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نتظور انگوار م؛ رونود موی این سو و آن سوو. اند همه گرسنه و تشنه، در آغل، حیوانات. اما هنوز آفتاب غروب نکرده، عصر گذشته

خورو  بوه بوادی دیووار . نیست اما، ندزنمی نوک، د غذا باشدرسمی و به هر چه که به نظر روندمی هایش راهمرغ و جوجه. کسی هستند

 .  است : او نیز منتظر کسیکندمی دیدبانیجا آن آغل رفته و از

 .  گرددمی کند و انگار دنبال غذامی اه: زمین را نگاست اما مادر او سرگردان، رودمی ی کوچولو دنبال مادرشبره

بادخره صدای . اندهمه گرسنه و تشنه و خسته. نیست : حتی یک قطره آب همکندمی و درون سطل آب را نگاهآید می کره ادغ جلو

 حیوانات درآمد:

 .  «اممن گرسنه، حسنک کجایی»گوساله فریاد زد:  -

 .  «ایمحسنک کجایی! ما گرسنه»ها را بشنود: ید حسنک صدای آنشا تا ها مشتاق شدند که کمک کنندجوجه -

 .  «ایمحسنک کجایی! ما گرسنه»ها پیوستند: بره و بزغاله هم به آن -

حسونک »خراشوی فریواد زد: گلوی خود را صاف کرد و با صودای گووش، ها ضعیف استی ادغ که احسا  کرد صدای آنکره -

 .«امکجایی! من تشنه

، حسونک»ریاد زدند: چشمان خود را بسته و ف، ی سگ نگاهی کرد و با یکدیگر سرهای خود را باد بردهبه توله، ی ملو بچه گربه -

 .  درسزندانی شده و به جایی نمی هاانگار صدای آن. است فایدهاما بی «؟کجایی

* * * * * 

حسون هوم وظیفوه . دارند ادن به حیوانات را بر عهدهی غذا دوظیفه، رسم بر این است که پسرهای کوچک، آباددر روستای سروش

او غیر از این کوه غوذا دادن . او کار کردن و کمک به پدر و مادرش را دوست دارد. دهدمیانجام  غذا دادن به حیوانات را همیشه به خوبی

 . بردمی لذت، هااز آماده کردن غذای آن، است دوست چون با حیوانات، داندمی ی خودبه حیوانات را وظیفه

ی او انتخاب شده تا برای یک مسوابهه، ها در دبستان روستابچه میان از. ه استکالفچون  ؛ی خود را فراموش کردوظیفه او، اما امروز

ایون . کنودموی هوا را تلویزیوون پخوشی آنمسوابهه. کنندمی های مدار  مختلف باهم رقابتبچه، در آن مسابهه. علمی به شهر برود

 .  انددر این مسابهه شرکت نکرده، ی روستاهای مدرسهاز بچه ی حسن اهمیت دارد زیرا تا کنون هیچ یکبرا، ابههمس

 زنود وموی هوا را ورقهرچه کتواب. اما هنوز خیلی از مطالب مسابهه را بلد نیست، رودمی ی دیگر او برای مسابهه به شهریک هفته

اموروز کوه از . خیلی امیدوار است که حسن در مسوابهه برنوده شوود، خواهرش گلناز. گیردیاد نمیفهمد و مطالب آن را نمی، خواندمی
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 ی کوودک تلویزیوونی حسن را در برناموهمسابههتواند  می کهگفت می دوستش مریم هحسن شنید که گلناز ب، آمدندمی مدرسه به خانه

 . ببیند

* * * * * 

 .  آب و غذا نداده، ها بود که به یاد آورد به حیواناتطالب کتابسن در فکر مسابهه و چگونه فهمیدن مح

هوای خوود را پوشوید و از کفش، بیرون اتاق. ها را روی طاقچه گذارد و به سمت آغل حیوانات دویدسریع از جا برخاست و کتاب

 . «. . .هی. دوستان من، اومدم»فریاد زد: « .اندگرسنه و تشنه ی این حیووناوای همه»آغل رساند:  ها با سرعت پایین رفت و خود را بهپله

رفتوار حسون بوه  وآمدنود همه جلو . کردندتابی حال شدند و برای دریافت غذای خود از حسن بیحیوانات با دیدن حسن خوش

نزدیوک مادرانشان با  نیز بره و بزغاله. ها را جلو گوساله و مادرش در آخور ریختمهداری علوفه را بغل کرد و آن، حسنک. کردندمی نگاه

چند مشت جو ریخوت و ، استی ی کوچککیسه توبره که در دو، حسن. ها شدندمشغول خوردن علف، آمدند و در کنار گاو و گوساله

ها جلو دهان کره ادغ و مادرش قرار گرفتند و آن دو با شوتاب شوروب بوه جویودن کیسه. بند آن دو کیسه را به سر کره ادغ و مادرش کشید

