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مين مى�بيند. او سوار تاب مى�شود. سايه هما روى زا كوچولو سايه�اش رهوا آفتابى است. سار
ا به سايه مى�گويد: «ببينم! تو كيستى؟ك مى�ايستد. سايه هم مى�ايستد. سارد. دخترتاب مى�خور

كتا بى�حرگويد. سار�ى نمىا سايه چيزّامكنى؟» �ا مىى مى�كنم، تو هم همان كار را من هر كارچر
ى؟ چهاستى تو چه مى�خورسد: «را با كنجكاوى مى�پركت مى�نشيند. سارمى�نشيند. سايه هم بى�حر

 بگو ببينم،ًسد: «اصاله مى�پرا دوبارى مى�خوابى؟» سايه باز هم سكوت مى�كند. سارِمى�پوشى؟ ك
نى؟�…»ف بزآيا تو مى�توانى حر

ى خوددن با سايه نااميد مى�شود و به بازف زا هر چه سؤال مى�كند، جوابى نمى�شنود. او از حرسار
ا ادامه مى�دهد.ى رادامه مى�دهد. سايه هم  باز

ا جوابىّا خسته و تشنه مى�شود. او به سايه مى�گويد: «تو هم تشنه هستى؟» امد. سارتى مى�گذرّدم
سنه مى�شوى نه تشنه. خوش به حالت! كاش منا مى�گويد: «مثل اين كه تو، نه گرنمى�شنود. سار

هم مثل تو بودم!»

د.اه داراكى و آب خنك همرمادر روى نيمكتى نشسته است. او خور
ا شكر!»  سپسا مى�نوشد و مى�گويد: «چه آب خنكى! …خدا را مى�شويد. آب را دست�هايش رسار
ا شكر مى�كند.د و خدا را مى�خوراكى رخور

ه! كاش دوستم سايه هم مى�توانست مثل مناو با خودش مى�گويد: «به به! چه خوش�مز
د!»ت ببرّد و لذاكى�ها بخوراز اين خور
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د؟ت ببرّا مى�تواند از آن�ها لذا مى�شناسى كه سارى رهاى ديگرچه�چيز
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ا جلوى نور آفتاباگر دوست داشته باشى مى�توانى دست�هايت ر
ست كنى.ا درى و روى ديوار، سايه�هاى زيبايى ربگير
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دى مى�رود.ه كم�كم رو به سرِى است. هواى ديك صبح زيباى پاييز
.............................

هاى قبل.سه مى�آييم؛ شادتر از روزگروه گروه به مدر
دش علمى برويم.گار خود، به گراه آموزار است همرقر

.............................

كته حرِف يكى از باغ�هاى دگروه�هاى خود به طراه سربه پنج دسته تقسيم مى�شويم و همر
ان و گياهانى كهه�ى جانوردش تا بعد از ظهر در باغ بمانيم و دربارمى�كنيم. مى�خواهيم پس از گر

اف مى�بينيم تحقيق كنيم.آن اطر
.............................

سيدن به آن�جا بايد از روى يكاى رد. برار داره و در دامنه�ى كوه قرِآن باغ با فاصله�ى�زيادى از د
پل چوبى كوچك عبور كنيم.

د مى�شويم.با احتياط و به نوبت، ر
د. يكى دو نفر ازآخرين گروه در حال عبور است كه ناگهان قسمتى از پل مى�شكند و فرو مى�ريز

ه�ها به درون نهر مى�افتند.ّبچ
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ساند؛ا مى�تره�ها رّا سقوط ناگهانى در آب، بچّر آب نيست. امُنهر، پ
آن�ها داد و فرياد مى�كنند.

.............................

كمك كند.ه�ها ّبچ مى�رود تا به ًام فورّآقاى معل
ساند.د و به باغ مى�را بر دوش مى�گيرم او رّسيده و بى�حال شده است. معله�ها ترّيكى از بچ

.............................

ه�ها پر شده است.ّباغ از سر�و�صداى بچ
مى جمع مى�كند.ى هيزا دور بخاره�ها رّباغبان پير بچ

.............................

ند، ولى چشم�هايشم به ما لبخند مى�زّف شده است. معلطرانى�ها بركنار يك�ديگر نشسته�ايم. نگر
پر از اشك است.

ا شكر مى�كنيم كه سالم هستيم.خدا ر
د!امشى دارت و آرّم بودن چه لذّاه معلدر ميان دوستان، در فضاى باغ و همر

.............................

ى ناتوان واه، بيماركى تنها، گمشده�اى در رسنه و تشنه، انسانى خسته و غمگين، كوددى گرمر
يا …

ت�بخش�تر است؟ّى لذاى هريك چه چيزچگونه خوش�حال مى�شوند؟ بر
گى خود و يا دوستانت ذكر كنى؟ندا از زى رآيا مى�توانى نمونه�هاى ديگر
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ه آفتاب پر كنى، يا اين كه داستانِسه�ى دا در داستان مدراگر بخواهى مى�توانى جاهاى خالى ر
ى شبيه به آن بنويسى.ديگر
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