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 »آب به اندازه كافي به زمين ما نرسيد.« -

 »قدر كه رسيده خيلي زياده.چرا رسيد. همين« -

 »طرف هنوز خشكه.كن! اوني مزرعه نرسيده. نگاه ز آب به همهنخير زياد نيست. ببين! هنو« -

 »قدر كه به زمين شما رسيده كافيه.نوبت زمين ماست. همينبسه. حاال « -

 »فهمي!نخير كافي نيست. كافي نيست، مي« -

  ها نزديك شد:پدر حسن از كنار رودخانه به بچه
 »كنيد؟چرا دعوا مي شده؟خبره؟ چيها! چهاوهوي بچه« -

  »سالم پدر.«سن به سمت پدرش برگشت: ح
  »سالم مشدي.«اسفنديار هم متوجه پدر حسن شد و به سمت او برگشت: 

 »شده حسنك؟سالم پسرا. چي« -

 .»رو به سمت زمين خودشون بردهپدر، اين اسفنديار راه آب رو بسته و اون« -

 »مشدي زمين شما سيراب شده، نوبت زمين ماست.« -

 »صره!مق ديدي پدر! ديدي اسفن« -

پدر حسن دست خود را به كمر زد و سراسر مزرعه را ديد. سپس سر تكان داد و » كن حسن، صبر كن ببينم.صبر « -
 »ي مزرعه ما رسيده، كافيه.نه خوبه، آب به همه«گفت: 

 »نه پدر كافي نيست. اون طرف هنوز زمين سيراب نشده.« -

 »شه كه كشت ما خراب بشه.ميزان آب، موجب مي كافيه پسرم، همين مقدار كه رسيده كافيه. بيشتر از اين« -

 »گه بايد آب جريان داشته باشه.رو به حسن گفتم، اما لج كرده ميمشدي منم همين« -

تون زيـاد نشـه زمين شماست، حق با توئه. مواظب باش جريان آب توي مزرعه رساني بهجان، نوبت آب نه اسفن« -
 »هاتون رو خراب كنه.كه كشت

ي مزرعه حركت كرد و گفت: ي خود گذاشت و به سمت حاشيهال شد كه حق با او بوده. بيل را روي شانهاسفنديار خوشح
  »باشه مشدي! ممنون.«
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غروب آن روز، حسن وارد مسجد شد. نماز جماعت شروع شد. حسن نماز را با مردم خواند. امام جماعـت هـر شـب 
ي كسـاني گفـت كـه را توضيح داد. او دربارهي قرآن را خواند و آنيك آيهشب هم گويد. آن، با مردم سخن ميپس از نماز
شنيد، سرش پايين بـود و بـا مهـر نمـاز بـازي دارند. حسن كه سخنان امام جماعت را ميكنند و ميزان را نگه نميطغيان مي

كرد ان و ميزان و طاغوت را تكرار ميهاي طغيكلمهامام جماعت ها نفهميد. كرد. او منظور امام جماعت را از طغيان انسانمي
  فهميد.نميها را اما حسن معني آن

سخنان امام جماعت تمام شد. حسن همراه مردم از مسجد خارج شد و به سمت منزل حركت كرد. هوا تاريـك بـود و 
  باران ببارد.نيمه شب بيني كرد كه وزيد. آسمان ابري بود. حسن به خانه رسيد. پدرش پيشباد مي

  

  
  

ها را بارد. باد و باران درها و پنجرهحسن صبح از خواب بيدار شد. متوجه شد كه هوا توفاني است و باران به شدت مي
  پاشيد.كوبيد و قطرات باران را به داخل خانه ميهم ميبه

اي بـه پشـت در ت. لحظـهو به سرعت در را بسـني نديده بود. پدر در را باز كرد وارد شد تا به حال چنين باد و بارا او
ن ايـن رم توفـان و بـاروني! در مدت عمـعجب باد و بارو«تن درآورد و گفت: تكيه داد. لباس باراني او خيس بود. آن را از 

  .»وني عجيبهام. در اين وقت سال، چنين باد و بارچنيني نديده
  

  
  

