و آقاي معلم زياد صحبت

  كردند كه چيزي را از چنگيز پنهان كنند. ها سعي مي ها نزديك شد. آن برد. آقاي معلم به آن
  

تا، در آب تراكتور از راه رسيد. وارد رودخانه شد. با سيم و طناب، وانت را به تراكتور بستند. چند تـن از جوانـان روسـ   
كردند. تراكتور به زور توانست وانت را از آب رودخانه بيرون بكشد. در كنار رودخانه، ابتدا وانـت را كـه    بودند و كمك مي

  هاي مختلف آن سرازير شد. هاش ايستاد، آب از بخش روي سقف خود واژگون شده بود، برگرداندند و وقتي روي چرخ
رون كشيدند، تند و سريع درهاي وانت را كه له و كج شده بود، با فشار باز كردند. مرداني كه وانت را از آب رودخانه بي

  راننده را بيرون كشيدند.ابتدا 
  »اهللا را. خدا رحمت كند، رحمت«بدن او را باال آوردند و در كنار جاده گذاشتند. كدخدا، زير لب گفت: 
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بوس  ي ميني . كدخدا كه با رانندهنددرون ماشين بيرون كشيداز  ،اهللا آمده بود نيز مسافر وانت را كه همراه رحمتسپس، 
ها با چنگيـز صـحبت    دانست كه او جمشيد است. به سمت حاج آقا و آقاي معلم نگاه كرد. ديد كه آن مي ،صحبت كرده بود

ذاردنـد و  اهللا گ كنند. مطمئن شد كه چنگيز متوجه عمليات نجات نيست. بدن جمشيد را آوردند و در كنـار بـدن رحمـت    مي
  ها كشيدند.   پتوها را روي آن

  
اهللا و مرحوم جمشيد برگزار شد. همه لباس مشكي پوشيده بودنـد. همـه    در مسجد روستا، مراسم ترحيم مرحوم رحمت

كردنـد   ها سعي مـي  كرد. زن ي مسجد، مادرش شيون مي زادار و غمگين. اما چنگيز بيش از همه غمگين بود. در بخش زنانهع
  شدند. اما موفق نمي ،آرام كنند او را

در مسجد، حسنك و ناصر و رضا، جلو رفتند و به چنگيز كه در كنار عمويش ايستاده بود، تسـليت گفتنـد. حسـنك بـا     
  »چنگيز! خدا پدرت را بيامرزد. مرحوم آقا جمشيد مرد خوبي بود.«صدايي غمگين گفت: 

  »خدا آقا جمشيد را رحمت كند.«ناصر و رضا هم گفتند: 
و بـه تسـليت گفـتن ديگـران توجـه       بـود هاي فرش مسجد خيـره   حوصله و مبهوت، به گل كه افسرده شده، بي چنگيز

  . شتندا
كرد اگربه شـوخي دروغ بگويـد، مـردم آن را جـدي      وقت فكر نمي گويي خود را با مرگ پدرش داد. هيچ او تاوان دروغ

آمدنـد، اكنـون پـدرش زنـده      اهللا و جمشيد مي اي نجات وانت و رحمتشناختند و بر گو نمي گيرند. اگر مردم  او را دروغ مي
  .بود. افسوس كه دير شد