خرو  نیز از روی دیوار به سرعت خوودش را ، هایش بر روی زمین پاشیدهای ارزن را برای مرغ و جوجهحسنک وقتی دانه. جوها کردند

با صدای برخوورد نووک آنهوا بوه  ها در آغلصدای جیک جیک جوجه. دچیدنرا برمی هازدند و دانهمی ه به زمین نوکهم. ها رساندبه آن

 .  دادمی هم پیچیده و آهنگ دانه چیدن از زمین را شکلدر ، زمین

هوا کوه آن. از سبد زیر سهف در آورد و برای بچه گربه و مادرش و توله سگ کوچولو انداخت، حسن چند تکه گوشت خشک شده

 .  ها را به دهان گرفته و هر یک به سمتی رفتندگوشت، ل حرکت و تکان خوردن بودم در حاهایشان مداحالی دماز خوش

-با خووش، او که از دیر آمدن خود شرمنده بود. ها را تماشا کردبه دیوار آغل تکیه داد و خوردن آن، که کارش تمام شده بود، حسنک

به کنار آغل رفتوه و روی ، هاپس از خوردن علوفه، آن دو. رش شدمتوجه گوساله و ماد، در این حال. نگریستمی ها راخوردن آن، حالی

 چرا گوساله و مادرش همیشوه غوذای خوود را کوه»حسنک به فکر فرو رفت و از خود پرسید: . زمین نشسته و مشغول جویدن غذا بودند

ایون  ها چورااما آن، خورندمی هاکه از همان علفبره و مادرش هم جوند! می غذا را، هانشینند و تا مدتمی به کناری رفته و، خوردندمی

 «جوند؟!قدر غذای خود را نمی
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 . باره صدایی او را به خود آوردیک. اما پاسخی برای آن نیافت، این موضوب فکر او را مشغول کرد

 «کجایی؟!. . . حسنک!، حسن، حسن» -

کنوی موی بابا کجایی! به چی فکر، حسن»صدا زد: ، دیدکه غرق در فکر  حسن را. ده بود تا به حیوانات سر بزندبه آغل آم. پدرش بود

 «!؟پسر

 « . . . .ی نیستچیز خاص، سالم پدر. . . اِ»هول شد و با خنده پاسخ داد: ، به خود آمد و پدرش را در مهابل خود دیدحسن 

، گوسالهکردم چرا گاو و می فهط فکر، پدرچیز خاصی نیست »حسن باز هم تکرار کرد: « . آخه خیلی غرق فکر بودی»پدرش گفت: 

 «جوند!می آن را، هاتا مدت، ندر خومی ها را کهعلف

، ها را خوردکه گاو علفپس از این. شکل خاصی دارهی گاو معده. پسرم این که موضوب عجیبی نیست»خندید و گفت:  پدر حسن

کنوه و می او این کار رو تکرار. ها رو باید کامل بجوهاونو او  گردهمیه به دهانش بر ی او دوبار ها از معدهعلف. بره و لم بدهه کناری باید ی

ه بوه خووبی تووی حاد غذای کاماًل جویوده شود. دهمی بعد اون رو قورت و جوهمی گردونه و کاملغذای خورده شده رو به دهان برمی

 «!؟کنهمی حاد فهمیدی چرا او این کار رو. گنمی نشخوار، به این کار او. شهمی ی او هضممعده

 
 

ی جدیدی را فهمیده بود اما انگار نکته« . متشکرم، بله پدر»حال شد و گفت: حسنک که موضوب نشخوار گاو را فهمید خیلی خوش

 «فهمیدم!، فهمیدم پدر»باره فریاد زد: یک. تر بودد گرفتن نشخوار گاو برای او مهمیاکه از 

 «  !؟رو فهمیدیدیگه چی»تعجب پرسید:  پدرش با

هایش شد و زیور مشغول شستن دست. ها باد رفتو از پدرش دور شد و از پله« فهمیدم!، فهمیدم»حسنک فهط با خنده تکرار کرد: 

 «.فهمیدم»لب زمزمه کرد: 

، استفاده کنم؛ یعنی کمی کتاب بخونم باید از روش غذا خوردن گاو، های کتاب تا روز امتحانبرای فهمیدن در »با خود اندیشید: 

. رو بفهموم و درک کونمشوه اونموی موجب، م به مطلبی که خوندماین فکر کردن مدا. ه اون فکر کنمبعد مدتی اونو در مغزم نگه دارم و ب

 «.طور در  بخونمفهمیدم که چه، جانمی جان
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چوون فهوط ، فهمیودموی حاد انگار مطالب کتواب را. گرفتهایش را شست و با عجله به اتاق رفت و کتاب خود را به دست دست

 . تا بتواند همان مهدار را بفهمد و هضم کند، نه بیشتر، کردمی مطالعه، اشتهای فکری و گرسنگی مغزی داشتهمان مهدار که 

  .موفق خواهد شد، در مسابهه و امتحان، او مطمئن شد که حتمًا وقتی به شهر برود. حال بودخوش، حسنک

 

 