و باران دو روز پياپي وزيد و باريد. روز دوّم، پس از آرام شدن هوا، حسن از خانه خارج شـد و همـراه پـدرش بـه باد 
هـاي مينسمت مزرعه رفت. به مزرعه كه رسيدند هر دو نفر شگفت زده شدند. آب رودخانه باال آمـده بـود و آب آن بـه ز

  شد.آب بود و ديده نميها هم زير ي آنوارد شده بود. مزرعههاي اطراف مزرعه
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سـيل «هاي كشـاورزي منطقـه پـيش رفتـه بـود، گفـت: ي آب رودخانه كه در سطح زمينپدر حسن، با تماشاي صحنه
  »گرفته. رودخونه طغيان كرده.رو فرا هامزرعه

و گنـگ بـراي ا طغياني ديد با شنيدن سخنان پدرش كنجكاو شد. كلمهها ميحسن كه آب رودخانه را در سطح مزرعه
  »پدر! رودخونه طغيان كرده؟«بود؛ دو شب پيش، آن را از زبان امام جماعت مسجد شنيده بود. كنجكاوانه پرسيد: 

 »كرده. بله حسنك، طغيان« -

 »طغيان كرده يعني چي؟« -

تونه آب رو در خودش جا بده. اگـه آب بيشـتري در كه بستر رودخونه به يه اندازه و ميزان مشخصي مييعني اين« -
كار رودخونه شه. به اينهاي اطراف اون وارد ميآد و به زمينخونه جريان پيدا كنه، از سطح رودخونه باالتر ميرود

 »ميگن طغيان؛ رودخونه طغيان كرده.

 »طغيان كرده؟!« -

شـه، ز ميزان ظرفيت رودخونه بيشتر شده. در نتيجه آب رودخونه كه هميشه خوبه و موجب آبـادي ميآره! يعني ا« -
 »كنه.جا رو تخريب ميشه و همهكنه، تبديل به سيل ميطغيان ميوقتي 

اين رودخانه طغيان كرده، و از ميـزان ظـرف خـودش بـاالتر رفتـه. امـام «حسنك در فكر فرو رفت و با خود انديشيد: 
  »روند؟!كنند. يعني چي؟ يعني از ميزان ظرفيت خودشان فراتر ميها هم طغيان ميگفت كه انسانجماعت مي

كنن آدما طغيان مي«شد، و پرسيد: ي رودخانه ميهاي حاشيهآبي گِلي خود به آهستگي وارد رو به پدرش كرد كه با چكمه
  »يعني چي؟

كنن. به چنـين اخالق و ادب طغيان ميحقيقت و دارن و از ميزان كه در اخالق و ادب، ميزان رو نگه نمييعني اين« -
 »غيان كرده.گن طاغوت، يعني كسي كه طكسي، مي

آلود هاي گـلها درخشيد. به سطح آبسيل و طغيان رودخانه و طغيان انسانمعني از خوشحالي فهميدن چشمان حسن 
هاي اطـراف را ويـران كـرده بـود. امـا حسـن ي مزرعهنگاه كرد. سيل و طغيان رودخانه همه رودخانه در سطح مزرعهسيل 

  »ي؟ركجا مي«نه برگشت. پدرش پرسيد: يده بود. به سمت خاخوشحال بود؛ او معني طغيان و ميزان را فهم
خوام در مورد طغيـان رودخونـه و طغيـان آدمـا خوام يه چيزي بنويسم. ميرم خونه. ميمي«حسن با شعف پاسخ داد: 

  »خداحافظ پدر.بنويسم، در مورد ميزان. 
گيـرد خوشـحال افتد يك درس جديـد مييكه پسرش از هر اتفاقي كه ماي بر لبان پدر حسن نقش بست. از اينخنده

اين حسنك از طغيان رودخونه، طغيان آدما رو فهميد. من هم تا حاال به اين نكته توجه نكرده بودم. «شد. با خود زمزمه كرد: 
  ». خب به پدرش رفته ديگه.پسر انديشمنديه. آفرين پسر حسنك،

فهمـه. راضي باشم، حسنك از من هم بهتر ميه! نبايد از خودن«از اين فكر خودش به خنده افتاد و با صداي بلند گفت: 
  »آفرين پسرم. آفرين.


